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مباحث اقتصادی اتحاد مبارزان کمونیست
تماااامی نظاااراا اقتصاااادی اتحااااد مباااارزان کمونیسااات توساااط منصاااور حکمااات تااادوین شاااده اسااات ،ش صااای
کاااه توساااط حواریاااونش لقااا «ماااارکس زماناااه» را گرفاااتن منصاااور حکمااات رشاااته اقتصااااد را در ایاااران باااه
پایان رسانده بود و برای ادامه تحصیل به انگلستان رفته بودن در حال اخذ دکترا در اقتصاااااااااااااد بااااااااااااود کااااااااااااه
در رابطاااه باااا تحاااو ا ساااال  1357باااه ایاااران بازگشاااتن اقتصااااد دان در توضاااین انت ااااب رشاااته تحصااایلی
اقتصاد به پدرش نوشت که:
"فکاار کااردم ،اگاار مهناادم شااوم فااوقش میتااوان خانااه هااای زیبااا باارای یااک عااده بسااازم ،امااا اگاار اقتصاااد دان
شوم و یک تئوری ناب اقتصادی بنویس شاید جهانی را از گرسنگی نجاا ده ن"[]1
مااا باار ایاان باااور نیسااتی کااه مااارکس بااا نبااو خااودش تئااوری رهااائی کااارگران را اباادا کاارد بلکااه باارعکس
معتقد هستی که شکل گیری ط
بقااااه کااااارگر بعنااااوان یااااک طبقااااه اجتماااااعی بااااود کااااه در رونااااد خااااود توانساااات مااااارکس را از میااااان ده هااااا
تئوریساان بااه اندیشاامند خااود تباادیل نمایاادن تئوریهااای ناااب اقتصااادی نااه میتوانننااد و نااه توانسااته انااد کااه جهااان
را از گرسااانگی ،جنااا و در یاااک کاااالم از تاااوحش مااادرن نجااااا دهناااد بلکاااه نیاااروی طبقااااتی کاااارگران و
راه حاال آن طبقااه اجتماااعی یعناای انقااالب کمونیسااتی اساات کااه نااه تنهااا طبقااه کااارگر بلکااه کاال بشااریت را از
بربریاااات ساااارمایه داری نجاااااا خواهااااد دادن هااااناران کارشاااانام و تئوریساااان بااااورژوائی هم ااااون منصااااور
حکمااات در طاااول دهاااه هاااا ساااعی کااارده اناااد بااارای بحاااران سااارمایه داری راه حلااای کااا دردسااار ارائاااه دهناااد
ولااای سااارمایه داری سااارانجام چهااارۀ کریاااه خاااود را از طریاااق انت ااااب راه حااال دراز مااادا خاااود یعنااای جنااا
نشان داده استن
از آنجائیکاااه باااورژوازی سااارمایه پیراماااونی بااادلیل محااادودیت هاااای تااااری ی خاااود نتوانساااته اسااات و اااای
تاااااری ی خااااود را هم ااااون ساااارمایه داری متروپاااال بااااه ساااارانجام برساااااند ،لااااذا جناااااح چاااا ساااارمایه ،در
سااارمایه پیراماااونی راحااات تااار مااای تواناااد باااه خواساااته هاااای خاااود لباااام مارکسیسااا بپوشااااندن از ساااوئی بسااار
انجااااام رساااااندن و ااااای بااااورژوا -دمکراتیااااک و از سااااوی دیگاااار پااااائین بااااودن میاااانان رشااااد اقتصااااادی،
دغدغااااه هااااای جناااااح چاااا ساااارمایه ،در ساااارمایه پیرامااااونی بااااوده اسااااتن در چنااااین زمینااااه هااااائی اساااات کااااه
آرزوهااااا و امیااااال بااااورژوازی پیرامااااونی نظیاااار رشااااد اقتصااااادی ،رشااااد تکنولوژیااااک ،بااااا بااااردن سااااطن
اسااااتاندارد زناااادگی و ده هااااا خواسااااته دیگاااار ،خااااود را ،در جناااااح چاااا ساااارمایه تجلاااای میدهاااادن در ایااااران
انقاااالب باااورژوا -دمکراتیاااک قانقاااالب مشاااروطیت ب شااای از ایااان و اااای را انجاااام داد و زمیناااه را بااارای
رشاااد اقتصاااادی مهیاااا کاااردن اماااا پاااائین باااودن میااانان رشاااد اقتصاااادی باااورژوازی ایاااران در زماااان انقاااالب
بااااورژوا دمکراتیاااااک کااااه مااااادا کوتاااااهی بعاااااد از آن ساااارمایه داری وارد عصااااار انحطاااااط خاااااود ،عصااااار
امپریالیس شد ،مانع از آن شد تا بورژوازی نقش مترقی در رشد اقتصادی و سیاسی جامعه ایفا کندن
تااااریی شااایوه تولیااادی سااارمایه داری را هم اااون نظامهاااای طبقااااتی پیشاااین مااای تاااوان باااه دو دوره تقسااای کاااردن
دورۀ رو باااه رشاااد سااارمایه داری ،زماااانی کاااه باااورژوازی نقاااش مترقااای در جامعاااه ایفاااا میکااارد و مناساااباا
تولیاااادی در راسااااتای تکاماااال نیروهااااای تولیاااادی بااااودن دورۀ دوم ،دورۀ انحطاااااط ساااارمایه داری ،یعناااای دوره
ای کاااه باااورژوازی نقاااش مترقااای خاااود را از دسااات داده اسااات و باااه یاااک طبقاااه ارتجااااعی تحاااول پیااادا کااارده
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اسااات و مناساااباا تولیااادی سااارمایه داری باااه غااال و زنجیاااری بااار دسااات و پاااای نیروهاااای تولیااادی شاااده اساااتن
ذکااار ایااان نکتاااه حاااائن اهمیااات اسااات کاااه باااا ورود سااارمایه داری باااه دوران انحطااااط خاااود ،رشاااد نیروهاااای
مولده متوق نشده است بلکه رشد نیروهای مولده شکل م رب به خود گرفته استن
باااا ورود سااارمایه داری باااه دوران امپریالیسااا  ،عصااار انقالبااااا یاااا جنگهاااای امپریالیساااتی شااارو شااادن ماااا باااه
مساااائله جناااا و موضااااع اتحاااااد مبااااارزان کمونیساااات در قبااااال جناااا در ب ااااش بعاااادی مقالااااه و بااااه تئااااوری
انحطاط سرمایه داری در مقا ا دیگر خواهی پرداختن
باااا ایااان توضااایحاا ابتااادا ساااعی خاااواهی کااارد ،بسااایار اجماااالی از زباااان اتحااااد مباااارزان کمونیسااات و رهبااار
تئوریاااک آن منصاااور حکمااات ،نگااااهی گاااذرا باااه مباحاااث اقتصاااادی اتحااااد مباااارزان کمونیسااات بینااادازی تاااا
ببینااای ایااان نظریااااا چقااادر در راساااتای تاااداوم بردگااای ماااندی باااوده اساااتن یکااای از مباحاااث پایاااه ای اتحااااد
مباااارزان کمونیسااات ماااا فاااوق ساااود در کشاااورهای تحااات سااالطه باااوده اساااتن هسااات اساسااای تئاااوری ماااافوق
سااااود امپریالیسااااتی اتحاااااد مبااااارزان کمونیساااات ایااااان بااااوده اساااات کااااه در عصاااار امپریالیساااا  ،کشاااااورهای
امپریالیسااااتی باااا ه کشااااورهای تحاااات ساااالطه کااااه نیااااروی کااااار ارزاناااای دارنااااد ،بااااه عبااااارا دیگاااار دسااااتمند
کاااارگران در آنهاااا پاااائین اسااات ،سااارمایه ااادور مااای کنناااد تاااا فاااوق ساااود کسااا کنناااد یاااا باااه زباااان اتحااااد
مبااااارزان کمونیساااات سااااودی مااااافوق آن ااااه انحصاااااراا از بهااااره کشاااای کااااارگران کشااااورهای امپریالیسااااتی
بدست می آورندن
"در عصااار امپریالیسااا ااادور سااارمایه بمنظاااور کسااا فاااوق ساااود ،یعنااای ساااودی ماااافوق آن اااه انحصااااراا
از بهاااره کشااای از کاااارگران کشاااورهای امپریالیساااتی بدسااات مااای آورناااد ،اهمیااات فاااوق العااااده ای پیااادا میکناااد
و تمام کشورهای جهان زیر یو سرمایه و امپریالیس کشیده می شوندن"[]2
بااااه باااااور اتحاااااد مبااااارزان کمونیساااات تکاااااد کااااار و ساااارمایه در کشااااورهای پیشاااارفته ساااارمایه داری بااااه
بااا ترین حااد خااود رساایده اسااتن ساارمایه باارای ت فی ا ایاان تکاااد بااه ملاال تحاات ساات حرکاات ماای کنااد تااا در
آنجااااا فااااوق سااااود امپریالیسااااتی تولیااااد کنااااد ،فااااوق سااااودی کااااه نماااای تااااوان از گااااردۀ پرولتاریااااای کشااااورهای
متروپاال بیاارون کشاایدن سااارمایه متروپاال سااپس فااوق ساااود را بااه کشااور متروپاال منتقااال مینمایااد و انتقااال ایااان
فاااوق ساااود باااه ت فیااا تکااااد کاااار و سااارمایه در کشاااور متروپااال مااای انجامااادن وقتااای هااا کاااه تکااااد کاااار و
ساااارمایه ت فیاااا شااااد ،عمااااال موضااااو انقااااالب پرولتااااری مفهااااوم خااااود را از دساااات میدهااااد و یااااا بااااه آینااااده
نامعلوم منتقل می شود ،منصور حکمت این چنین می گوید:
" مناساااباا اساسااای طبقااااا در ایااان باااا ترین مرحلاااه تکامااال سااارمایه داری چناااان اسااات کاااه تناقکااااا کاااار و
ساااارمایه در کشااااورهای پیشاااارفته ساااارمایه داری بااااه نهایاااات حاااادا و باااااروری ماااای رساااادن ساااارمایه باااادنبال
ت فیاااا ایاااان تناقکاااااا بااااه خااااارن از مرزهااااا حرکاااات ماااای کنااااد و در پاااای بدساااات آوردن فااااوق سااااود ،فااااوق
سااودی کااه نماای تااوان از گااردۀ پرولتاریااای کشااور خااودی بیاارون کشااید ،ملاال عقاا مانااده را بااه دایااره نظااام
واحاااد سااارمایه داری جهاااانی بااار اساااام تقسااای مشااا و جهاااان باااه کشاااورهای متروپااال و تحااات سااالطه مااای
کشااااندن سیاسااات امپریالیسااا  ،سیاساااتی کاااه از ایااان مناساااباا اقتصاااادی ناشااای مااای شاااود عبارتسااات از ارتجاااا
و سااااتمگری ملااااین ارتجااااا در قبااااال جناااابش کااااارگری و سااااتمگری باااار ملاااال تحاااات ساااالطه کااااه مناسااااباا
اقتصادی درونی آنان بر اسام تولید فوق سود امپریالیستی استوار میگرددن" []3
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وجاااه دیگااار ماااافوق ساااود امپریالیساااتی اتحااااد مباااارزان کمونیسااات در کشاااورهای تحااات سااالطه ایااان اسااات کاااه
کشااااو رهای امپریالیسااااتی بااااا اساااات مار وحشاااایانه طبقااااه کااااارگر و دیگاااار زحمتکشااااان در کشااااورهای تحاااات
سااالطه و کسااا ساااودهای کاااالن و انتقاااال آن باااه کشاااورهای امپریالیساااتی زمیناااه ایجااااد اشااارافیت کاااارگری را
بوجااود ماای آورناادن قااابال هاا دیاادی کااه سااارمایه متروپاال بااه باااور اتحااااد مبااارزان کمونیساات چطااور توانساااته
بااااود تکاااااد کااااار و ساااارمایه را ت فیاااا دهااااد و ا ن ببیناااای کااااه ساااارمایه متروپاااال چطااااوری کااااارگران را
بورژوائی می کندن منصور حکمت می نویسد:
" در ساااطن اقتصاااادی ،امپریالیسااا در کشاااور تحااات سااالطه شااادیدترین شااارایط اسااات مار را بااار طبقاااه کاااارگر و
دیگاااار تااااوده هااااای زحمااااتکش اعمااااال میکنااااد ،در حالیکااااه در کشااااور امپریالیساااات دقیقااااا بااااه اتکااااا همااااین
اساات مار وحشااایانه و کسااا ساااودهای کااالن پایاااه هاااای ماااادی ایجااااد اشاارافیت کاااارگری یعنااای ب شااای از طبقااا
کارگر که مستقی و غیر مستقی از این فوق سود بهرمند میشود را بوجود میآوردن"[]4
اتحااااد مباااارزان کمونیسااات کشاااورهای جهاااان سااارمایه داری را باااه امپریالیسااات و تحااات سااالطه تقسااای مااای
کناااد کاااه در کشاااورهای تحااات سااالطه ،اسااات مار امپریالیساااتی از طریاااق ااادور سااارمایه انجاااام مااای گیااارد و
در نتیجاااه فاااوق ساااود امپریالیساااتی در کشاااورهای تحااات سااالطه تولیاااد مااای شاااود و ایااان فاااوق ساااود ناااه تنهاااا
منجااار باااه هاااور اشااارافیت کاااارگری در کشاااورهای امپریالیسااات مااای شاااود بلکاااه منجااار باااه تاااداوم و بقاااا ایااان
اشرافیت نین می شودن
" تقساااای کشااااورهاه جهااااان بااااه امپریالیساااات و تحاااات ساااالطه ،اساااات مار امپریالیساااات زحمتکشااااان کشااااورهاه
تحاااات ساااالطه ،فااااوق سااااود انحصاااااراا از طریااااق اااادور ساااارمایه ،هااااور و بقاااااه اشاااارافیت کااااارگره در
کشورهاه امپریالیستن"[]5
مااا بااه تمااامی ایاان مباحااث برخااواهی گشااتن فعااال اشاااره بااه ایاان نکتااه حااائن اهمیاات اساات کااه شکساات مااون
انقاااالب جهاااانی ق 1917-1923باااه مفهاااوم یاااک شکسااات ،هااار چناااد کوتااااه مااادا در آگااااهی طبقااااتی بااارای
پرولتاریااااا نیاااان بااااودن پرولتاریااااا ب صااااوق در دوره ساااایاه ضااااد انقااااالب ق 1930 - 1968زیاااار پوشاااااش
افکاااار طبقاااه حااااک درآماااد ،در بلاااور شااارق تحااات سااایطره ایااادئولوژی اساااتالینینم و در بلاااور غااارب ،تحااات
ساااایطره ایاااادئولوژی دمکراساااای بااااورژوائین دمکراساااای بااااورژوائی بااااه اساااالحه ای مااااوثر باااارای محافظاااات
سرمایه ،برای س پاشی آگاهی طبقاتی تبدیل شده استن
شاااااکل گیاااااری و تقویااااات جنااااااح چااااا سااااارمایه از ضااااارورا هاااااای جامعاااااه سااااارمایه داری و ب شااااای از
متابولیسااا آن در عصااار انحطااااط سااارمایه داری اساااتن چااا دساااتگاه سیاسااای سااارمایه از جملاااه ضاااارورا
وجااااودی اتحاااااد مبااااارزان سااااابق و ایاااادئولوژی «کمااااونینم کااااارگری» و یااااا حاااانب کااااارگر انگلاااایس بیااااانگر
آریستوکراسی کارگری نیست بلکه بیانگر آن است که:
او جناااحی از بااورژوازی باارای تحقااق خواسااتهای خااود ،لبااام چاا بااه تاان ماای کنااد و خواسااته هااای خااود
را از طریق ایدئولوژی چ بیان میداردن
ثانیااا ساارمایه قااادر ماای شااود احااناب و گرایشاااتی تولیااد کنااد تااا قااادر بااه محاادود نگااه داشااتن طبقااه کااارگر و
یااا کنتاارل طبقااه کااارگر هاار چنااد کوتاااه ماادا گردناادن ایاان یااک حقیقاات انکااار ناپااذیر اساات کااه افکااار حاااک ،
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افکااار طبقااه حاااک اساات و تنهااا در شاارایط انقالباای اساات کااه ایاان قاعااده نقااض میگاارددن مااارکس ایاان مساائله
را به روشنی بیان میدارد:
" طبقاااه ای کاااه وساااائل تولیاااد ماااادی را در اختیاااار دارد ،در نتیجاااه وساااائل تولیاااد ذهنااای را نیااان تحااات کنتااارل
خواهاااد داشااات ،بنحاااوی کاااه افکاااار آنهاااا کاااه فاقاااد وساااائل تولیاااد ذهنااای هساااتند در کااال تاااابع آن اساااتن ننن لاااذا
بعناااوان متفکاااران ،بعناااوان تولیاااد کننااادگان افکاااار نیااان حکومااات مااای کنناااد و تولیاااد و توزیاااع اندیشاااه هااااای
عصر خویش را تنظی می نمایند :بدینسان افکار آنان افکار حاک آن دوران نین استن" []6
ات حااااد مباااارزان کمونیسااات باااه ا هاااار نظرهاااای ضاااد ونقااایض و ناااا منساااج خاااود اداماااه میدهااادن قااابال دیااادی
ساااارمایه متروپاااال توانسااااته بااااود از طریااااق انتقااااال فااااوق سااااود امپریالیسااااتی از کشااااورهای تحاااات ساااالطه بااااه
سااارمایه متروپااال تکااااد کاااار و سااارمایه را تکاااعی دهاااد ،اماااا ا ن اتحااااد مباااارزان کمونیسااات از بحرانااای
که سرمایه را به فرو پاشی خود نندیک میکند حرف می زندن
"او بحاااران باااا تشااادید رقابااات زمیناااه زم را بااارای پاااا یش و تجدیاااد ساااازمان درونااای سااارمایه و از ایااان
طریاااق افااانایش ساااودآوری آن فاااراه میاااآورد و ثانیاااا از آنجاااا کاااه سااارمایه از دل هااار بحاااران متمرکااان تااار
بیااارون میآماااد ،بحاااران بعااادی باااا ابعااااد گساااترده تااار عمیقتاااری ااااهر میشاااود ،رقابااات شااادید تاااری را موجااا
میگاااردد و ت فیااا آن بازساااازی هماااه جانباااه تاااره را بااارای سااارمایه ضااارورا میساااازدن باااه ایااان ترتیااا باااا
هر بحران سرمایه یک قدم به فروپاشی خود نندیک میگرددن"[]7
طباااق ا هاااار نظااار اتحااااد مباااارزان کمونیسااات سااارمایه باااا هااار بحاااران باااه فروپاشااای خاااود نندیاااک مااای شاااودن
اگااار متابولیسااا دنیاااای واقعااای بااار طباااق فاااانتنی هاااای اتحااااد مباااارزان کمونیسااات باااود آن موقاااع پرولتاریاااا
بجاااای مباااارزه باااا سااارمایه باااا آراماااش خااااطر مااای نشسااات و منتظااار بحاااران نهاااائی مااای شاااد و سااار انجاااام هااا
شاااهد از هاا پاشاایدگی شاایوه تولیااد ساارمایه داری ماای شاادن امااا کااارکرد نظااام ساارمایه باار طبااق فااانتنی هااای
اتحااااد مباااارزان کمونیسااات نیسااات بلکاااه سااارمایه نهایتاااا از طریاااق جنااا بااار بحرانهاااای خاااود فاااائق مااای شاااود،
چینی که برای اتحاد مبارزان کمونیست بی مفهوم استن
اتحااااد مباااارزان کمونیسااات باااه درهااا باااره گاااوئی هاااا و یااااوه هاااای خاااود اداماااه میدهااادن سااارانجام باااورژوازی
در یاااورش خاااود باااه ساااطن معیشااات طبقاااه کاااارگر باااه پیاااروزی میرساااد و دور جدیااادی از انباشااات سااارمایه
آغاز می شود:
"یاااا پرولتاریاااا از نظاااار ایااادئولوژیک -سیاساااا  -تشاااکیالت از چناااان قاااادرت برخاااوردار هساااات کاااه بحااااران
اقتصااااده باااورژوازه را باااه عر اااه سیاسااا و باااه مباااارزهاه مساااتقی بااار سااار حکومااات بکشااااند و از ایااان
طریااااق اقتصاااااد بااااورژوای را بااااا بحااااران آن بااااراه همیشااااه نااااابود کنااااد ،و یااااا مبااااارزه در سااااطن اقتصاااااده
محاادود میمانااد و بااورژوازه در یااورش خااود بااه سااطن معیشاات طبقااه کااارگر بااه پیااروزه میرسااد ،اساات مار
تشاااادید میشااااود ،و زمیناااا ه زم بااااراه آغاااااز دوره جدیااااده از انباشاااات ساااارمایه بااااراه بااااورژوازه فااااراه
میگردد]8[".
بااارخالف عاااوامفریبی هاااای اتحااااد مباااارزان کمونیسااات سااارمایه از طریاااق پاااائین باااردن دساااتمندها نمااای تواناااد
راه حلااای بااار بحاااران پیااادا کنااادن کااااهش دساااتمندها و پاااائین باااردن ساااطن زنااادگی کاااارگران بااارای تکااامین
انباشااات سااارمایه راه حلهاااای کوتااااه مااادا اسااات و سااارمایه در درازمااادا نمااای تواناااد انباشااات سااارمایه را باااا
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چناااین رویکردهاااائی تکااامین کناااد ،لاااذا باااه راه حااال دراز مااادا خاااود ،یعنااای جنااا متوسااال مااای شاااودن از
ساااوی دیگااار پیاااروزی یاااک مباااارزه اقتصاااادی و یاااا حتااای پیاااروزی یاااک اعتصااااب موفقیااات آمیااان ،همیشاااه باااه
مفهوم با بردن حقوق های واقعی علیرغ با رفتن دستمندها نیستن
پاااائین آوردن دساااتمندها ،چنااا اناااداختن باااه ساااطن زنااادگی کاااارگران راه حااال هاااای کوتااااه مااادا در پاسااای باااه
بحاااران سااارمایه داری اساااتن باااه عباااارا بهتااار باااورژوازی در انتظاااار بوجاااود آمااادن شااارایط مناسااا بااارای
راه حاااال نهااااائی خااااود یعناااای جناااا اسااااتن تاااااریی ساااارمایه داری نشااااان داده اساااات راه حاااال ساااارمایه داری
چرخه ،بحران ،جن و بازسازی برای انباشت سرمایه بوده استن
ماااا بسااایار گاااذرا متوجاااه شااادی کاااه از منظااار اتحااااد مباااارزان کمونیسااات تکااااد کاااار و سااارمایه در کشاااورهای
پیشاارفته ساارمایه داری بااه بااا ترین حااد خااود رساایده اسااتن ساارمایه باارای ت فیاا ایاان تکاااد بااه ملاال تحاات
سااات حرکااات مااای کناااد تاااا در آنجاااا فاااوق ساااود امپریالیساااتی تولیاااد کناااد و ساااپس آن فاااوق ساااود را باااه کشاااور
متروپااال منتقااال مااای نمایاااد تاااا در آنجاااا اشااارافیت کاااارگری بوجاااود آوردن از آنجائیکاااه کاااارگران باااه اشااارافیت
رسااایده اناااد و بااادنبال کسااا قااادرا سیاسااای نیساااتند لاااذا باااورژوازی هااا در یاااورش خاااود باااه کاااارگران باااه
پیااروزی میرساااد و دور جدیااادی از انباشااات ساارمایه شااارو مااای شاااودن در ضااامن ساارمایه هااا باااا هااار بحاااران
خود به فروپاشی نندیک می شودن
اماااا همنماااان باااا بررسااای و تجنیاااه و تحلیااال مباحاااث اقتصاااادی اتحااااد مباااارزان کمونیسااات و اینکاااه چگوناااه
ایااان نظریااااا در خااادمت تاااداوم و بقاااا بربریااات ماااندی اسااات ،ناچااااری تبیاااین و تعریااا مارکسیساااتی ایااان
مفااااهی را مجاااددا ارائاااه کنااای ن ایااان مسااائله اگااار چاااه نگااارش مارکسیساااتی ماااا را از ایااان مفااااهی میرسااااند ،باااا
ایااان وجاااود خاااالی از کمباااود و نارساااائی ن واهاااد باااود و تنهاااا باااا مراجعاااه باااه متاااون کالسااایک مارکسیساااتی
نواقو رفع خواهند شدن

مفهوم مارکسیستی مافوق سود
رکااان اساسااای شااایوۀ تولیاااد سااارمایه داری ،تولیااااد کاااا ئی اسااات و ارزش هااار کاااا در نظاااام ساااارمایه داری
براباار میاانان کااار اجتماعااا زماای اساات کااه باارای تولیااد آن کااا انجااام شااده اسااتن ذکاار ایاان نکتااه ضااروری
اساااات کااااه ارزش انفاااارادی هاااار کااااا براباااار بااااا ارزش اجتماااااعی آن نیسااااتن در تعیااااین ارزش اجتماااااعی،
ارزش کااااا براباااار بااااا میااااانگین ارزش کا هااااای تولیااااد شااااده اساااات و هم نااااین در بررساااای ارزش اضااااافه
میاااانگین کااال ارزش اضاااافی تولیاااد شاااده در نظااار گرفتاااه مااای شاااودن اینکاااه ارزش انفااارادی کاااا برابااار باااا
ارزش اجتمااااعی آن نیسااات بساااتگی باااه ایااان دارد کاااه شااارایط تولیاااد یکساااان نیسااات و مسااائله عرضاااه و تقاضاااا
در نظااار گرفتاااه نشاااده اساااتن باااا ایااان توضااایحاا مااای تاااوان در نظااار گرفااات کاااه ارزش کاااا برابااار معادلاااه
زیرین است:
ارزش اضافی  +سرمایه متغیر  +سرمایه ثابت = ارزش کا
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ولااای کا هاااا در شااارایط تولیااادی متفااااوتی تولیاااد مااای شاااوند و بساااته باااه میااانان تکامااال باااارآوری کاااار در هااار
واحااد تولیاادی ،میاانان کااار انجااام شااده باارای تولیااد آن کااا ماای توانااد بیشااتر یااا کمتاار از میااانگین کااار انجااام
شده باشدن لذا سه حالت را برای تولید یک کا در نظر می گیری :
حالت اول:
ارزش اضااااافه ای باااایش از دیگاااار
هنینااااه ای کمتاااار از هنینااااه متوسااااط اااارف تولیااااد کااااا ماااای شااااود
ارزش اضاااافی فاااوق العااااده قیاااا ساااود ویااا ه بیشاااتر از ارزش اضاااافه
سااارمایه داران کسااا مااای کناااد
میانگین نصی کارفرما می شودن
حالت دوم:
هنینااااه متوسااااط اااارف تولیااااد کااااا ماااای شااااود
اضافه میانگین نصی کارفرما می شودن
حالت سوم:
هنیناااااه بیشااااااتر از هنینااااااه متوسااااااط
دیگرسااارمایه داران کسااا ماااای کناااد
نصی کارفرما می شودن

ارزش اضااااافه میااااانگین کساااا ماااای کنااااد

ارزش

ارزش اضااااااافه ای کمتاااااار از
اااااارف تولیااااااد کااااااا ماااااای شااااااود
ارزش اضااااافه کمتااار قیااااا ساااود کمتاااار از ارزش اضاااافه میااااانگین

بااارای پیشااابرد بحاااث ساااه تاااا از فرمولهاااای کالسااایک مارکسیساااتی یعنااای نااار متوساااط ساااود ،نااار اسااات مار و
هم نین ترکی ارگانیک سرمایه را در زیر می آوری :

در سااارمایه داری رقابااات آزاد کا هااااا ناااه بااار اسااااام ارزش اجتمااااعی شااااان بلکاااه بااار اسااااام قیمااات تولیااااد
شااان مبادلاااه مااای شااد ندن زیااارا قیمااات تولیااد در باااازار چیااانی نیساات جااان هنیناااه متوسااط عماااومی بااارای تولیاااد
هاار کااا باضااافه سااود متوسااط عمااومی ،باارای آسااان شاادن بحااث قیماات تولیااد را ثاباات فاارم ماای کناای ن در
سااارمایه داری رقابااات آزاد ،سااارمایه هاااا بطااارف حاااوزه هاااای پرساااود سااارازیر مااای شااادندن آنقااادر سااارمایه هاااا
باااه حاااوزه هاااای پااار ساااود سااارازیر مااای شااادند تاااا نااار ساااود در ب اااش هاااای پرساااود باااه طااارف نااار متوساااط
ساااود جهاااانی گااارایش پیااادا میکاااردن ماااارکس باااه تفکااایل «قاااانون گااارایش متوساااط شااادن نااار ساااود» را در
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فصااال دهااا  ،جلاااد ساااوم سااارمایه تحااات عناااوان «هااا تاااراز شااادن نااار متوساااط ساااود از راه رقابااات» توضاااین
داده استن
بااا ایااان توضااایحاا اگااار تصااور کنااای ساااه سااارمایه ،سااه حالااات در نظااار گرفتاااه شااده در باااا  ،کاااا ی مشاااابهی
را تولیاااد کننااادن سااارمایه دار اول سااااودی بیشاااتر از ساااود متوساااط نصاااای اش خواهاااد شااادن ساااارمایه دار دوم
ساااودی برابااار باااا ساااود متوساااط نصااای اش خواهاااد شاااد و سااارمایه دار ساااوم ساااودی کمتااار از ساااود متوساااط
کسااا خواهاااد کاااردن قطعاااا سااارمایه دار ساااوم در اثااار رقابااات آزاد ساااعی خواهاااد کااارد کمباااود ارزش اضاااافه
را از طریاااق باااا باااردن باااارآوری کاااار جباااران کنااادن حاااال اگااار ب شااای از سااارمایه داران بتوانناااد موقعیااات
ویاا ه ای بااارای خااود بدسااات بیاورناااد و یااا قااادرا و یااا تواناااائی آن را داشاااته باشااند کاااه ایاان موقعیااات ویااا ه را
فقط برای خود محفو دارند ،در این ورا آنها توانسته اند انحصار را جانشین رقابت آزاد کنندن
در عصااار انحصااااراا بااارخالف دوران رقابااات آزاد ،قاااانون گااارایش متوساااط شااادن نااار ساااود عماااال نقاااض
ماااای شااااود و باااا ه تبااااع آن متمرکنتاااارین و قدرتمناااادترین ساااارمایه هااااا موفااااق ماااای شااااوند ساااارمایه گااااذاری در
برخااای از رشاااته هاااای تولیااادی ،ماااالی و غیاااره را باااه انحصاااار خاااویش درآورناااد و از انتقاااال آزادانااا ساااایر
سااارمایه هاااا باااه ایااان رشاااته هاااا جلاااوگیری نماینااادن طبیعااای اسااات سااارمایه هاااای انحصااااری بااارای برقاااراری
سااالط انحصااااری خاااویش رشاااته هاااائی را در اولویااات قااارار میدهناااد کاااه بیشاااترین ساااودآوری را بااارای آنهاااا
در باااار داشااااته اساااات ،ساااالط انحصااااار در اااانایع اساااات راجی و اااانایع ساااانگین منجاااار میشااااود تااااا نساااابت
ارزش اضااافی کساا شااده بااه نساابت ساارمایه پاایش ری تااه شااده بیشااتر باشاادن ساالط انحصاااراا باار ساارمایه
باااانکی قااادرا هیاااو ئ ی درسااات مااای کناااد کاااه از حرکااات آزاداناااه سااارمایه جلاااوگیری مااای کناااد و عماااال از
قانون متوسط شدن نر سود جلوگیری می کندن
سااارمایه انحصااااری جانشاااین رقابااات آزاد مااای شاااودن اماااا باااا تسااالط انحصااااراا بجاااای رقابااات آزاد و باااا در
اختیااااار گاااارفتن تولیااااد ،ساااارمایه انحصاااااری قیماااات هااااای انحصاااااری را تحمیاااال ماااای کنااااد ،سااااود انحصاااااری
قفااوق سااود جااایگنین سااود متوسااط ماای شااود و فااوق سااود عمااال قااانون گاارایش متوسااط شاادن ناار سااود را
تحت الشعا خود قرار میدهدن
سود انحصاری

سرمایه انحصاری

اگاار ساارمایه داراناای کااه توانسااته انااد موقعیاات وی ا ه ای باارای خااود ایفااا کننااد و بااه عبااارا بهتاار بااه انحصااار
دساات یافتااه انااد ،بتواننااد هنیناا تولیااد کااا را باااز هاا کاااهش دهنااد و بااا تعیااین قیمتهااای انحصاااری در بااازار
و تحمیااال آنهاااا بااار خریاااداران ،ارزش اضاااافه فاااوق العااااده قماااافوق ساااود خاااود را بااااز هااا افااانایش خواهناااد
دادن در این ورا قیمت کا  ،نه قیمت تولید ،بلکه قیمت انحصاری خواهد بودن
سود متوسط
سود انحصاری

هنینه متوسط تولید
هنینه تولید

قیمت تولید

قیمت انحصاری

از ساااوی دیگااار خاااود مکانیسااا قیمااات گاااذاری انحصااااری یکااای از مجراهاااای ا ااالی انتقاااال ارزش اضاااافی
کسااا شاااده توساااط سااارمایه هاااای غیااار انحصااااری باااه سااارمایه هاااای انحصااااری اساااتن پروساااه مبادلااا کا هاااا
میااااان ب ااااش انحصاااااری و غیاااار انحصاااااری یااااک مبادلااااه نااااابرابر اساااات ،چاااارا کااااه قیماااات کا هااااائی کااااه
باااورژوازی غیااار انحصااااری از باااورژوازی انحصااااری مااای خااارد باااا تر از ارزش آنهاااا اسااات و از ساااوی
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دیگاار قیماات کا هااائی کااه ب ااش انحصاااری بااه ب ااش غیاار انحصاااری ماای فروشااد پااائین تاار از ارزش آنهااا
استن
مساااالما ساااارمایه هااااای کوچااااک و غیاااار انحصاااااری م ااااال کساااا مااااا فااااوق سااااود توسااااط ساااارمایه هااااای
انحصااااری هساااتندن قطعاااا آنهاااا نیااان مااای خواهناااد ساااهمی در عر اااه هاااای ساااودآور داشاااته باشاااند و در آن
ب اااش هاااا نیااان سااارمایه گاااذاری کنناااد و م اااال قیمتهاااای انحصااااری هساااتند و رویاااای بازگشااات باااه «قاااانون
گرایش متوسط شدن نر سود» را دارندن
ذکاار ایااان نکتاااه حاااائن اهمیااات اسااات کاااه کااال ساااود سااارمایه اجتمااااعی میااانان ثاااابتی اسااات و باااه عباااارا دیگااار
براباااار اساااات بااااا کاااال ارزش اضااااافی تولیااااد شااااده در جامعااااه ساااارمایه داری و کساااا فااااوق سااااود توسااااط
انحصااااراا کاااوچکترین تغییاااری در کااال ساااود سااارمایه اجتمااااعی نمااای دهااادن سااارمایه هاااای انحصااااری باااا
تکیاااه بااار قااادرا انحصااااری و موقعیااات هاااای انحصااااری خاااود مااای توانناااد ساااودهای کالنااای باااا نرخااای باااا تر
از نااار متوساااط بدسااات آورناااد ،باااه عباااارا دیگااار کسااا فاااوق ساااود توساااط سااارمایه هاااای انحصااااری بیاااانگر
این است که دیگر سرمایه ها سودهائی پائین تر از نر متوسط سود بدست آورده اندن
انحصااااراا ساااعی مااای کنناااد تکنیاااک جدیاااد را حاااداقل بااارای مااادتی در انحصاااار داشاااته باشاااند تاااا از ساااود
ناشااای از ایااان انحصاااار بهرمناااد شاااوندن ساااود انحصااااری انحصااااراا بمراتااا بیشاااتر از ساااودی اسااات کاااه
سااارما یه هاااای غیااار انحصااااری مااای برناااد ،و ایااان هماااان فاااوق ساااود اساااتن حاااال می واهاااد ایااان فاااوق ساااود در
ژاپااان باشاااد ،در آلماااان و یاااا در برزیااال یاااا ایااارانن در راساااتای کسااا فاااوق ساااود ،اک ااار سااارمایه گاااذاریهای
سااارمایه داری متروپااال در کشاااورهای متروپااال انجاااام میگیااارد ناااه در کشاااورهای پیراماااونی ،البتاااه ماااا باااه ایااان
مسئله برمیگردی ن
اتحااااد مباااارزان کمونیسااات نظاااام اقتصاااادی ایاااران را هم اااون دیگااار کشاااورهای پیراماااونی سااارمایه ،نظاااام
سااارمایه داری وابساااته ارزیاااابی میکااارد کاااه در خااادمت فاااوق ساااود امپریالیساااتی باااود و منصاااور حکمااات ایااان
چنین می گوید:
"سااارمایه داری وابساااته نظاااامی اسااات کاااه او سااارمایه داری در آن مساااتقر شاااده اسااات و ثانیاااا باااازار داخلااای
آن در خدمت فوق سود امپریالیستی استن"[]9
منصور حکمت ادامه میدهد:
" ساااطن متوساااط نااار ساااود سااارمایه در کشاااور ،نظااار باااه شااارایط شااادید اسااات مار امپریالیسااات طبقاااه کاااارگر،
بسااایار با سااات و اقشاااار م تلااا سااارمایه در ایاااران دقیقاااا باااه اعتباااار ساااودآوره باااا ه حا اااله از کاااارکرد
نظااااام امپریالیساااات در ایااااران بااااه آن وابسااااته شااااده اناااادنن .بااااه ایاااان ترتیاااا وابسااااتگ سااااودآوره ساااارمایه در
ایااااااران بااااااه کااااااارکرد امپریالیساااااا  ،اسااااااام وابسااااااتگ ساااااارمایه داره ایااااااران بااااااه امپریالیساااااا را تشااااااکیل
میدهدن"[]10
اتحااااد مباااارزان کمونیسااات مااای خواهاااد القاااا کناااد کاااه سااارمایه داری وابساااته نظاااام ب صاااوق اقتصاااادی اسااات
کاااه ب ااااطر نیاااروی کاااار ارزان ،باااازار آن در خااادمت فاااوق ساااود امپریالیساااتی اساااتن او هااا سااارمایه داری
پیراماااونی و هااا سااارمایه داری متروپااال سااارمایه داری هساااتند باااه عباااارا دیگااار باااازار داخلااای هااار دو آنهاااا
در خااااادمت فاااااوق ساااااود امپریالیساااااتی اساااااتن ثانیاااااا قااااادرا باااااورژوازی باااااه رفیااااات تولیااااادی آن ،تواناااااائی
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تکنولوژیااااک ،میاااانان سااااود آوری و میاااانان دسترساااای آن بااااه مااااواد اولیااااه و نهایتااااا بااااه میاااانان نفااااوذ آن در
بازارهاااای جهاااانی بساااتگی داردن باااه عباااارا بهتااار میااانان وابساااتگی یاااک کشاااور در نظاااام جهاااانی سااارمایه
داری باااا قااادرا باااورژوازی ملااای نسااابت معکاااوم داردن هااای دولااات اااد در اااد مساااتقلی وجاااود ناااداردن هااا
ااانایع و هااا بازارهاااای داخلااای مفهاااوم مساااتقل خاااود را از دسااات داده اناااد و باااه شاااکل شااابکه ای در هااا تنیاااده
شااده اناادن مسااتقل تاارین دولتهااا هم ااون ایااالا متحااده آمریکااا ،آلمااان ،ژاپاان باااز هاا سااطحی از وابسااتگی را
دارا هساااتندن غاااول ااانعتی اروپاااا ،آلماااان باااه تنهاااائی قاااادر نیسااات بعناااوان م اااال یاااک اتومبیااال را اااد در اااد
در داخااال آلماااان تولیاااد کناااد ،بااادون اینکاااه ب شااای از تکنیاااک ،اجااانا یاااا ماااواد آنااارا از یاااک کشاااور سااارمایه
داری دیگری وارد کندن
تمااااام تقالهااااای اتحاااااد مبااااارزان کمونیساااات باااار نظااااام ساااارمایه داری وابسااااته و مبااااارزاا ضااااد امپریالیسااااتی
اتحااااد مباااارزان کمونیسااات کاااه در ب اااش هاااای گذشاااته باااه آن اشااااره کاااردی  ،در راساااتای حرکااات باااه ساااوی
«ساااارمایه داری مسااااتقل» بااااود و رویااااای یااااک ساااارمایه داری متروپاااال را داشااااتن البتااااه ایاااان اااانعتی شاااادن
تنهااا از طریاااق اسااات مار فنایناادۀ بردگاااان ماااندی و باااه هنینااه اسااات مار پرولتاریاااا امکاااان پااذیر مااای شااادن اتحااااد
مبارزان کمونیست رویای سرمایه داری متروپل را آشکارا ا هار میدارد و این چنین ناله می کند:
" ب ااااش تولیااااد وسااااائل تولیااااد در کشااااور رشااااد نمیکنااااد و در عااااوم اااانایع مونتاااااژ و کا هاااااه مصاااارف و
خااادماا گساااترش مییابنااادن امپریالیسااا مش صاااا کشااااورزه کشاااور را ،باااه منظاااور وابساااته کاااردن کشاااور باااه
محصو ا غذائ خویش ،به نابوده میکشاندن"[]11
اتحاااااد مبااااارزان کمونیساااات ،معتقااااد بااااود کااااه شاااارایط تولیااااد فااااوق سااااود امپریالیسااااتی بایااااد در کشااااورهای
پیراماااونی بااااز تولیاااد شاااوند ن باااه عباااارا دیگااار دیکتااااتوری بایاااد در کشاااورهای پیراماااونی سااارمایه بازتولیاااد
شود تا شرایط تولید فوق سود امپریالیستی هم نان تامین شودن
"تولیاااد فاااوق ساااود امپریالیساااتی در یاااک کشاااور سااارمایه داری باااه ایااان معناسااات کاااه شااارایط زم بااارای تولیاااد
فااوق سااود قکااه نیااروی کااار ارزان و ناار اساات مار بااا ارکااان ا االی آن هسااتند ماای بایااد در هاار حلقاا باااز
تولیاااد کااال سااارمای اجتمااااعی از ناااو بوجاااود آیناااد ،بااااز تولیاااد شاااوندن باااه عباااارا دیگااار بحاااث بااار سااار ارزان
باااودن از پیشااای نیاااروی کاااار در ایااان کشاااورها نیسااات ،بلکاااه بااار سااار ارزان نگاهداشاااتن آن اساااتن و بااااز بااار
سر با بودن نر است مار نیست ،بلکه بر سر با نگاهداشتن آن استن"[]12
اقتصاااااد دان مااااا قمنصااااور حکماااات مفاااااهی مارکسیسااااتی را بروایاااات دانشااااکده هااااای اقتصاااااد بااااورژوائی
تو اای ماای کناادناو بایااد تاکیااد کاارد ،فااوق سااود تولیااد نماای شااود بلکااه ایاان ارزش اضااافی اساات کااه تولیااد
مااای شاااودن هنگاااامی کاااه ارزش اضاااافی تولیاااد شاااده باااین سااارمایه داران توزیاااع میگاااردد شاااکل ساااود ب اااود
میگیاااردن ارزش اضاااافی و در ایااان حالااات ارزش اضاااافی فاااوق العااااده وقتااای شاااکل ساااود باااه خاااود گرفااات ،آن
موقع قابل توزیع استن فوق سود توزیع میگردد ،نه تولیدن
همااااانطوری کااااه پیشااااتر نیاااان اشاااااره کااااردی  ،عاماااال ا اااالی در کساااا فااااوق سااااود موقعیاااات ویاااا ۀ ساااارمایه
انحصاااری اساات نااه بااا یااا پااائین بااودن ناار اساات مارن از آن مهمتاار ،هنگااامی کااه ساارمایه انحصاااری فااوق
ساااود ب دسااات ماااای آورد ،ایااان مساااائله را ناااه فقااااط از اسااات مار کاااارگران تحاااات حاااوزه خااااود بلکاااه از طریااااق
چن انداختن به ارزش اضافی تولید شده توسط سایر کارگران نینعملی می کندن
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ثانیاااا ذکااار ایااان نکتاااه ضاااروری اسااات کاااه ،بااارای اینکاااه نااار اسااات مار باااا باشاااد یاااا نیاااروی کاااار بایاااد ارزان
باشااد یاااا ترکیاا ارگانیاااک سااارمایه بااا باشاااد و ایااان کااامال منطقااای اسااات کااه سااارمایه باااه سااوی رشاااته هاااائی
که از ترکی ارگانیک پائین تری برخوردارند ،سرازیر شودن
ثال اااا اتحااااد مباااارزان کمونیسااات بعناااوان ضاااد دیکتااااتور و باااه تباااع آن مباااارز ضاااد دیکتااااتور معتقاااد اسااات کاااه
نیااروی کااار از طریااق بازتولیااد دیکتاتورهااا بایااد ارزان نگااه داشااته شااود تااا هم نااان ناار اساات مار بااا نگااه
داشاااته شاااودن چناااین اغتشااااش فکاااری اگااار در جنااابش ضاااد دیکتااااتوری گاااوش شااانوائی پیااادا کناااد باااا مفااااهی
مارکسیساااتی و در جنااابش ضاااد سااارمایه داری بیگاناااه اساااتن قطعاااا سااارمایه مااای تواناااد باااا توجاااه باااه نیازهاااای
تااااری ی و زماااانی خاااود روبناااای سیاسااای متفااااوتی ب اااود بگیاااردن سااارمایه حتااای مااای تواناااد شاااکل دمکراسااای
باااورژوائی در کشاااورهای پیراماااونی ب اااود بگیاااردن اماااا بایاااد تاکیاااد کااارد کاااه دمکراسااای باااورژوائی چاااه در
سااارمایه پیراماااونی و چاااه در سااارمایه متروپااال یاااک قاااانون منااادی پایااادار و ثاااابتی نیساااتن نیااااز سااارمایه هااار
موقااع ایجاااب کنااد ،پرنساای هااای خااود را لکااه دار میکنااد ،چهااره باانر کاارده خااود را کنااار میننااد و چهااره
کریاااه خاااود را نشاااان میدهااادن قتااال عاااام پرولتااااری پااااریس در مهاااد تمااادن باااورژوازی و قتااال عاااام هاااناران
انقالبی در آلمان در جریان شکست انقالب آلمان ،تنها چند نمونه آن هستندن
البتاااه اتحااااد مباااارزان کمونیسااات شااااکی اسااات کاااه باااورژوازی حتااای لیبااارال تااارین آن خواساااتار اساااتقالل از
امپریالیسااا نیسااات ،تاااا ریشاااه فاااوق ساااود امپریالیساااتی قطاااع گاااردد و خاااودش بااادنبال اساااتقالل از امپریالیسااا
اساااتن در ب شاااهای قبلااای دیااادی کاااه چطاااور تحااات عناااوان مباااارزاا ضاااد امپریالیساااتی ،باااه ارتجااااعی تااارین
گرایشاااااا بااااورژوازی لقاااا خاااارده بااااورژوازی داد و سااااپس هاااا خاااارده بااااورژوازی را انقالباااای ارزیااااابی
کرد ،منصور حکمت این چنین عوام فریبی می کند:
" بایاااد توجاااه کنااای کاااه در شااارایط کناااون انقاااالب ایاااران خاااود باااورژوازه ،حتااا لیبااارال تااارین آن نیااان قاز
طریاااق ایااادئولو هاااا و رهباااران سیاسااا خاااویش ابااادا خواساااتار اساااتقالل از امپریالیسااا نیساااتن بناااابراین در
سااطن عملاا مساااله فاااوق بااه ایاان ااورا فرمولاااه میشااود کااه بااورژوازه ایاااران نااه می واهااد و نااه میتواناااد
از امپریالیس مستقل باشد و در هر حالت محتان ابقا دیکتاتوره عریان است]13[".
اتحااااااد مباااااارزان کمونیسااااات از امکاااااان یاااااک مباااااارزه طبقااااااتی باااااین کشاااااورهای تحااااات سااااالطه قسااااارمایه
پیراماااونی و امپریالیساااتهای ساااتمگر قسااارمایه داری متروپااال سااا ن مااای گویاااد ،امپریالیساااتهای ساااتمگری
کااه باادنبال کساا فااوق سااود از طریااق اادور ساارمایه بااه کشااورهای تحاات ساالطه هسااتندن در اینجااا یکاای از
بنیادهاااای اساسااای مائوئیساااتی خاااود را عریاااان مااای ساااازدن باااه جنااا قااادرا امپریالیساااتی بایاااد نماااای رادیکاااال
کشید ،تا مبارزه طبقاتی را راحتر بتوان تحت الشعا مبارزه ضد امپریالیستی قرار دادن
سااوال اساساای کااه مطاارح ماای شااود ،ایاان اسااتن ایاان پدیااده امپریالیساا چیساات کااه اتحاااد مبااارزان کمونیساات
این همه بدنبال استقالل از آن است؟ مفهوم مارکسیستی امپریالیس چیست؟
بااارخالف عاااوام فریبااا ی هاااای جنااااح چااا سااارمایه و منجملاااه اتحااااد مباااارزان کمونیسااات ،امپریالیسااا بیاااانگر
مرحلااااه ای در تکاماااال نظااااام ساااارمایه داری جهااااانی اسااااتن از آنجائیکااااه در عصاااار انحطاااااط ساااارمایه داری
تمااااامی کشااااورها در نظااااام ساااارمایه داری جهااااانی ادغااااام شااااده انااااد ،بااااه عبااااارا بهتاااار تمااااامی جهااااان وارد
مکانیسااا باااین الملااای سااارمایه شاااده اسااات و سااارمایه نمااای تواناااد در انااانوای مطلاااق انباشااات شاااود و هااای
دولتااای را از آن گریااان نیسااات ،لاااذا تماااامی دولتهاااا مجباااور هساااتند خودشاااان را در باااازار جهاااانی ادغاااام کننااادن
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در طاااول دوران انحطااااط سااارمایه داری همهههه دولتهاااای ملااای
و قدرتشان امپریالیستی هستندن

ااارف نظااار از بنرگیشاااان  ،امکانااااا ماااالی

امپریالیساااا در دوران انحطاااااط ساااارمایه داری مربااااوط بااااه توزیااااع مجاااادد بااااازار جهااااانی اساااات و ایاااان اماااار
شااااامل تمااااامی کشااااورهای جهااااان اسااااتن در چنااااین شاااارایطی ،کشااااورهای امپریالیسااااتی چااااه گانگسااااترهای
باااانر ماننااااد آمریکااااا ،بریتانیاااا ا و چااااه گانگسااااترهای کوچااااک م اااال ایااااران و پاکسااااتان سااااعی در تکااااعی
دیگاااری و تسااا یر باااازار همااادیگر را دارنااادن ایااان یاااک واقعیااات اسااات کاااه گانگساااترهای کوچاااک م ااال ایاااران
در مقایسااااه بااااا گانگسااااترهای باااانر چااااون آمریکااااا سااااه کمتااااری از ارزش اضااااافه تولیااااد شااااده توسااااط
پرولتاریاااا را تصااااح مااای کنناااد ،ولااای هماااان ارزش اضاااافه یعنااای خاااون پرولتاریاسااات کاااه توساااط گانگساااتر
کوچااااک قامپریالیساااات کوچااااک مکیااااده ماااای شااااود .مااااا قاااابال هاااا اعااااالم کااااردی کااااه درر اتحاااااد مبااااارزان
کمونیساااااات از مفهااااااوم امپریالیساااااا  ،درکاااااای کائوتسکیسااااااتی اسااااااتن شاااااااگردان کائوتسااااااکی بااااااه سیاساااااات
امپریالیستی این چنین اشاره می کنند:
"امپریالیسااا در کشاااور تحااات سااالطه شااادیدترین شااارایط اسااات مار را بااار طبقااا کاااارگر و دیگااار تاااوده هاااای
زحمااتکش اعمااال میکنااد ،در حالیکااه در کشااور امپریالیساات دقیقااا بااه اتکااا همااین پروساا تولیااد فااوق سااود،
پایااه هااای مااادی ایجاااد اشاارافیت کااارگری – ب شاای از طبقااه کااارگر کااه از ایاان فااوق سااود بهرمنااد ماای شااود
– را بوجود می آوردن"[]14
لناااین بااایش از اااد ساااال قبااال افکاااار سااارمایه پساااند شااااگردان کائوتساااکی قاتحااااد مباااارزان کمونیسااات را ایااان
چنین افشا می کند:
"اماااا کائوتساااکی علیاااه کونااا زباااان باااه اعتااارام مااای گشااااید و مااای گویاااد  :ن یااار ،امپریالیسااا  ،سااارمایه
داری مااادرن نیسااات ،بلکاااه فقاااط یکااای از اشاااکال سیاسااات سااارمایه داری مااادرن اسااات و ماااا مااای تاااوانی و بایاااد
علیه این سیاست ،علیه امپریالیس  ،علیه الحاق طلبی مبارزه کنی و غیرهن
ایاان اعتاارام بااه اااهر معقااول ماای نمایااد ،ولاای در واقعیاات اماار بااا تبلیاات آشااتی بااا امپریالیساا کااه بااه شاایوه
ای ریفتااار و اساااتتار شاااده تااارق و لاااذا خطرناااار تااار انجاااام مااای گیااارد ،فرقااای نااادارد ،زیااارا «مباااارزه» علیاااه
سیاساات تراساات هااا و بانااک هااا بااه شااکلی کااه دسااات بااه ترکیاا پایااه هااای اقتصاااد تراساات هااا و بانااک هاااا
ن اااورد ،چیااانی جااان رفرمیسااا و پاسااایف باااورژوایی نیسااات و چیااانی جااان آرزوهاااای سااااده د ناااه و بااای آزار
از کااار در نماای آیاادن نادیااده انگاشااتن تکاااد هااای موجااود و فرامااوش کااردن مهمتاارین آنهااا بجااای شااکافتن و
نمایانااادن تماااام ژرفاااای ایااان تکاااادها -چناااین اسااات تئاااوری کائوتساااکی کاااه هااای وجاااه مشاااترکی باااا مارکسیسااا
نداردن" []15
اتحااااد مباااارزان کمونیسااات باااا ریاکااااری تماااام و باااه شاااکل سااا یفی باااه تحریااا مواضاااع انقالبااای لناااین نیااان
دسااات مااای زناااد ،آشاااکارا درو مااای گویاااد و ا هاااار میااادارد کاااه هساااته اساسااای تئاااوری امپریالیسااا لناااین تولیاااد
فوق سود امپریالیستی از طریق دور سرمایه است:
" تولیااااد فااااوق سااااود امپریالیساااات از طریااااق
لنینن"[]16

اااادور ساااارمایه ،اینساااات محااااور اساساااا تئااااوره امپریالیساااا
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اتحااااد مباااارزان کمونیسااات ااادور سااارمایه را هساااته اساسااای تئاااوری امپریالیسااا لناااین ارزیاااابی مااای کناااد و
بااه ایاان نتیجااه میرسااد کااه در کشااورهای متروپاال ساارمایه قااادر بااه تولیااد فااوق سااود نیساات پااس امپریالیس ا بااه
کشاااورهای تحااات سااالطه سااارمایه اااادر مااای کناااد و ااادور سااارمایه تنهاااا باااه کشاااورهای تحااات سااالطه انجاااام
میگیااردن بااه عبااارا بهتاار ساارمایه بااه کشااورهائی کااه در آنهااا ترکی ا ارگانیااک ساارمایه بااا اساات ساارمایه
اااادر نمااای کناااد و یاااا کااا مااای کنااادن ایااان درواقاااع هماااان درکااای اسااات کاااه معتقاااد اسااات کاااه " ااافت مش صااا
امپریالیسااا سااارمایه ااانعتی اسااات"ن البتاااه ایااان نگااارش قاااادر نیسااات توضاااین دهاااد کاااه چااارا سااارمایه هاااای
آمریکاااا بعاااد از جنااا جهاااانی دوم باااه کاناااادا ،اروپاااا و ژاپااان یعنااای باااه دیگااار کشاااورهای امپریالیساااتی اااادر
شااد ،مااا بااه ایاان مساائله باانودی در مبحااث انباشاات ساارمایه برمیگااردی ن البتااه ذکاار ایاان نکتااه ضااروری اساات
کاااااه انحصاااااار قبااااال از امپریالیسااااا وجاااااود داشااااات و هم ناااااین مقولاااااه «فاااااوق ساااااود» م اااااتو باااااه دوران
امپریالیسااا نیساااتن در عصااار انحطااااط سااارمایه داری ،در عصااار امپریالیسااا  ،هااای سااارمایه ای نمااای تواناااد
بااادون ارتبااااط باااا باااازار باااه حرکااات خاااود اداماااه بدهاااد ،ناااه در سااارمایه داری متروپااال و ناااه در سااارمایه داری
پیراماااونی و در باااازار نیااان قاااوانین نظاااام سااارمایه داری حااااک هساااتند و وی گااای امپریاااالینم بیاااانگر سااایادا
سااارمایه ماااالی بااار ساااایر سااارمایه هاساااتن باااه عباااارا دیگااار بااارای نفااای سااالطه امپریالیسااا  ،تنهاااا آلترنااااتیو
انقالبااای نفااای سااالط سااارمایه از طریاااق انقاااالب کمونیساااتی جهاااانی اسااات هااار آلترنااااتیو دیگاااری حتااای بظااااهر
رادیکاااال در خااادمت بقاااای بربریااات سااارمایه داری اساااتن اماااا خاااود لناااین جاااواب ایااان یااااوه گویاااان را ایااان
چنین میدهد:
"آن اااه ااافت مش صاااه امپریالیسااا را تشاااکیل مااای دهاااد اتفاقاااا سااارمایه ااانعتی نباااوده ،بلکاااه سااارمایه ماااالی
اساااتن تصاااادفی نیسااات کاااه در فرانساااه تکامااال بسااایار ساااریع سااارمایه ماااالی کاااه باااا تکاااعی سااارمایه ااانعتی
تااوام باااوده درسااات هماااان عااااملی بااود کاااه از ساااالهای هشاااتاد قااارن گذشااته موجااا تشااادید فاااوق العااااده سیاسااات
الحااااق طلبااای قاساااتعماری گردیااادن آن اااه ااافت مش صاااه امپریالیسااا را تشاااکیل میدهاااد اتفاقاااا تنهاااا تمایااال باااه
الحااااق منااااطق زراعتااای نباااوده بلکاااه تمایااال باااه ااانعتی تااارین منااااطق نیااان هساااتن قاشاااتهای آلماااان بااارای
بلعیاااادن بل یااااک ،و اشااااتهای فرانسااااوی هااااا باااارای بلعیاااادن سااااورن زیاااارا او بپایااااان رساااایدن تقساااای جهااااان
مجباااور مااای کناااد هنگاااام تجدیاااد تقسااای بهااار زمینااای دسااات دراز شاااود ،ثانیاااا آن اااه بااارای امپریالیسااا جنباااه
اساسااای داردن مساااابقه چناااد دولااات بااانر بااارای احاااراز سااایادا یعنااای اشاااغال اراضااای اسااات کاااه بیشاااتر از
لحاااا تکاااعی دشااامن و متنلااانل سااااختن سااایادا او انجاااام مااای بااااد تاااا مناااافع مساااتقی خاااویش قبل یاااک بااارای
آلماااان ب صاااوق از لحاااا تکیاااه گااااهی بااار ضاااد انگلساااتان و بنااااو بااارای انگلساااتان از لحاااا تکیاااه گااااهی بااار
ضد آلمان و غیره اهمیت دارد ن"[]17

ارزش نیروی کار و اتحاد مبارزان کمونیست
نیاااروی کاااار در جامعااا سااارمایه داری کاااا اسااات و ارزش ایااان کاااا در جامعااا سااارمایه داری نیااان هم اااون
هااار کاااا ی دیگاااری از میااانان کاااار اجتماعاااا زم کاااه بااارای بازتولیاااد آن ااارف مااای شاااود تعیاااین مااای شاااودن
باااه عباااارا بهتااار ارزش نیاااروی کاااار در هااار مقطاااع زماااانی و یاااا مکاااانی قکشاااور مشااا و متفااااوا خواهاااد
بااا ودن در کشاااورهای متروپااال سااارمایه داری قطعاااا بازتولیاااد ایااان کاااا هنیناااه بیشاااتری بااار میااادارد و ارزش
آن با سااات ،لاااذا در حفااات آن اهمیااات بیشاااتری نیااان قائااال مااای شاااوندن ولااای در کشاااورهای پیراماااونی سااارمایه
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هنینااااه باااااز تولیااااد آن پااااائین اساااات ،لااااذا موا باااات و نگهااااداری از آن از اهمیاااات قاباااال تااااوجهی برخااااوردار
نیست.
علاااات اینکااااه کااااارگران در ساااارمایه داری متروپاااال علیاااارغ اینکااااه مرفااااه ترنااااد ،سااااه کمتااااری از تولیااااد
ناخاااالو اجتمااااعی را دارناااد و بیشاااتر اسااات مار مااای شاااوند ،ب ااااطر باااا باااودن نسااابت ارگانیاااک سااارمایه،
در سااارمایه متروپااال اسااات کاااه موجااا باااا باااودن باااارآوری کاااار میگااارددن کاااارگران در سااارمایه پیراماااونی
علیااارغ اینکاااه ساااطن اساااتاندارد زنااادگی بسااایار پاااائینی دارناااد ،ساااه بیشاااتری از تولیاااد ناخاااالو اجتمااااعی را
دارا مااای شاااوند و کمتااار از کاااارگر متروپااال اسااات مار مااای شاااوندن زم باااه ذکااار اسااات کاااه ساااه طبقاااه کاااارگر
از تولیاااد ناخاااالو ملااای قارزش تولیاااد شاااده در جامعاااه باااا نااار اسااات مار نسااابت عکاااس داردن میاااانگین نسااابت
ارگانیک سرمایه متروپل به سرمایه پیرامونی حدود سه برابر استن
چیاانی کااه در بااارآوری کااار نقااش مهماای نماای توانااد ایفااا کنااد ،قیماات نیااروی کااار در جامعااه ساارمایه داری
اسااتن بااه عباا ارا بهتاار حقااوق کااارگر نقشاای تعیااین کننااده در بااارآوری کااار ناادارد بلکااه فاکتورهااای زیاارین
در بارآوری کار نقش اساسی ایفا می کنند:
 مااادرن ،پیشااارفته و کاااامپیوترینه بااااودن سااارمایه ثابااات کاااه در پروسااااه تولیاااد بکاااار مااای رود قبااااا
بودن ترکی ارگانیک سرمایه ن
 مینان ت صو و مهارا نیروی کار
 امتیاااازاا ویااا ه ای کاااه علیااارغ یکساااان باااودن ترکیااا ارگانیاااک سااارمایه و مهاااارا نیاااروی کاااار،
باعث می شود تا پروسه تولید از بارآوری با تری برخوردار شودن
اااااهرا درر پایااااه ای تاااارین مباحااااث مارکسیسااااتی باااارای دانااااش آموختااااه ،دانشااااکده اقتصاااااد بااااورژوائی کااااه
لقاا «ماااارکس زماااان» را نیاان گرفتاااه اسااات ،دشاااوار بااوده اساااتن اتحااااد مباااارزان کمونیساات معتقاااد اسااات کاااه
نیاااروی کاااار ارزان منشاااا فاااوق ساااود امپریالیساااتی اساااتن می واهاااد القاااا کناااد کاااه نیاااروی کاااار بااارای سااارمایه
انحصااااااری ارزان و غیااااار انحصااااااری گاااااران اساااااتن نااااار اسااااات مار باااااا را عامااااال "تولیاااااد فاااااوق ساااااود"
ارزیاااابی مااای کناااد در حالیکاااه ،نااار اسااات مار باااه مفهاااوم مارکسیساااتی هماااانطوری کاااه در باااا دیااادی  ،در
کشورهای پیرامونی پائین تر از سرمایه داری متروپل استن منصور حکمت می نویسد:
"اساااام تولیاااد سااارمایهداره در کشاااور تحااات سااالطه ،تولیاااد فاااوق ساااود امپریالیسااات بااار مبنااااه اسااات مار کاااار
ارزان و بازتولیااااد شاااارایط اقتصاااااده و سیاساااا زم آن اسااااتن ایاااان جااااوهر عملکاااارد امپریالیساااا در کشااااور
تحت سلطه استن"[]18
ایااان در حاااالی اسااات کاااه در کاااوره پنخاناااه هاااا ،سااارمایه انحصااااری بسااایار پاااائین ،سااارمایه گاااذاری خاااارجی
بااای مفهاااوم ،ارزان تااارین نیاااروی کاااار ،کاااه در شااارایط و محااایط کااااری فاااوق العااااده غیااار انساااانی مشاااغول باااه
کاااار هساااتند ،اماااا از ماااافوق ساااود خباااری نیساااتن ب اااش زیاااادی از کاااارگران ایاااران در کارگاههاااائی کاااار مااای
کنناااد کاااه تعاااداد کاااارگران آن از  10نفااار کمتااار اسااات کاااه تحااات سااالط سااارمایه غیااار انحصااااری هساااتند و
نیاااروی کاااار ارزان خاااود را در اختیاااار ایااان سااارمایه هاااا قااارار میدهنااادن ارزش تولیاااد شاااده در ایااان کارگاههاااا
بمرات کمتر از ارزش تولید شده در نایع بنر است اما هم نان از فوق سود خبری نیستن
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باااه تااااریی جنااابش کاااارگری برمیگاااردی  ،باااه زماااانی برمیگاااردی کاااه پاااس از قاااانون  1833در انگلساااتان کاااه
کاااارگران از  5/5ااابن تاااا  8/5شااا کاااار میکردناااد ،باااه عباااارا بهتااار سااااعاا کاااار روزاناااه  15سااااعت
باااود و باااا تماااام مباااارزاتی کاااه در اروپاااا و آمریکاااا ر داده باااود ،تاااازه بعاااد از ساااال 1850حاااداقل کاااار در
روزانه به  12ساعت تقلیل یافته بود ،از ساعت  6بن تا ساعت  6ش ن
زمانیکاااه کاااارگران نیاااروی کارشاااان را بمراتااا کمتااار از ارزش آن میفروختناااد ،طاااول روزاناااه کاااار آنقااادر
باااا باااود کاااه اسااات مار در شااادیدترین شاااکل آن انجاااام مااای گرفااات ،و از حاااداقل معیشااات انساااانی برخاااوردار
نبودناااد ،آنطاااور کاااه اندیشااامند بااانر پرولتاریاااا ،ماااارکس ،تو ااای مااای کناااد" ،مسااااکنی کاااه جمعیااات در آن
میلولااااد و مطلقااااا شایسااااته سااااکونت انسااااان نیساااات"" ،سااااو تغذیااااه ،وضااااع اساااافنار ،فاقااااد هاااار گونااااه وسااااائل
بهداشااتی" یعناای "جائیکااه کااارگران باادتر از زناادانیان زناادگی ماای کننااد" ،ولاای بااا تمااام ایاان مسااائل ماای بیناای
که مارکس هی جا در این مورد حبت از تولید فوق سود نمی کندن []19
ساااالها بعاااد زمانیکاااه منصاااور حکمااات لقااا ماااارکس زماااان را توساااط حواریاااونش گرفتاااه باااود طااای سااا نران
در انجمااان ماااارکس لنااادن ،تحااات عناااوان تااااریی شااافاهی اتحااااد مباااارزان کمونیسااات ،ایااان چناااین عاااوامفریبی و
موعظه می کند:
" اتحااااد مباااارزان از موضاااع کاااارگر باااه نقاااد پرداخااات و موضاااع ایااان باااود کاااه اگااار وضاااع اینطاااوره اسااات باااه
ایااااان دلیااااال اسااااات کاااااه کاااااارگر در چناااااین مماااااالک نیاااااروه کاااااارش را ارزان میفروشااااادن در نتیجاااااه نباااااود
دمکراساااا  ،نبااااود مطبوعاااااا آزاد و نبااااود روابااااط فرهنگاااا پیشاااارو بااااراه ایاااان اساااات کااااه ایاااان چهااااارچوب
اساااات کاااااه میتواننااااد در محااااادوده آن ،نیااااروه کاااااار را ارزان نگهدارناااادن اگااااار اتحادیااااه را اجاااااازه بدهناااااد و
احاااناب سیاسااا را اجاااازه بدهناااد ،در کشاااوره کاااه کاااارگران چناااین وضاااعیت را دارناااد ،کاااارگران متشاااکل
میشاااوند و باااراه بهباااود اوضاااا اقتصااااده شاااان تاااالش میکنناااد ،مجبورشاااان میکنناااد کاااه دساااتمندها را باااا
ببرناااد ،مجبورشاااان میکنناااد سااااعاا کاااار را کااا کنناااد ،و آن وقااات اقتصااااد باااا ایااان ساااطن از تکنولاااوژه و باااا
این وضعیت از انباشت سرمایه ،سود نمیدهدن"[]20
ایااان مااادافع دمکراسااای ،ایااان ایااادئولو جنااااح چااا سااارمایه باااه شاااکل سااا یفی باااه واروناااه جلاااوه دادن حقاااایق
ماااای پااااردازدن در ساااارمایه داری متروپاااال ،مطبوعاااااا آزاد هسااااتند تااااا افکااااار عمااااومی را کانااااالینه کننااااد،
احاااناب سیاسااای باااورژوائی ب صاااوق جنااااح چااا آن فعالیااات مااای کنناااد تاااا اداره اماااور نظاااام سااارمایه داری
راحتااار باااه چرخاااد ،اتحادیاااه هاااا اجاااازه فعالیااات دارناااد تاااا راحتااار بتوانناااد مباااارزه طبقااااتی را کاناااالینه کااارده و
باااه مجااارای قاااانونی و باااورژوائی منتقااال کننااادن کاااارگران در سااارمایه داری متروپااال در قیاااام باااا سااارمایه
پیرامااااونی ب یشااااتر اساااات مار ماااای شااااوند و انباشاااات ساااارمایه در ساااارمایه داری متروپاااال بیشااااتر از ساااارمایه
داری پیراماااونی اساااتن جنااااح چااا سااارمایه باااه هااار تقالئااای دسااات مااای زناااد تاااا مباااارزه طبقااااتی را تحااات
الشاااعا مباااارزه بااارای دمکراسااای قااارار دهااادن ایااادئولو باااورژوا رویاااای سااارمایه داری متروپااال را در سااار
داردن
بااه دانااش آموختاااه ،دانشااکده اقتصااااد بااورژوائی بایاااد خاااطر نشاااان کاارد کاااه انحصااار فاااوق سااود باااه بااار مااای
آورد و در ایااااران هاااا ساااارمایه هااااائی کااااه انحصاااااری هسااااتند نساااابت بااااه ساااارمایه هائیکااااه در ب ااااش غیاااار
انحصااااری هساااتند ،فاااوق ساااود کسااا میکنناااد و خواهناااد کاااردن شااارکت ملااای نفااات ایاااران کاااه یاااک شااارکت
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انحصااااری اسااات ،علیااارغ اینکاااه شااارایط و محااایط کااااری بهتاااری دارد و ساااطن دساااتمندها نیااان نسااابتا باااا تر
اسااات ،اماااا تکنیاااک پیشااارفته تااار ساااب میگاااردد کاااه باااارآوری کاااار افااانایش یافتاااه قافااانایش ترکیااا ارگانیاااک
ساااارمایه و ناااار اساااات مار بااااا ئی داشااااته باشاااادن بااااه عبااااارا دیگاااار ،از افااااق مارکسیسااااتی کااااارگران در
شااارکت ملااای نفااات کاااه از منایاااای بیشاااتری نیااان برخاااوردار هساااتند ،بیشاااتر از کاااارگران کاااوره پنخاناااه هاااا
است مار می شوندن
ماشااینی تاار شااادن اانایع و تکنیاااک پیشاارفته ،موجااا بااا رفاااتن ترکیاا ارگانیاااک ساارمایه میشاااود تااا زیاااان
هااای ناشاای از گااران شااادن نیااروی کااار را جبااران کناااد ولاای ترکیاا ارگانیااک باااا موجاا بااارآوری بیشاااتر
نیاااروی کاااار مااای شاااود کاااه باااه دنباااال آن کااااهش نیاااروی کاااار را باااه دنباااال خواهاااد داشاااتن ارتاااش عظاااای
بیکااااران را موجااا خواهاااد شاااد کاااه در روناااد خاااود مبادلااا عرضاااه و تقاضاااای نیاااروی کاااار را تحااات تااااثیر
قرار داده و باعث ارزان شدن حقیقی ققدرا خرید نیروی کار خواهد شدن
باااا ایااان هماااه اتحااااد مباااارزان کمونیسااات باااه خااانعبالا خاااود اداماااه میدهاااد و ا هاااار میااادارد کاااه وسااایع تااارین
معادن و ذخایر زیرزمینی در غیاب نیروی کار ارزان هدف دور سرمایه قرار ن واهد گرفتن
"وسااایع تااارین معاااادن و ذخاااائر زیااار زمینااای هااا  ،در غیااااب نیاااروی کاااار ارزان کشاااوری را الناماااا آماااان
ااادور سااارمایه نمیکناااد ،چااارا کاااه سااارمایه بااادنبال ارزش مصااارف نیسااات ،در جساااتجوی ارزش اضاااافه و
آنه با نرخی مساعد استن" []21
شاااارایط زناااادگی طبقااااه کااااارگر ،خانااااه ،مسااااکن ،غااااذا ،پوشااااار ،بهداشاااات و بطااااور کلاااای سااااطن اسااااتاندارد
زنااادگی طبقااااه کاااارگر در قاااارن بیسااات و اوایاااال قااارن بیساااات و یکااا قعصاااار انحطااااط ساااارمایه داری قاباااال
مقایساااه باااا قااارن ناااوزده قعصااار شاااکوفائی سااارمایه داری نیسااات باااه وضاااوح ساااطن اساااتاندارد زنااادگی باااا
رفتاااه اساااتن اگااار زماااانی کاااارگر روزی  16سااااعت کاااار میکااارد و فقاااط یاااک روز در هفتاااه تعطیااال داشاااتن
حا فقط  8ساعت در روز کار می کند و در هفته ه دو روز تعطیلی داردن
منایاااا هااااائی نظیااار ا اااال سااااهی کاااردن کااااارگران در سااااود کارخاناااه هااااا ،طاااارح بیماااه اجتماااااعی و غیااااره،
همگااای اینهاااا در راساااتای نیازهاااای سااارمایه باااوده اساااتن سااارمایه دورانااادیش بااارخالف سااارمایه «کوتاااه باااین»
افاااااق دراز مااااادا سااااارمایه را در نظااااار داردن سااااارمایه ،ب صاااااوق سااااارمایه متروپااااال اهاااااداف درازمااااادا
سرمایه را در نظر دارد و وجود نیروی کار شرط زم برای تولید ارزش اضافه استن
ایااادئولو هاااای باااورژوازی ایااان مسااائله را وجاااه تمااااین سااارمایه داری از نظامهاااای تولیااادی پیشاااین باااه شااامار
مااای آورنااادن ولااای در مقابااال عاااوام فریبااای هاااای ایااادئولوگهای راسااات و چااا سااارمایه بایاااد تاکیاااد کااارد کاااه در
مقایساااه باااا ساااطن رشاااد نیروهاااای مولاااده ،پرولتاریاااا نسااابت باااه گذشاااته فقیااار تااار نیااان شاااده اساااتن او ارتقاااا
ساااطن اساااتاندارد زنااادگی طبقاااه کاااارگر نتیجاااه ب شااای از دساااتاورد مباااارزاا ایااان طبقاااه باااوده اساااتن وگرناااه
طبقااا باااورژوا ایااان چناااین هااا سااا اوتمند و ب شااانده نیساااتن ثانیاااا جامعاااه رو باااه رشاااد اسااات و ایااان پیشااارفت
نیازهااای خاا اق خاااود را ماای طلبااادن اگاار در قااارن نااوزده سااواد داشاااتن از ضااروریاا ادامااا معیشاات نباااود،
اماااروز بااادون آن میسااار نیساااتن اگااار در قااارن ناااوزده تصاااور ماشاااین بااارای یاااک کاااارگر امکاااان پاااذیر نباااود
امروز از ضروریاا او برای طی مسافت های طو نی برای رفتن به سر کار استن
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بهرۀ مالکانۀ مطلق و اجارۀ تفاضلی
پااایش از ادامااا بحاااث ،ناچااااری مفااااهی بهااارۀ مالکانااا مطلاااق و اجاااارۀ تفاضااالی را در اینجاااا قیاااد کنااای و بااارای
درر بهتااار موضاااو خوانناااده را باااه متاااون کالسااایک مارکسیساااتی و ب صاااوق جلاااد ساااوم سااارمایه ارجاااا
میدهی ن
بهاااارۀ مالکاناااا مطلااااق چیساااات؟ مالااااک چاااااه نفاااات ،زمااااین یااااا معاااادن سااااود ویاااا ه را بعنااااوان حااااق مالکیاااات
انحصاااری خااویش برچاااه نفاات ،زمااین یااا معاادن از ساارمایه دار تولیااد کننااده طلاا ماای کنااد و تنهااا سااودی بااه
اناادازۀ سااود متوسااط در جامعااه باارای او باااقی ماای گاااذاردن اضااافه سااودی کااه از ایاان طریااق بدساات ماای آیاااد
و به جی مالک معدن یا زمین میرود ،بهره مالکانه مطلق نام داردن
اجاااارۀ تفاضااالی یاااا بهااارۀ مالکانااا تفاضااالی چیساااتق Differential Rent؟ ارزش اضاااافی فاااوق العااااده ای
اسااات کاااه عاااالوه بااار بهااارۀ مالکاناااه مطلاااق قاجااااره مطلاااق باااه معاااادن مرغاااوب ،چااااه هاااای نفااات مرغاااوب،
زماااین هاااای مرغاااوب و غیاااره ،بعلااات حا ااال خیااانی یاااا شااارایط بهتااار در مقایساااه باااا چااااه نفااات ،معااادن یاااا
زمااین نااامرغوب تعلااق ماای گیااردن بااه علاات آن کااه انحصااار مالکیاات باار ایاان معااادن ،چاااه هااای نفاات ،زمااین
هاااا و غیاااره در دسااات ماااالکین آنهاسااات ،اجاااارۀ تفاضااالی باااه مالاااک آن تعلاااق مااای گیااارد و ایااان تفااااوا اجاااارۀ
تفاضلی یا بهرۀ مالکانه تفاضلی نام داردن
باااا ایااان توضااایحاا باااه کشااافیاا جدیاااد اتحااااد مباااارزان کمونیسااات مااای رسااای کاااه امکاااان از باااین رفاااتن اجااااره
تفاضاااالی را مطاااارح ماااای کنااااد ،در ااااورتیکه در چهااااارچوب نظااااام ساااارمایه داری امکااااان از میااااان رفااااتن
اجارۀ تفاضلی وجود نداردن منصور حکمت این چنین می گوید:
"باااه عبااااارا دیگااار ارزش اضااااافه اه کاااه عایااااد مالکاااان وسااااائل تولیاااد در اااانعت نفااات ایااااران قشاااارکتهاه
نفتااا و دولااات ایاااران میگاااردد از نظااار تئوریاااک باااه دو ب اااش تقسااای میشاااود -1 ،ساااود سااارمایه قشاااامل فاااوق
ساااااود ناشااااا از اساااااتفاده سااااارمایه از نیاااااروه کاااااار ارزان کاااااارگران نفااااات ایاااااران و  -2اجااااااره تفاضااااال ،
قتفااااوا میاااان هنیناااه تولیاااد در ایاااران باااا هنیناااه تولیاااد متوساااط در جهاااان ن علااات وجاااود اجااااره تفاضااال ،
همانااااا مالکیاااات انحصاااااره دولاااات ایااااران قو یااااا حااااق اساااات ران انحصااااارهاه کااااه بااااه شاااارکتهاه نفتاااا در
ایااااااران تفااااااویض میگااااااردد باااااار منااااااابع نفتاااااا ایااااااران اساااااات قدر غیاااااااب ایاااااان مالکیاااااات و یااااااا حااااااق
اساااات ران انحصاااااره ،ساااارمایه هاه م تلاااا میتوانسااااتند باااا هاااای مااااانع بااااه تولیااااد مااااواد نفتاااا در ایااااران
بپردازناااد کاااه در ایااان اااورا :ایااان از یکساااو هنیناااه متوساااط تولیاااد هااار بشاااکه نفااات در ساااطن جهاااان را
کااااهش میاااداد و از ساااوه دیگااار باعاااث افااانایش هنیناااه تولیاااد هااار بشاااکه نفااات در ایاااران میگردیااادن باااه ایااان
ترتیاااا حرکاااات آزادانااااه ساااارمایه ها در غیاااااب مالکیاااات انحصاااااره ،و رقاباااات ایاااان ساااارمایهها ،اخااااتالف
موجاااود میاااان هنیناااه تولیاااد در ایاااران و هنیناااه متوساااط تولیاااد در جهاااان را از میاااان باااارده و اجااااره تفاضااال
را به فر میرساند " []22
اانعت نفااات ایااران از طریاااق قیمااات هااای انحصااااری ،ساااود انحصاااری کسااا مااای کنااد و باااه تباااع آن از
او
طریااااق کساااا مااااافوق سااااود کااااه ب شاااای از ارزش اضااااافه تولیااااد شااااده در سراساااار جهااااان اساااات ،ب شاااای از
ارزش اضااااافه تولیااااد شااااده توسااااط پرولتاریااااای متروپاااال را نیاااان از طریااااق فااااوق سااااود کساااا میکناااادن ایاااان
م اااتو باااه ایاااران نیسااات بلکاااه شاااامل ساااایر کشاااورهای اااادر کننااادۀ نفااات چاااه متروپااال و چاااه پیراماااونی
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اسااااتن شاااای های حاشاااایه خلاااایت یااااا ثروتمناااادترین بااااورژوای جهااااان کااااه ساااااکن مکنیااااک اساااات در اساااات مار
پرولتاریاااای باااین المللااای دخیااال هساااتندن هماااانطوری کاااه قااابال نیااان اشااااره کاااردی  ،فاااوق ساااود را نبایاااد در تولیاااد
ارزش اضاااافه بلکاااه در توزیاااع هماااان ارزش اضاااافه باااین سااارمایه هاااای م تلااا جساااتجو کاااردن بایاااد تاکیاااد
کااارد کاااه ساااود هااار ساااارمایه دار برابااار ارزش اضاااافی تولیاااد توساااط کااااارگران اسااات مار شاااده توساااط یااااک
سااارمایه دار منفااارد نیساااتن چااارا کاااه کااال ارزش اضاااافی تولیاااد شاااده ثابااات اساااتن فاااوق ساااود تنهاااا در پروسااا
تقساای ارزش اضااافه بااه شااکل سااود تجساا پیاادا ماای کنااد ،هاار ساارمایه ای تااالش ماای کنااد میاانان سااود خاااود
را باااه بهاااای پاااائین رفاااتن ساااود سااارمایه دیگااار ،افااانایش دهااادن لاااذا باااه پدیااادۀ فاااوق ساااود بایاااد از افاااق سااارمایه
منفرد نگریستن
ثانیاااا وقتااای کشاااور پیراماااونی قم ااال ایاااران ماااافوق ساااود بدسااات مااای آوردن تئاااوری "تولیاااد ماااافوق ساااود بااار
مبناااای نیاااروی کاااار ارزان" بااای اعتباااار مااای شاااود و فقاااط بااادرد جاااذب نیااارو بااارای مباااارزۀ ضاااد امپریالیساااتی
می خوردن
ثال اااا تنهاااا در ذهااان داناااش آموختاااه هاااای اقتصااااد باااورژوائی اسااات کاااه امکاااان از میاااان رفاااتن اجااااره تفاضااالی
در درون نظاااام سااارمایه داری میسااار مااای شاااودن در چهاااارچوب نظاااام سااارمایه داری امکاااان از باااین رفاااتن
اجاره تفاضلی وجود نداردن

مفهوم مارکسیستی انباشت سرمایه
پروساااا انباشاااات ساااارمایه بیااااانگر آن اساااات کااااه طبقاااا بااااورژوازی آن ب شاااای از ارزش اضااااافی تولیااااد شااااده
توساااط طبقاااه کاااارگر را کاااه باااه مصااارف نمااای رسااااند و یاااا پاااس اناااداز نمااای کناااد بلکاااه مجاااددا وارد پروسااا
ساایکل ساارمایه قدور پیمااائی ماای کنااد و بااه تبااع آن حجاا ساارمایه هااای درگااردش را افاانایش میدهاادن بااا و
پائین رفتن مینان تولید ارزش اضافه موج با و پائین رفتن مینان انباشت سرمایه خواهد بودن
دولااات باااورژوائی در خااادمت سااارمایه و انباشااات سااارمایه اساااتن هنیناااه ب اااش وسااایعی از زیااار بناااای جامعاااه،
خطاااوط ارتباطااااتی ،آماااوزش نیاااروی کاااار ،ارتباطااااا و غیاااره باااه عهاااده دولااات باااورژوائی اسااات تاااا شااارایط
ساارمایه گااذاری را تسااهیل کناااد ،تااا شاارایط زم بااارای اساات مار نیااروی کااار بوجاااود آیااد و امکااان ساااودآوری
بااارای سااارمایه را افااانایش دهااادن اگااار هااادف دولااات سااارمایه در راساااتای ایجهههاد شهههرای الزم بااارای انباشااات
سرمایه است ،هدف خود سرمایه ،نه ایجاد شرایط زم بلکه خود انباشت سرمایه استن
در انباشاات ساارمایه ماای توانااد مااوقتی خللاای بوجااود آیااد ،باادون آنکااه ساارمایه دچااار بحااران جاادی شااودن ولاای
خلااال جااادی در انباشااات سااارمایه منجااار باااه بحاااران سااارمایه مااای شاااودن بحاااران حالااات ماااوقتی نااادارد کاااه بتاااوان
آنااارا باااا راه کارهاااائی حااال کاااردن بحاااران سااارمایه ماااداوم تشااادید مااای شاااود و سااار انجاااام سااارمایه راه حااال
درازمدا خود ،جن را ارائه میدهدن
بازسااااازی ویراناااای هااااای حا اااال از جناااا جهااااانی اول و دوم منجاااار شااااد تااااا شاااااهد دوره ای از رشااااد و
روناااق اقتصاااادی دهاااه هاااای بعااادی باشااای ن ساااپس چرخاااه بحاااران – جنااا – بازساااازی تکااارار شاااد و اماااروزه
جنااا شاااکل و روناااد جنگهاااای منطقاااه ای ب اااود گرفتاااه اساااتن ماااا ایااان مسااائله را بوضاااوح در ب اااش بعااادی
قجنااا و اتحااااد مباااارزان کمونیسااات بررسااای خاااواهی کاااردن عصااار امپریالیسااا یعنااای اینکاااه سااارمایه داری
باارای حااال درازمااادا بحرانهااای خاااود نااااگنیر اسااات بااه جنااا چنااا بیناادازد و تااااریی سااارمایه داری چرخاااه
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ای از بحاااااران ،جنااااا و بازساااااازی باااااوده اساااااتن سااااارمایه در دوران بحاااااران باااااه ت ریااااا سااااارمایه ثابااااات
قوسااااایل تولیااااد ،شااااهرها ،زیاااار ساااااخت ،کارخانجاااااا و غیااااره و حتاااای ساااارمایه متغیرقنیااااروی کااااار  -قتاااال
عااام کاااارگران مااای پاااردازد تاااا باااا تنااانل نااار ساااود باااه مقابلاااه برخیاااند ،تاااا شااارایط را بااارای دور دیگاااری از
انباشت سرمایه فراه آوردن
گاااارایش ننولاااای ناااار سااااود ناشاااای از تغییااااراا مااااداوم در
ترکیاااا ارگانیااااک ساااارمایه اسااااتن بااااه عبااااارا بهتاااار باااارای
اینکااااه ترکیاااا ارگانیااااک ساااارمایه افاااانایش یابااااد ،یااااا بایااااد
ساارمایه ثاباات افاانایش یابااد و یااا ساارمایه متغییاار کاااهش یابااد و یااا اینکااه ه ا ساارمایه ثاباات افاانایش یابااد و ه ا
ساارمایه متغییاار کاااهش یاباادن ولاای بااا کاااهش ساارمایه متغییاار ،منبااع تولیااد ارزش اضااافه نیاان محاادود تاار ماای
شاااودن اماااا سااارمایه تاااالش مااای نمایاااد کااااهش نااار ساااود را باااا افااانایش باااارآوری کاااار جباااران نمایااادن تمرکااان
وساااائل تولیاااد و سااارمایه ثابااات در دسااات سااارمایه داران محااادودی ،منجااار باااه جاااذب تکنولاااوژی پیشااارفته در
پروساااه تولیاااد و افااانایش باااارآو ری مااای گااارددن تنااانل نااار ساااود در ااانایع بااانر و اخاااران نیاااروی کاااار از
عوارم این مسئله هستندن
اتحااااد مباااارزان کمونیسااات مااای خواسااات در فاااردای پیاااروزی انقاااالب دمکراتیاااک ،شااارایط نامسااااعدی بااارای
انباشااات سااارمایه ایجااااد کناااد ،باااه عباااارا دیگااار در راساااتای انباشااات سااارمایه مشاااکل آفرینااای کناااد تاااا سااارمایه
داری ایااااران بااااه یااااک بحااااران عمیااااق اقتصااااادی فاااارو رودن پرولتاریااااا هاااا کااااه قاااادرا سیاساااای را در دساااات
دارد ،از فر اااات اسااااتفاده کاااارده و ساااارمایه داری را نااااابود کناااادن اتحاااااد مبااااارزان کمونیساااات اااااهرا باااارای
ب ه ها «قصه ش » می گوید:
"نفاااا شاااارایط امپریالیساااات تولیااااد و اساااات مار بوسااااایله قاااادرا متشااااکل پرولتاریاااااه انقالباااا و از طریاااااق
اهرمهااااه سیاسااا و قاااانون  ،ناااه باااه معنااااه ناااابوده سااارمایهداره و ناااه متااارادف باااا اساااتقرار سااارمایهداره
"مساااتقل" اسااات ،بلکاااه فقاااط و فقاااط باااه معنااااه ساااوق دادن سااارمایهداره "وابساااته" ایاااران باااه یاااک بحاااران
عمیااااق اقتصاااااده اسااااتن ساااارمایهداره ایااااران ،دقیقااااا از آن جهاااات کااااه هم نااااان ،در "فاااارداه" پیااااروزه
انقاااالب دمکراتیاااک ،سااارمایهداره متکااا بااار اسااات مار امپریالیسااات اسااات ،نمیتواناااد باااا مطالبااااا اقتصااااده
پرولتاریاااا کاااه محاااور آن فراتااار رفاااتن از امکانااااا باااورژوازه در چناااین کشاااوره اسااات ،ساااازگار باشااادن باااه
درجاااهاه کاااه پرولتاریااااه انقالبااا و متشاااکل قاااادر گاااردد تاااا مناسااا ترین حالااات اقتصااااده را باااراه بساااط
مباااارزه طبقاااات باااه باااورژوازه تحمیااال کناااد ،باااه هماااان درجاااه باااورژوازه در نامسااااعدترین شااارایط باااراه
انباشت قرار گرفته و لذا سرمایهداره ایران به یک بحران حاد و عمیق اقتصاده فرو میرودن"[]23
اتحااااد مباااارزان کمونیسااات مااای خواسااات سااارمایه داری را باااه یاااک بحاااران عمیاااق اقتصاااادی بکشااااند و در
روناااد انباشااات سااارمایه خلااال ایجااااد کناااد و مباااارزه طبقااااتی را باااه باااورژوازی تحمیااال کناااد ،باااورژوازی هااا
چاااون دل رئاااوفی دارد ،تااان باااه خواساااته پرولتاریاااا مااای دهااادن سااارمایه هم اااون «دراکاااو ی» خاااون آشاااامی
اسااات کاااه فقاااط خاااون تاااازه ،خاااون کاااارگران قارزش اضاااافه مااای خواهااادن هااار گوناااه خلااال در روناااد خاااون
آشااااامی «دراکااااو » یعناااای رونااااد انباشاااات ساااارمایه واکاااانش هااااای بااااه مراتاااا خطرناااااکتری باااادنبال خواهااااد
داشاااتن جنااا جهاااانی اول ،دوم و ده هاااا جنااا بااانر و منطقاااه ای دیگااار واکااانش هماااان «دراکاااو » باااه
خلاال در رونااد انباشاات ساارمایه بااوده اسااتن تنهااا انقااالب کمونیسااتی جهااانی اساات کااه ماای توانااد نظااام ک یاا
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ساااارمایه داری را بااااه زبالااااه دان تاااااریی بیفکنااااد ،مساااائله انباشاااات ساااارمایه را منتفاااای سااااازد و بشااااریت را از
توحش سرمایه رهائی دهدن
عاااوام فریبااای اتحااااد مباااارزان را کنااا ار مااای گاااذاری و باااه دنیاااای واقعااای و بربریااات سااارمایه برمیگاااردی ن ذکااار
یااک نکتااه ضااروری اساات کااه تولیااد باانر و اانعت گسااترده کااه ب ااش اعظاا انباشاات ساارمایه توسااط آنهااا
اااورا مااای گیااارد ،بااادون وجاااود سااارمایه انحصااااری نمااای توانسااات شاااکل بگیاااردن تنهاااا در ساااایه ااانایع
عظاای انحصاااری بااود و یااا اساات کااه بااارآوری کااار افاانایش ماای یاباادن زم بااه توضااین اساات کااه بااارآوری
کار امروزه در چهار چوب تکنولوزیکی بسیار پیشرفته و متفاوتی ورا می گیردن
ساااوای از اینکاااه تعاااداد کاااارگران در ب اااش هاااای غیااار تولیااادی افااانایش مااای یاباااد ،طبقاااه کاااارگر ،بعناااوان
طبقاااه ،طبقاااه ای اسااات کاااه رفااااه اجتمااااعی را تولیاااد مااای کناااد و هم ناااان از طریاااق بردگااای ماااندی اسااات مار
ماااای شااااودن در کشااااورهای پیرامااااونی ساااارمایه بعلاااات آنکااااه سااااطن رشااااد نیروهااااای مولااااده پااااائین تاااار از
کشااااورهای متروپاااال ساااارمایه داری اساااات و تمرکاااان ساااارمایه کمتاااار از کشااااورهای متروپاااال اساااات ،تولیااااد
خاااارده بااااورژوائی در مقایسااااه بااااا متروپاااال بساااایار گسااااترده تاااار اساااات و خاااارده بااااورژوازی جمعیاااات نساااابتا
وسااایعی از جامعاااه را تشاااکیل میدهااادن باااا ایااان حاااال ،در عصااار انحطااااط سااارمایه داری ،مباااارزه میاااان کاااار و
ساارمایه بااه معنااای مبااارزه میااان تمااامی اساات مار شاادگان باار علیااه تمااامی اساات مارگران ،مبااارزه میااان طبقاا
پرولتاریا و بورژوازی در سطن جهانی استن
اتحااااد مباااارزان کمونیسااات مااادعی اسااات ،وسااایع تااارین معاااادن و ذخاااایر زیرزمینااای هااا در غیااااب نیاااروی
کار ارزان کشوری را آمان دور سرمایه نمی کند و این چنین می گوید:
"وسااایع تااارین معاااادن و ذخاااایر زیااار زمینااای هااا  ،در غیااااب نیاااروی کاااار ارزان کشاااوری را الناماااا آماااان
ااادور سااارمایه نمااای کناااد ،چااارا کاااه سااارمایه بااادنبال ارزش مصااارف نیسااات ،در جساااتجوی ارزش اضاااافه و
آن ه با نرخی مساعد استن "[]24
بااارخالف عاااوام فریبااای هاااا و خااانعبالا اتحااااد مباااارزان کمونیسااات ،ااادور سااارمایه در درجاااه اول ب ااااطر
مااااواد خااااام و ذخااااایر زیاااار زمیناااای اساااات ،نااااه نیااااروی کااااار ارزانن بااااه یکاااای از پیشاااارفته تاااارین کشااااورهای
متروپاااا ل ساااارمایه یعناااای ایااااا ا متحااااده آمریکااااا نگاااااهی ماااای اناااادازی کااااه از نیااااروی کااااار ارزان در آنجااااا
خبری نیست:
"در ساااال  1970پااانت انحصاااار نفتااای بااانر آمریکاااائی عکاااو کارتااال باااین المللااای نفااات در عاااین حاااال 50
در اااد زغاااال تولیااااد شاااده در داخااال آمریکااااا را فروختاااه و  85در ااااد تولیاااد گااااز طبیعاااای ،قریااا نصاااا
مناااااابع کشااااا شااااادۀ اورانااااای را در آن کشاااااور و  75در اااااد موسسااااااا ناااااوین اسااااات ران و غنااااای کاااااردن
اورانیااوم را تحاات کنتاارل داشااتن پااس در حالیکااه ماای بیناای گاااز طبیعاای کااه نساابت بااه زغااال ساان ارزانتاار
تمااام مااای شااود ،حاااال تقریبااا تماااامی ایاان مناااابع در دسااات چنااد انحصااااراا اساات کاااه خااود کارتلهاااای نفتااای را
در دسااات دارنااادن قیمااات گاااذاری کا هاااا را نیااان باااالطبع خاااود عهاااده دار خواهناااد باااود و قیمااات را ناااه از روی
هنینااه تولیااد گاااز طبیعاای ،باال هنینااه تولیااد زغااال ساان کااه بمراتاا گرانتاار اساات ،حساااب خواهنااد کاارد و
عرضااااه خواهنااااد نمااااود و از فااااوق سااااودهای کالناااای برخااااوردار خواهنااااد شاااادن ننن از مجمااااو  16میلیااااارد
د ری کااااه انحصاااااراا آمریکااااائی در سااااال  1972در خااااارن از مرزهااااای آن کشااااور در اااانایع نفاااات و
گاز سرمایه گذاری کرده بودندن فقط  1/9میلیارد آن در خاورمیانه بوده استن" []25
21

مجااددا بااه موضااع ارتجاااعی و ساارمایه پسااند اتحاااد مبااارزان کمونیساات در رابطااه بااا اادور ساارمایه باارای
"تولیاااد فاااوق ساااود امپریالیساااتی" در کشاااورهای تحااات سااالطه بااار میگاااردی ن ابتااادا بایاااد تاکیاااد کااارد کاااه ااادور
سااارمایه فقاااط باااه کشاااورهای عقااا ماناااده و یاااا باااه کشاااورهای سااارمایه داری تحااات سااالطه نباااوده و سااارمایه
گااااذاری هاااا فقااااط در بنگاههااااای اااانعتی ااااورا نماااای گیااااردن امااااا بااااا وجااااود تمااااام اینهااااا ،فااااوق سااااودهای
هنگفتاااای نصاااای انحصاااااراا میگااااردد و از آنجائیکااااه همااااه انحصاااااراا ا ااااول انحصاااااری را بااااا خااااود
دارناااد ،پاااس در هماااه جاااای دنیاااا ،انحصاااار فاااوق ساااود بباااار مااای آوردن خاااواه در آمریکاااا ،خاااواه در روسااایه و
خواه در ایرانن
"انحصاااار فاااوق ساااود بباااار میااااورد ،یعنااای ماااازاد ساااودی کاااه از ساااود سااارمایه داری عاااادی و معماااولی در
تمام دنیا بیشتر و با تر استن" []26
حاااال باااا مراجعااااه باااه آمااااار و ارقاااام نشااااان خاااواهی داد بااارخالف ادعااااای کاااذب اتحاااااد مباااارزان کمونیساااات
ااادور سااارمایه بیشاااتر باااه کشاااورهای متروپااال جاااائی کاااه از نیاااروی کاااار ارزان خباااری نیسااات اااادر مااای
شاااود تاااا کشاااورهای پیراماااونی سااارمایه کاااه نیاااروی کاااار در آنهاااا ارزان اساااتن نگااااهی باااه سااارمایه گاااذاری
آلمان در اوایل قرن بیست می اندازی :
"در حاااادود سااااال  1910از  35میلیااااارد مااااارر 7 ،میلیااااارد در آساااایا و افریقااااا و اسااااترالیا 10 ،میلیااااارد در
آمریکاااا و بقیاااه را از ایااان رقااا یعنااای  18میلیاااارد را در اروپاااا سااارمایه گاااذاری کاااردهن" جائیکاااه کاااار ارزان
نیست و ترکی ارگانیک سرمایه نین در سطن با ئی استن []27
دو جااادول زیااارین از جااانوه «احکاااار گذشاااته بااارای توجیاااه حاااال» اقتباااام شاااده اساااتن ماااا باااه ایااان جااانوه در
مبحاااث چااا کمونیسااات بااااز خاااواهی گشاااتن [ ]28جااادول زیااارین در اااد سااارمایه گاااذاری مساااتقی خاااارجی
آمریکاااا در ده کشاااور مهمااای کاااه در آنهاااا سااارمایه گاااذاری اااورا گرفتاااه اسااات را نشاااان میدهااادن آماااار نشاااان
میدهاااد کاااه در طاااول بیسااات ساااال ب اااش اعظااا سااارمایه گاااذاری آمریکاااا در کشاااورهای متروپااال انجاااام گرفتاااه
و میااانان ایااان سااارمایه گاااذاری نیااان افااانایش یافتاااه اساااتن جااادول نسااابت سااارمایه گاااذاری را باااه کااال سااارمایه
گذاری آمریکا نشان میدهد:
کشور
کانادا
بریتانیا
آلمان
سوئیس
فرانسه
برزیل
استرالیا
بل یک و لوکنامبور
ژاپن
هلند
مجمو

سال 1957
% 33،7
% 8،1
% 2،3
% 0،3
% 0،8
% 3،3
% 2،3
% 0،8
% 0،7
% 0،8
% 53،1
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سال  1966سال 1977
% 22،3
% 30،3
%11،5
%10،4
% 4،1
% 3،7
% 4،1
% 3،7
% 4،5
% 3،5
% 3،9
% 1،7
% 3،8
% 3،7
% 2،8
% 1،5
% 2،7
% 1،4
% 2،7
% 1،7
% 65،8
% 63،3

جااادول زیااارین میااانان سااارمایه گاااذاری مساااتقی آمریکاااا را در  8کشاااور آمریکاااای تاااین نشاااان میدهااادن آماااار
نشااااان میدهااااد ،او در ااااد ناااااچینی از ساااارمایه گااااذاری در کشااااورهای پیرامااااونی ساااارمایه انجااااام گرفتااااه و
ثانیاااا میااانان ایااان سااارمایه گاااذاری کااااهش یافتاااه اساااتن نظریاااه ااادور سااارمایه باااه کشاااورهای نیاااروی کاااار
ارز ان بااارای تولیاااد ماااافوق ساااود اتحااااد مباااارزان بااای اعتباااار اسااات و تنهاااا بااادرد حواریاااون ماااذه حکمااات
می وردن
کشور
آرژانتین
برزیل
شیلی
کلمبیا
مکنیک
پاناما
پرو
وننوئال
مجمو

سال 1966
% 1،5
% 1،7
% 1،5
% 0،9
% 2،6
% 1،6
% 1،3
% 4،1
% 15،2

سال 1977
%1
% 3،9
%1
% 0،5
% 2،1
% 1،4
% 0،9
% 1،2
% 11،1

برنامه حداقل اتحاد مبارزان کمونیست
اگاااار شااااعارها و واژه هااااای بااااه اااااهر رادیکااااال اتحاااااد مبااااارزان کمونیساااات را کنااااار بگااااذاری  ،اهااااداف و
خواساااته هاااای جنااااح چااا سااارمایه ،باااه روشااانی قابااال رویااات مااای شاااودن اتحااااد مباااارزان کمونیسااات هااادف
اردوگااااه انقاااالب را دسااات یاااابی باااه جمهاااوری انقالبااای البتاااه باااا سااااختار اساسااای جمهاااوری باااورژوائی مااای
داناااد کاااه ایااان جمهاااوری نیااان خاااود را در «برناماااه حاااداقل»[ ]29اتحااااد مباااارزان کمونیسااات تبلاااور خواهاااد
یافااات کاااه خواساااتهای خاااود را از طریاااق قاااانون اساسااای تحقاااق خواهاااد ب شااایدن واقعیااات ایااان اسااات کاااه قاااوانین
و شااااارایط باااااورژوائی ا روپاااااای غربااااای مترقااااای تااااار از جمهاااااوری انقالبااااای اتحااااااد مباااااارزان کمونیسااااات
استن[ ]30بگذارید ببینی هدف اردوگاه چ سرمایه چیست:
" جمهاااوره انقالبااا و رئاااوم محتاااواه آن را بعناااوان هااادف اردوگااااه انقاااالب تبلیااات کنااای و بناااد بناااد مطالبااااا
اقتصااااده و سیاسااا حاااداقل در برناماااه کمونیساااتها را بعناااوان محتاااواه عملااا ایااان جمهاااوره تشااارین کنااای ننن
ماااا کمونیساااتها باااه تودهرهااااه کاااارگر و زحماااتکش ،باااه ارگانهااااه تاااودهراه انقالبااا آناااان ،باااه اراده مساااتقی و
مساااالن آنااااان تکیااااه ماااا رکنی  ،تااااا نااااان و آزاده را بااااه قاااادرا خااااود آنااااان ،در قالاااا یااااک جمهااااوره انقالباااا
معااااین ،بااااا قااااانون اساساااا روشاااان قب ااااش حااااداقل برنامااااه کمونیسااااترها تحقااااق ب شاااای ن"[تاکید از مااااتن
ا لی][]31
حاااا دیگااار اتحااااد مباااارزان کمونیسااات خاااود را معاااادل پرولتاریاااا ارزیاااابی مااای کناااد و خواساااته هاااای خاااود را
از زبااااان پرولتاریااااا مطاااارح ماااای سااااازدن برنامااااه حااااداقل خااااود را کااااه در راسااااتای محاااادود کااااردن مبااااارزه
طبقااااتی پرولتاریاااا و در خااادمت تاااداوم ب شااایدن باااه بردگااای ماااندی اسااات تحااات عناااوان برناماااه پرولتاریاااای
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آگاااه مطاارح ماای سااازدن امااا اتحاااد مبااارزان کمونیساات بااه منااافع طبقاااتی خااود بعنااوان ب شاای از جناااح چاا
سرمایه آگاه استن چ دستگاه سیاسی سرمایه ا هار میدارد:
"اماااروز پرولتاریاااای ایاااران دارای برناماااه اساااتن ب اااش حاااداقل برناماااه ،پرولتاریاااای آگااااه باااه سااائوا ا فاااوق
پاسی گفته استن" []32
سااار انجاااام پاااس از زمیناااه ساااازیها و آمااااده کاااردن افکاااار ،اتحااااد مباااارزان کمونیسااات ،حااارف ا ااالی خاااود را
میننااادن تبااادیل اتحااااد مباااارزان کمونیسااات باااه یاااک آلترنااااتیو بااارای رهباااری ماااون ناااوین مباااارزاا دمکراتیاااک
تاااوده ای تاااا مباااارزه طبقااااتی تحااات الشاااعا مباااارزاا دمکراتیاااک قااارار گیااارد ،رویکااارد شاااناخته شاااده در
جناااح چاا ساارمایهن اتحاااد مبااارزان کمونیساات در رویااای بدساات گاارفتن ایاان رهبااری بااود و ایاان چنااین ماای
گوید:
" برنامااااه حااااداقل کمونیسااااتها ،کااااه میبایااااد محتااااواه پیااااروزه انقااااالب دموکراتیااااک را در قالاااا مطالباااااا
سیاسااا و اقتصااااده معاااین فرمولاااه و طااارح کناااد ،آن تصاااویر روشااان اسااات کاااه کمونیساااتها بایاااد از انقاااالب
حاضااار و اهاااداف آن باااراه تودههاااا ترسااای کنناااد.ننن تبااادیل کمونیساااتها باااه یاااک آلترنااااتیو باااراه رهبااار ماااون
نااااوین مبااااارزاا دموکراتیااااک تااااودهاه ،باااادون ارائااااه تبلیاااات پیگیرانااااه و گسااااترده برنامااااه حااااداقل و مطالباااااا
تعری شده آن ،امکان پذیر نیست]33[".
برنامااااه اتحاااااد مباااااارزان کمونیساااات اگااااار چااااه در اااااهر بیاااااانگر اغتشاااااش فکاااااری نویسااااندگان «برناماااااه
پرولتاریاااا» اسااات اماااا در واقاااع جنااااح چااا سااارمایه تاااالش کااارده اسااات کلمااااا هااار چناااد باااا باااار و مفهاااوم
متکااااد را کناااار هااا ب یناااد و باااه زباااان رادیکاااال آنهاااا را بیاااان کناااد ،تاااا راحااات تااار بتواناااد عاااوامفریبی کنااادن
نگااااهی باااه تقالهاااای «برناماااه پرولتاریاااا» کاااه در ایااان مقطاااع دیگااار تنهاااا حااانب کمونیسااات جهاااان شاااده باااود،
می اندازی :
" مکاااامون سیاساااای برناماااا حااااداقل پرولتاریااااا را درهاااا شکسااااتن دسااااتگاه دولتاااای بوروکراتیااااک – نظااااامی
باااااورژوازی و اساااااتقرار یاااااک حکومااااات دمکراتیاااااک کاااااه ابااااانار اعماااااال اراده و حاکمیااااات کاااااارگران و
زحمتکشاااان باشاااد تشاااکیل میدهااادن ایااان حکومااات ضاااامن آن ناااان دمکراسااای وسااایعی خواهاااد باااود کاااه در آن
مبااااارزه طبقاااااتی پرولتاریااااا علیااااه بااااورژوازی میتوانااااد بااااه آزادانااااه تاااارین ،آشااااکارترین و وساااایعترین شااااکل
بسط و تکامل یابدن"[]34
ایااااان گااااارایش فکاااااری ،بیشاااااترین نقاااااش را در باااااه لجااااان کشااااایدن ارزش هاااااا ،واژه هاااااا ،آرمانهاااااا و اهاااااداف
کمونیساااتی و انترناسیونالیساااتی ایفاااا کااارده اساااتن عاااوام فریبااای اینهاااا ناااه تنهاااا کمتااار از دیگااار گرایشااااا چااا
سرمایه نبوده بلکه بیشتر نین بوده استن
او در نظاااااام سااااارمایه داری درهااااا شکساااااتن ماشاااااین دولتااااای باااااورژوازی تنهاااااا از طریاااااق یاااااک انقاااااالب
کمونیسااتی امکااان پااذیر ا ساات ،چاارا کااه تمااامی جناحهااای بااورژوازی ارتجاااعی هسااتند و خواهااان حفاات ایاان
نظاااام و ماشاااین دولتااای هساااتند و تنهاااا طبقااا انقالبااای ،طبقااا کاااارگر اسااات کاااه خواهاااان درهااا شکساااتن ماشاااین
دولتااای و برقاااراری دیکتااااتوری پرولتاریاااا اسااات ،ناااه دمکراسااای باااورژوائی کاااه خاااود دیکتااااتوری عریاااان و
لجام گسی ته بازار استن
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ثانیااااا "اعمااااال اراده و حاکمیاااات کااااارگران" تنهااااا از طریااااق اعمااااال دیکتاااااتوری پرولتاریااااا یعناااای از طریااااق
شاااوراهای سراسااااری کااااارگران امکااااان پااااذیر اساااات ،ناااه از طریااااق حکوماااات دمکراتیااااک کااااه خااااود نااااوعی
اعمال اراده و حاکمیت سرمایه استن
ثال ااااا هاااار دولتاااای بیااااانگر اعمااااال دیکتاااااتوری طبقااااه ای علیااااه طبقااااه دیگاااار اسااااتن دیکتاااااتوری پرولتاریااااا
بیاااانگر اعماااال دیکتااااتوری طبقااا کاااارگر از طریاااق شوراهاساااتن دمکراتیاااک تااارین دولااات باااورژوائی نیااان
بیانگر اعمال دیکتاتوری بورژوازی علیه طبق کارگر استن
رابعااااا حکوماااات دمکراتیاااااک قدیکتاااااتوری ساااارمایه کاااااه خااااود اعمااااال اراده و حاکمیااااات ساااارمایه اسااااات،
چطااا وری مااای تواناااد آزادتااارین و وسااایعترین شااارایط را بااارای بساااط و تکامااال مباااارزه طبقااااتی تکااامین کناااد؟
پس مفهوم تکاد آنتاگونیستی کار و سرمایه چه می شود؟
هماااانطوری کاااه گفتاااه شاااد مکااامون سیاسااای برناماااه حاااداقل جنااااح چااا سااارمایه قاتحااااد مباااارزان کمونیسااات
اگااار چاااه باااه ااااهر بیاااانگر اغتشااااش فکاااری نگارنااادگان برناماااه اسااات ،اماااا در واقعیااات ساااعی شاااده اسااات از
کلماااااا رادیکااااال باااارای تو اااای بردگاااای مااااندی یعناااای حکوماااات دمکراتیااااک قدمکراساااای بااااورژوائی
اساااتفاده شاااودن در مکااامون اقتصاااادی ،جنااااح چااا سااارمایه اهاااداف خاااود را آشاااکارتر بیاااان میااادارد« ،نفااای
عملی سلط امپریالیس » البته در کنار آن قول رفاه نسبی نین به کارگران داده شده استن
"ننن مکااامون اقتصاااادی ب اااش حاااداقل برناماااه پرولتاریاااا را نفااای عملااای سااالط امپریالیسااا بااار شااارایط زیسااات
و کاااار پرولتاریاااا و تاااوده هاااای زحماااتکش و تهیدسااات ،تاااامین رفااااه نسااابی کاااارگران و زحمتکشاااان و رفاااع
موانااع اقتصااادی بسااط مبااارزۀ طبقاااتی تشااکیل میدهاادن تحقااق ایاان اماار عااالوه باار افاانایش تااوان طبقاا کااارگر
در مبااااارزه باااارای رهااااائی قطعاااای ،پیوسااااتن زحمتکشااااان غیاااار پرولتاااار بااااه ایاااان مبااااارزه را تسااااهیل خواهااااد
کردننن"[]35
ساااناریوی اتحااااد مباااارزان کمونیسااات کاااه حتااای در فااایل هاااای هاااالیودی امکاااان پاااذیر نیسااات ،ااااهرا توانساااته
اسااات در تبلیغااااا ،آژیتاسااایون و نظاااراا اتحااااد مباااارزان کمونیسااات خاااود را تجلااای دهااادن ریااا تااار و کاااالم
رادیکالتر به عوام فریبی می پردازد:
" نفاااا شاااارایط امپریالیساااات تولیااااد و اساااات مار بوسااااایله قاااادرا متشااااکل پرولتاریاااااه انقالباااا و از طریاااااق
اهرمهااااه سیاسااا و قاااانون  ،ناااه باااه معنااااه ناااابوده سااارمایهداره و ناااه متااارادف باااا اساااتقرار سااارمایهداره
"مساااتقل" اسااات ،بلکاااه فقاااط و فقاااط باااه معنااااه ساااوق دادن سااارمایهداره "وابساااته" ایاااران باااه یاااک بحاااران
عمیااااق اقتصاااااده اسااااتن ساااارمایهداره ایااااران ،دقیقااااا از آن جهاااات کااااه هم نااااان ،در "فاااارداه" پیااااروزه
انقاااالب دمکراتیاااک ،سااارمایهداره متکااا بااار اسااات مار امپریالیسااات اسااات ،نمیتواناااد باااا مطالبااااا اقتصااااده
پرولتاریاااا کاااه محاااور آن فراتااار رفاااتن از امکانااااا باااورژوازه در چناااین کشاااوره اسااات ،ساااازگار باشااادن باااه
درجاااهاه کاااه پرولتاریااااه انقالبااا و متشاااکل قاااادر گاااردد تاااا مناسااا ترین حالااات اقتصااااده را باااراه بساااط
مباااارزه طبقاااات باااه باااورژوازه تحمیااال کناااد ،باااه هماااان درجاااه باااورژوازه در نامسااااعدترین شااارایط باااراه
انباشت قرار گرفته و لذا سرمایهداره ایران به یک بحران حاد و عمیق اقتصاده فرو میرودن"[]36
اتحااااد مباااارزان کمونیسااات کاااه حاااا دیگااار خاااودش را پرولتاریاااا تو ااای مااای کناااد ،معتقاااد اسااات کاااه برناماااه
حاااداقل کاااه بااادنبال پیاااروزی انقاااالب دمکراتیاااک امکاااان پاااذیر اسااات ،سااالطه امپریالیسااا را نفااای مااای کناااد ولااای
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سااارمایه داری هم ناااان حفااات مااای شاااودن از آنجائیکاااه سااالطه امپریالیسااا از باااین رفتاااه اسااات و دولااات خلقااای
ساار کاااار آماااده اسااات ،لاااذا قااانون اساسااای نیااان خلقااای اسااات و قااانون کاااار طرفااادار کاااارگران اساااتن در نتیجاااه،
از ساااوئی از شااادا اسااات مار کاساااته مااای شاااود ،کاااارگران  40سااااعت در هفتاااه کاااار مااای کنناااد ،البتاااه باااا بیماااه
بیکاری و قیمت نیروی کار با می رود و از سوی دیگر دیکتاتوری تبدیل به دمکراسی می کندن
از آنجائیکااه در ایاااران قیاااا هااار کشااور تحااات سااالطه دیگااار ،البتاااه از باااور اتحااااد مباااارزان کمونیسااات نیاااروی
کااار ارزان و نااار اساات مار باااا باااود ،ساارمایه باااه ایاااران قیااا کشاااور تحااات ساالطه اااادر مااای شاادن باااا نفااای
ساالطه امپریالیساا  ،دیگاار ساارمایه بااه سااوی ایااران ساارازیر ن واهااد شااد ،نیااروی کااار گااران فروختااه خواهااد
شاااد ،و باااه تباااع آن نااار اسااات مار پاااائین مااای آیاااد ،آن موقاااع دیگااار فاااوق ساااود امپریالیساااتی نیااان تولیاااد ن واهاااد
شااادن بااارخالف عاااوام فریبااای هاااای اتحااااد مباااارزان کمونیسااات ماااارکس نشاااان داده کاااه سااارمایه "در نهایااات
یاااک رابطاااه تولیااادی اساااتن" یاااک رابطاااه تولیااادی ایکاااه باااین انساااانها و طبقااااتی کاااه در آن درگیااار شاااده اناااد،
تنظی میگردد ،نه در بین کشورهان
ناااه بوجاااود آمااادن مناسااا تااارین حالااات بااارای بساااط مباااارزه طبقااااتی توساااط دولااات دمکراتیاااک ،بلکاااه بوجاااود
آماااادن مصاااامانه تاااارین آنتاگونیساااا توسااااط طبقاااااا اجتماااااعی ،طبقااااه کااااارگر و طبقااااه بااااورژوازی اساااات کااااه
شااارایط زم را بااارای تاااداوم و بساااط مباااارزه طبقااااتی محیاااا مااای کنااادن مباااارزه طبقااااتی کاااه کاااه در گساااترش
خااود باعااث ماای شااود تااا طبقااه ای بااه آگاااهی ضاارورا انقااالب اجتماااعی ،انقااالب کمونیسااتی دساات یاباادن باار
خالف جناح چ سرمایه ،مارکس این چنین می آموزد:
"در انکشاااااف نیروهااااای مولااااده مرحلااااه ای ماااای رسااااد کااااه نیروهااااای مولااااده و وسااااائل تولیااااد اجتماااااعی بااااه
هسااتی ماای آینااد ،کااه ،در مناسااباا موجااود فقااط باعااث شاار ماای شوندقماشااین و پااول  ،در ایاان ارتباااط طبقااه
ای باااه پااایش خواناااده مااای شاااود کاااه بایساااتی تماااام مصاااائ جامعاااه را بااادون بهاااروری از منایاااای آن تحمااال
کناااد ،ایااان طبقاااه مطااارود از جامعاااه مجباااور باااه مصااامانه تااارین آنتاگونیسااا هاااا باااا همااا طبقااااا دیگااار میشاااود،
طبقاااه ای اک ریااات جامعاااه را تشاااکیل مااای دهاااد ،و از آنجاااا آگااااهی ضااارورا یاااک انقاااالب بنیاااادی سااار چشااامه
مااای گیااارد ،آگااااهی کمونیساااتی ،کاااه البتاااه مااای تواناااد در میاااان طبقااااا دیگااار هااا از طریاااق تفکااار در موقعیااات
این طبقه بوجود آید"[]37
زمااانی کااه طبقااه کااارگر از طبقااه ای در خااود بصااورا طبقااه ای باارای خااود در بیایااد و آنگاااه کااه بااه شااکل
یااااک طبقااااه آگاااااه ،بااااه رسااااالت تاااااری ی خااااود بنگاااارد ،آن موقااااع بااااه و یفااااه تاااااری ی اش ،برانااااداختن نظااااام
بردگااای ماااندی و سااااختن جامعاااه بااای طبقاااه و رهاااائی کلیاااه انساااانها از شااار نظاااام سااارمایه داری اقااادام خواهاااد
کردن
در عصاااار انحطاااااط ساااارمایه داری بااااورژوازی بااااه طبقااااه مساااالط اقتصااااادی و سیاساااای در تمااااامی کشااااورها
مبااادل شاااده اساااتن رشاااد باااورژوازی ملااای تنهاااا در درون چهاااارچوب نظاااام انحطااااط یافتاااه سااارمایه داری ،در
درون امپریالیسااا امکاااان پاااذیر اساااتن باااورژوازی دیگااار طبقاااه ای ارتجااااعی اسااات ،تکااااد کاااار و سااارمایه
تساااالط پیاااادا کاااارده اساااات و روابااااط ساااارمایه داری هاااا ارتجاااااعی اساااات و تنهااااا آلترناااااتیو انقالباااای ،درهاااا
شکسااااتن مناسااااباا سیاساااای و اقتصااااادی ساااارمایه داری از طریااااق انقااااالب جهااااانی کمونیسااااتی و تااااالش در
راساااتای برقاااراری رواباااط سوسیالیساااتی اساااتن هااار آلترنااااتیو دیگاااری تحااات هااار ناااامی ،ااارفا در راساااتای
حفااااات نظاااااام بربااااار سااااارمایه داری اسااااات و ارتجااااااعی اساااااتن قطعاااااا سااااااختن سوسیالیسااااا در کشاااااورهای
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پیرامااونی باادلیل پااائین باااودن میاانان تمرکاان تولیاااد و ساارمایه و هم نااین سااطن رشاااد نیروهااای مولااده مشاااکل
تاااار از کشااااورهای متروپاااال خواهااااد بااااود و ایاااان بیااااانگر و یفاااا بنرگاااای اساااات کااااه پرولتاریااااای کشااااورهای
متروپل بر عهده داردن
م جهانگیری
اول آبان 1394
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و اتحاد مبارزان کمونیست

 عصر جنگهای امپریالیستی و عصر انقالباا کمونیستی
 د یل شکل گیری جن

امپریالیستی ایران و عراق از نگاه چ سرمایه

 گوشت دم توپ کردن کارگران در جبهه دفا از جن
 رای به اعتباراا جنگی
 افالم اتحاد مبارزان کمونیست
 کمونینم کارگری و دیگر جنگها
 اتحاد مبارزان کمونیست و کودتا
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