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اميدواريم انتشار اين مجموعه بتواند نقش مثبتی در آموزش
جوانان مستقر در روستاھا بازی کند و آنھا را بيش از پيش در
باال بردن سطح آگاھيشان از مبارزه طبقاتی،مبارزه ميان مشی
ھا و ادامه انقالب تحت ديکتاتوری پرولتاريا ،ياری دھد.
ما اميدواريم که اين مجموعه آنھا را در باال بردن ھرچه
بيشترسطح دانش سياسی فرھنگ وعلوم ياری دھد تا با
قدمھای بلند در راھی پيش روند که ھم سرخ وھم متخصص
باشند و بھتربتوانند به نيازھای ساختمان روستاھای جديد
سوسياليستی و ادای تمام وظايف موجود پاسخ گويند.
تشکرات صميمانه خود را به واحد مربوط و ديگرانيکه با
پشتکار تمام درکار انتشار اين مجموعه ھمکاری کرده اند،
ابرازميداريم و از ھمه خوانندگان تقاضا ميکنيم که نظرات
وانتقاد ھای خود را در باره اين مجموعه برای بھتر ساختن آن
برای ما بنويسند.
انتشارات خلق شانگھای
چاپ دوم 1975
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معرفی " مجموعه آموزش جوانان" توسط گروه نويسندگان
صدرمائو به ما مياموزد ":الزم است که جوانان تحصيل کرده به روستاھا برون د و خ ود
را تحت آموزش دھقانان فقير ونيمه فقير قرار دھند ".برای جوابگ وئی ب ه اي ن فراخ وان،
گروھھای جوانان مجھز به آموزش کمونيستی با اشتياق فراوان به روستاھا روانه ش دند.
اين امر در زمينه ازمي ان برداش تن س ه تف اوت ب زرگ ) ب ين ک ار ي دی وفک ری ،ش ھر و
روستا  ،کارگر و دھقان( فايده ھای زيادی دربر دارد.
در دني ای ب زرگ روس تاھا ،تع داد زي ادی جوان ان تحص يلکرده ب ه فراگي ری اص ول
مارکسيزم لنينيسم و کتابھای صدر مائو اشتغال دارن د ب ا ش دت تم ام درص ف نخس ت س ه
جنبش انقالبی ) مبارزه طبقاتی  ،مبارزه برای توليد وآزمون ھای علم ی ( نب رد ميکنن د،
ب ا قاطعي ت راه يگ انگی ب ا ک ارگران ودھقان ان را تعقي ب وس ھم خ ود را در س ازندگی
روستا ھای جديد سوسياليستی ،ادا مينمايند .قھرمانان پرولتاريايی بی وقفه زاده ميش وند،
نسل جديد انقالبی رشد ميکند و شکوفا ميشود .اين پي روزی بزرگ ی ب رای مش ی انقالب ی
صدر مائو است.
ما برطبق آموزش صدر مائو"بايد به رشد نسل جوان دقت و توجه کرد".
اين " مجموعه آموزش جوانان " را ب رای جوابگ ويی ب ه احتياج ات جوان ان تحص يلکرده
ايکه در روستاھا مستقر شده اند و پ يش خ ود ب ه تحص يل اش تغال دارن د ،تنظ يم و منتش ر
ميکنيم .اين مجموعه بر پايه مارکسيسم لنينيسم و انديشه مائوتسه دون ،از نظ ر محت وی،
به دانستنی ھای عمومی فلسفه ،عل وم اجتم اعی ،ادبي ات ،عل وم طبيع ی و ني ز ب ه ک اربرد
تکنيک ھای کشاورزی ميپردازد.
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فصل ششم
روند حرکت سرمايه روندی است که بوسيله آن

ارزش اضافه استخراج شده
و تحقق ميابد.
دوره )سايکل( ،چرخش سرمايه ،و بازتوليد
سرمايه اجتماعی
سرمايه برای اينکه بتواند تماما نقش خود را ايفاء کند بايد درحرکت مداوم باشد .سرمايه ازروند
گردش به روند توليد گذارميکند ومجددا از روند توليد به روند گردش عبورميکند واين مرتبا
تکرارميشود.
در دو فصل گذشته ما موقتا روند گردش سرمايه را به کنارگذاشتيم وفقط به بررسی روند توليد
پرداختيم .دراين فصل ما به مطالعه حرکت سرمايه و تضادھای درونی آن ازنقطه نظرگردش
سرمايه خواھيم پرداخت.
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دوره ) سيکل ( سرمايه از سه مرحله ميگذرد و سه شکل
بخود ميگيرد.
سه مرحله ائی سيکل سرمايه وحدت روند توليد وروند گردش را تشکيل ميدھد.
سرمايه درحرکت خود از سه مرحله متوالی عبورميکند وسه شکل  ،مناسب با ھرمرحله به
خود ميگيرد .درنخستين مرحله حرکت سرمايه  ،سرمايه دار درآغاز يک مبلغ معين پول را
خرچ ميکند وبا اين پول وسايل توليد ونيروی کار را از بازارکار تھيه مينمايد .اگرپول را به
حرف  Aو کاالھا را با حرف  Mو نيروی کار را با حرف  Tو وسايل توليد را با MP
نشان دھيم اين روند را ميتوانيم بصورت ذيل نشان دھيم:
T

M

A

MP
درطول اين مرحله  ،پولی که دردست سرمايه دار وجود دارد درآن واحد ھم نقش وسيله خريد
وپرداخت وھم نقش سرمايه را اجراء ميکند.
سرمايه دارنيروی کار و وسايل توليد الزم را برای استخراج يک مازاد کارازکارگران،
خريداری می کند:بدين ترتيب پول در اين جا تبديل به سرمايه پولی ميشود .اين سرمايه پولی از
طريق خريد وسايل توليد و نيروی کار خود را به سرمايه مولد تبديل ميکند .اگر سرمايه پولی
نباشد ،سرمايه مولد نيزنخواھد بود وتوليد ارزش اضافی نيزممکن نيست.وظيفه سرمايه پولی
فراھم کردن شرايط الزم برای توليد ارزش اضافی است.

اقتصاد سياسي چيست

101

دردومين مرحله حرکت سرمايه ،سرمايه دار وسايل توليد و نيروی کار را باھم ترکيب می کند
تا توليد را عملی نمايد.بدين ترتيب،روند گردش سرمايه بدون وقفه بوده وبه روند توليد وارد می
شود.درطول اين روند نيروی کارمصرف می شود،مواد اوليه تغييرمی يابند،وسايل وتجھيزات
فرسوده می شوند تا کميت معين کاال توليد گردد.بدين ترتيب سرمايه مولد به سرمايه کااليی
تبديل می شود.
دراين مرحله ،سرمايه کااليی ديگر ارزش اضافی ايجاد شده بوسيله کارگران رادرخود دارد.به
ھمين دليل اگراين سرمايه کااليی را با کاالھای که درابتداخريداری شده بود مقايسه کنيم نه تنھا
شکل طبيعی آن متفاوت است بلکه ھمچنين ارزش آن از ارزش سرمايه اوليه نيز بيشتر است.
اين روند رامی توان بشکل زيرنشان داد:
T
’‐‐‐‐P ‐‐‐‐‐‐‐‐ M

M

MP
دراين جا pنشان دھنده سرمايه مولد بکارگرفته شده درروند توليد بوده ونقطه ھای قبل وبعد از
pنشان دھنده قطع شدن روند گردش وانجام شدن روند توليد است M’،نشان دھنده کاالھای
است که ارزش اضافی رادردل خود دارند.
درطول اين مرحله ،وسايل توليد ونيروی کار نه تنھا نقش عناصر اساسی توليد بلکه ھمچنين
نقش سرمايه را بازی می کنند.در واقع برای ايجاد ارزش اضافی است که وسايل توليد و
نيروی کار در دست ھای سرمايه دارگرد آمده اند .وظيفه سرمايه مولد ،توليد ارزش اضافی
است.
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درمرحله سوم حرکت سرمايه ،سرمايه داربايد کاالھای را که دربرگيرنده ارزش اضافی ھستند
دربازاربفروش برساند،بکمک فروش کاالھا،سرمايه کااليی بارديگربه سرمايه پولی تبديل می
شود.اين طريق ،سرمايه بشکل پولی اصلی خود برميگردد.
اين روند رامی توان بشکل زيرنشان داد:
’M’ – A
در اينجا A’ ،نشان دھنده سرمايه پولی است که مقدارآن افزايش يافته است A’ .دربرگيرنده
ارزش سرمايه به کار انداخته شده به بوسيله سرمايه دار و ھمچنين ارزش اضافی ايجاد شده
است.به اين ترتيب ’ M’‐ Aنه تنھاھمان روند تغييرحالت ارزش کاالای يعنی ديگرگونی کاال به
پول است ،بلکه مھمترازآن نشان دھنده روند تحقق ارزش اضافی است که بوسيله سرمايه
داراستخراج ودردرون کاال نھفته است .وظيفه سرمايه کااليی،تحقق ارزش اضافی است.
سه مرحله وسه شکلی که حرکت سرمايه ازآنھاعبورمی کند نشان دھنده آن است که سرمايه
درھرکدام ازين مراحل وتحت ھرکدام ازين اشکال دارای يک وظيفه مستقل است.پس ازانجام
يک نقش معين ،سرمايه وارد يک مرحله ديگرمی شود و شکل ديگری بخود می گيرد.سرمايه
که در اين حرکت خود دگرگونی ھای پياپی را تحمل می کند نشان دھنده سرمايه صنعتی
است.آنچه که سرمايه صنعتی ناميده می شود نه فقط شامل سرمايه صنعت ،بلکه سرمايه
کشاورزی ،ساختمانی ،و ساير رشته ھای توليد مادی است.سرمايه متناوبا ً تغييرشکل می دھد
وبه عالوه ازسه مرحله متفاوت عبورمی کند،چيزيکه اجازه افزايش ارزش آنرامی دھد؛ و
سرانجام به نقطه حرکت اوليه خود بازمی گردد.اين حرکت،سيکل)دايره( سرمايه صنعتی را
تشکيل می دھد.می توان روند کامل اين سرمايه رابه صورت زيرنشان داد:
T
’A

’‐‐‐‐P ‐‐‐‐M
MP

M

A
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کاال ) ھای تھيه شده برای توليد( =  M؛ سرمايه پولی ) اوليه ( =  A؛ سرمايه مولد = P
وسايل توليد =  MP؛ نيروی کار =  T؛ سرمايه پولی ) حاصل از فروش’ A’ = (M؛ کاال )
ھای توليد شده ( = ’M
در طول سيکل سرمايه صنعتی ،اولين وسومين مرحله  ،روند گردش و دومين مرحله روند را
تشکيل ميدھد .دراين سه مرحله روند توليد يک نقش تعيين کننده را ايفاء ميکند؛ درواقع فقط
روند توليد ميتواند ارزش اضافی ايجاد نمايد ،درحاليکه دردومرحله اول وسوم فقط شکل
سرمايه تغييرمی يابد بدون اينکه افزايشی درارزش آن ايجاد گردد.درعين حال روند گردش نيز
برای سيکل سرمايه صنعتی اجتناب ناپذيراست.اگرروند گردش وجود نمی داشت،سرمايه دار
نميتوانست توليد کند ونه ارزش اضافی را تحقق بخشد .بھمين دليل است که سيکل سرمايه
صنعتی عبارتست از وحدت روند توليد وروند گردش.دقيقا بھمين دليل است که سه مرحله
سيکل سرمايه صنعتی بايد بدون وقفه بدنبال ھم بيايد.اگرسرمايه صنعتی درنخستين مرحله ‐A
)Mکاال -پول( به مانعی برخورد کند،بدون اينکه قادربه ايفای نقش سرمايه باشد تبديل به ذخيره
می شود؛اگر در دومين مرحله به مانعی برخورد کند دراين صورت توليد ارزش اضافی نمی
تواند صورت گيرد؛اگردرمرحله سوم به مانعی برخورد کند دراين صورت ارزش اضافی که
ايجاد شده است نمی تواند خود راتحقق بخشد.
سيکل سرمايه صنعتی وحدت سه سيکل راتحقق می بخشد.
برای اينکه سرمايه دار بتواند ھمواره ارزش اضافی را استخراج نمايد ،بايد سرمايه
در حرکت دايره ای)سيکلی( مداوم باشد.به اين طريق ،فورمول سيکل سرمايه صنعتی تا بی
نھايت تکرار می شود:
2
A‐M…P…M’‐A’ .A‐M…P…M’‐A’ .A‐M…P…etc.

3

1
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فرمول باال نشان می دھد که حرکت بدون وقفه سرمايه صنعتی دارای يک شکل دايره
ای)سيکلی( واحد نيست بلکه واحد سه شکل دايره ای )سيکلی( است يعنی (1:سرمايه پولی
يعنی ’A….A؛  (2سيکل سرمايه مولدP….P ،؛  (3سيکل سرمايه کااليی ’ .M’….Mبرای اينکه
سرمايه دار بتواند حرکت مداوم سرمايه راعملی سازد بايد بشکلی عمل کند که سرمايه اش
ھمزمان تحت سه شکل وجود داشته باشد ونيزسرمايه تحت ھرکدام ازاين اشکال مدام درحال
حرکت بوده وشکل سيکل مربوطه را بخود بگيرد .به اين ترتيب به عنوان مثال اگر يک
سرمايه دار دارای سرمايه ای معادل  600000﷼ باشد بايد آن رابه سه بخش تقسيم
نمايد 200000:﷼ تحت شکل سرمايه پولی؛  200000تحت شکل سرمايه مولد؛ 100000
تحت شکل سرمايه کااليی وبايد بشکلی عمل کند که اين بخش ھا متناسب بشکل مخصوص
سيکل خود درحرکت دائم باشند .فقط به اين طريق است که اين سرمايه دارمی تواند زمانی که
 200000﷼ سرمايه کااليی اش به سرمايه پولی تبديل می شود درھمان زمان يک سرمايه
مولد  200000ريالی که به سرمايه کااليی تبديل می شود داشته باشد و يک سرمايه پولی
 200000ريالی که به سرمايه مولد تبديل می گردد.اگراين سرمايه دار تمام سرمايه 600000
ريالی خود را فقط تحت يک شکل بکاراندازد دراين صورت نخواھد توانست يک توليد بدون
وقفه داشته باشد.اگرسرمايه تحت يکی ازين سه شکل به مانعی در روند دايره ای )سيکلی( خود
برخورد نمايد ،وياحتی سيکل متوقف شود)مثال کاالھا بفروش نرسند ،سرمايه کااليی نتواند به
سرمايه پولی تبديل شود( اين به ھمه سيکل سرمايه لطمه می زند ،حرکت سرمايه مسدود شده
وسرمايه دارناچارمی شود کارخانه رابسته وتوليد رامتوقف نمايد.

چرخش سرمايه ،توليد وتحقق مداوم ارزش اضافی است
زمان توليد وزمان گردش ،سرعت چرخش سرمايه رامعين می کنند.

سيکل سرمايه ھرگزقطع نمی شود بلکه مداوما ادامه دارد.حرکت سرمايه ،به عنوان يک سيکل
بدون توقف ،گردش سرمايه ناميده می شود.مارکس اظھارمی دارد که » سيکل سرمايه ،نه
بعنوان يک مسيرمنفرد بلکه به عنوان روند متناوب  ،چرخش سرمايه ناميده می شود« .چرخش
سرمايه بايد متواليا ازمرحله توليد و مرحله گردش عبور کند.وقتی سرمايه ،خود را در حيطه
توليد می يابد اين ھمان زمان توليد برای سرمايه است؛ وقتی که سرمايه ،خود رادرحيطه
گردش می يابد،اين ھمان زمان گردش برای سرمايه است.مجموعه اين دو زمان ،زمان چرخش
سرمايه را تشکيل می دھد.
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بطورکلی ،زمان توليد سرمايه دربرگيرنده سه قسمت است:
الف( زمانی که درطی آن وسايل توليد درروند توليد شرکت و دخالت می کنند.اين
زمان در وھله اول زمانی است که درطی آن کارگران موضوع کاررا برای تبديل آن به يک
محصول تغييرميدھند.اين ھمان زمان کاراست.طول اين زمان کار عمدتا به دو عامل زير
بستگی دارد.
(1ماھيت رشته توليدی.مثال يک نخ ريس می تواند در ھر روز مقدار معينی از پنبه
را بريسد.در حاليکه مثال برای اينکه يک کارگاه کشتی سازی بتواند يک کشتی بسازد ماھھا
وحتی سالھا وقت الزم دارد:زمان کار در مورد دوم بدين ترتيب طوالنی ترازمورد نخست
است.
(2بارآوری کاردرکارخانه .اگرکارخانه ھايی راکه يک نوع جنس راتوليد می کنند
باھم مقايسه کنيم زمان کاربرای ساختن يک جنس درکارخانه ای که بارآوری کارباالتراست
زمان کوتاه تری خواھد بود ودرکارخانه ای که بارآوری کارپائين تراست زمان طوالنی تری
الزم است .دربرخی ازرشته ھای توليد زمانی که درطی آن وسايل توليد درروند توليد دخالت
می کنند عالوه برزمان کار،درعين حال دربرگيرنده زمانی است که درطی آن طبيعت
نيزبرروی موضوع کارعمل مشخصی انجام می دھد.مثال توليد شراب احتياج به يک زمان
تخميردارد،چوب قبل ازآنکه روی آن کارصورت بگيرد بايد مدتی خشک شود ،گياھان
کشاورزی بايد بطورطبيعی طی يک مدت معينی برويند وغيره.
ب( زمانی که درطی آن وسايل توليد درمحل توليد وجود دارند ھرچند که روند توليد
معلق مانده باشد.مثال زمانی که ماشين ھا بعلت يک خرابی ،و يامثال درھنگام شب ،متوقف شده
اند.
ج( زمانی که درطی آن وسايل توليد،ديگروارد حيطه توليد شده اند اما ھنوزدرروند
توليد داخل نگرديده اند،مثال زمان انبار کردن مواد اوليه.از اين قسمت ھای مختلف زمان توليد،
زمان کارازھمه مھم تراست زيرا تنھا زمانی است که کارگران ارزش وارزش اضافی توليد می
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کنند.بھمين دليل است که سرمايه دارھمواره سعی می کند دو زمان ديگر را کوتاه تر کرده و
کاری بکند که زمان توليد تاحد ممکن به زمان کارنزديک بشود :به اين ترتيب ،يک سرمايه
معين می تواند دريک زمان معينی ارزش اضافی بازھم بيشتری ايجاد نمايد .زمان گردش
سرمايه نه فقط شامل زمانی است که سرمايه پولی تبديل به سرمايه مولد ميشود ،يعنی زمانی که
سرمايه دار وسايل توليد و نيروی کار را خريداری می کند؛ بلکه شامل زمانی است که درطی
آن سرمايه کااليی تبديل به سرمايه پولی ميشود يعنی زمان فروش کاالھا .طول زمان گردش
سرمايه عمدتا به اوضاع عرضه وتقاضا دربازار ،به فاصله محل توليد ازبازار و به امکانات
حمل ونقل بستگی دارد .ھر رشته توليدی ،ھر کارخانه بطرزی متفاوت تحت تاثيراين عوامل
قرارميگيرد :به ھمين دليل است که باتغييرزمان توليد و زمان گردش ھر سرمايه ،زمان
چرخش سرمايه نيزتغييرمی کند .به اين دليل ،سرعت چرخش برای ھرسرمايه يکسان
نيست)سرعت چرخش يک سرمايه معموال نسبت به يکسال محاسبه می شود(.بفرض اگر زمان
گردش يک سرمايه يک ماه باشد)يعنی تبديل سرمايه پولی به سرمايه مولد وتبديل سرمايه
کااليی به سرمايه پولی( و زمان توليد سرمايه سه ماه باشد درنتيجه چرخش سرمايه درچھارماه
صورت ميگيرد وسرعت چرخش آن سه بار در سال است .بفرض اگر سرمايه ای در شش ماه
بچرخد ،سرعت چرخش آن دوباردرسال است.بکمک تحليل قبلی ،می توان گفت که سرعت
چرخش سرمايه بطورقطع بوسيله زمان توليد وزمان گردش سرمايه تعيين می شود.

ترکيب سرمايه مولد برسرعت چرخش سرمايه تاثيربسياربزرگی دارد.
درتحليل قبلی فرض کرديم که ھمه اجزاء سرمايه مولد ھمزمان به سرمايه کااليی تبديل می
شوند.اما در واقع ،خصلت شيوه چرخش ھرکدام ازاين سه جزء بسيارمتفاوت است .ازاين نقطه
نظر ،سرمايه مولد از دو جزء تشکيل شده است؛ سرمايه ثابت وسرمايه متحرک.
سرمايه ثابت بخشی ازسرمايه است که بشکل کارخانه ،وتجھيزات وماشين آالت وجود
دارد.بشکل طبيعی اين بخش از سرمايه پس از بکار افتادن تماما در روند توليد وارد ميشود و
در چندين روند توليد قابل استفاده است.اماارزش آن  ،بعلت فرسايش تدريجی ماشين ھا،اندک
اندک به محصوالت جديدی که توليد می شود انتقال می يابد .بعلت شيوه ويژه انتقال ارزش
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،مااين بخش ازسرمايه راسرمايه ثابت می ناميم .بعنوان مثال يک ماشين را به ارزش 40000
﷼ که طول عمرآن محدود به  10سال باشد در نظر بگيريم .در اين صورت ھر سال
4000﷼ از ارزش سرمايه ای به محصوالت توليد شده منتقل می شود .بافروش اين
محصوالت  4000﷼ ارزش سرمايه ای ھرساله به دست سرمايه دار باز ميگردد.اين روند
انتقال فقط پس ازپايان 10سال خاتمه می يابد.
سرمايه متحرک بخشی ازسرمايه است که بصورت ماده اوليه  ،سوخت ،مواد فرعی وسرمايه
ای که مصرف خريد نيروی کارميشود وجود دارد.وقتی يک روند توليد خاتمه می يابد،اين مواد
اوليه ،سوخت ومواد فرعی ديگرشکل اوليه طبيعی خود را از دست داده و ارزش آنھا فقط
درطول يک روند به محصوالت جديد منتقل ميشود؛ بعالوه وقتی محصوالت به فروش رسيد
اين ارزش بشکل پول تماما بدست سرمايه دار باز می گردد .بھمين دليل سرمايه متحرک را
سرمايه ای ميناميم که برای تھيه مواد اوليه،سوخت ومواد فرعی بکارافتاده باشد.اين ارزش آن
بخش ازسرمايه متحرک که صرف خريداری نيروی کارميشود نيست که درکاالھای جديدا توليد
شده وارد ميشود،بلکه اين کار کارگران است که به نوبه خود ارزشی معادل اين بخش ازسرمايه
را ايجاد می نمايد.عليرغم اين ويژگی خاص ،از نقطه نظر شيوه چرخش ارزش ،آن بخش
ازسرمايه متحرک که صرف خريد نيروی کارميشود مشابه آن بخشی است که صرف خريدن
مواد اوليه ،سوخت ومواد فرعی ميشود.درواقع ،ارزشی که بوسيله کارگران درھنگام روند
توليد ايجاد شده ومعادل ارزش نيروی کاراست نيزدرطول يک روند توليد تماما محصوالت
جديد انتقال می يابد :بعالوه ،با فروش اين محصوالت اين ارزش تماما بازميگردد .بھمين دليل
آن بخش ازسرمايه که صرف خريد نيروی کارميشود نيزبه سرمايه متحرک تعلق دارد.
ھمانطور که ميبينيم مارکس سرمايه را به دو شيوه تقسيم ميکند.در فصل مربوط به توليد ارزش
اضافی ،اوميان سرمايه ثابت وسرمايه متغيرتفاوت قايل ميشود .اين تمايزبرمبنای نقش متفاوت
ھرکدام ازاين بخش ھای سرمايه درروند توليد ارزش اضافی است.اين تمايز گذاری بما اجازه
می دھد که بفھميم ارزش اضافی از سرمايه متغير بدست می آيد :اين تمايزگذاری راز استثمار
کارگران بوسيله سرمايه داران را فاش می سازد.در اين فصل،تمايز ميان سرمايه ثابت وسرمايه
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متحرک ناشی از تفاوت ھای ميان ماھيت وشيوه چرخش ھرکدام ازبخش ھای سرمايه است.اين
تمايز بما اجازه ميدھد که درترکيب سرمايه ،عوامل متفاوتی را که بر سرعت چرخش سرمايه
تاثيرمی گذارند درک کنيم .اين دوگونه تقسيم بندی سرمايه را می توان بشکل زيرنشان داد:
برطبق ماھيت

برطبق نقش خود در

وشيوه چرخش

توليد ارزش اضافی

سرمايه ثابت
Fix

سرمايه
متحرک

کارخانه ھا وساختمان ھا و
تجھيزات وماشين ھا،

سرمايه ثابت
Constant

مواد اوليه،سوخت
مواد فرعی
دستمزد

سرمايه متغير

قبال گفتيم که ارزش سرمايه ثابت متناسب با درجه فرسايش آن بتدريج به محصوالت جديد
انتقال می يابد .اين فرسايش بر مقدار بزرگی ارزش که به اين ترتيب انتقال می يابد ونيز بر
روی سرعت چرخش تاثيرمی گذارد .برای درک بھتر خصلت ھای چرخش سرمايه ثابت ،بايد
بازھم فرسايش سرمايه ثابت را مورد بررسی قراردھيم.اين فرسايش به علت ھائی با ماھيت
متفاوت وابسته است.می توان آن را به فرسايش مرئی و فرسايش نامريی تقسيم نمود:
فرسايش مرئی در وھله اول ناشی از استعمال سرمايه ثابت در روند توليد است ؛ ودر وھله بعد
ناشی از تاثير طبيعت می باشد،مثل فساد چوب ،زنگ زدن آھن وغيره بھمين دليل است که اين
نوع فرسايش ،فرسايش مادی نيزناميده ميشود.
فرسايش نامرئی از بھبود تکنيک ھای توليد ناشی ميشود که سبب کاھش يافتن زمان
کاراجتماعا الزم برای توليد ھمان ماشين می گردد و در نتيجه سبب ميشود که ارزش سرمايه
ثابت اوليه پائين بيايد.اين فرسايش ھمچنين ازپيدايش ماشين ھای جديد با کارآيی بيشتر نيز ناشی
ميشود که سبب متروک ماندن ماشين ھای قديمی می گردد.اين نوع فرسايش که سبب کاھش
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ارزش ماشين ھای قديمی ميشود ،فرسايش معنوی يا فرسايش نامرئی نام دارد .برای اجتناب از
اين نوع فرسودگی نامرئی ،سرمايه دارھميشه سعی می کند چرخش سرمايه را تسريع نموده و
بھره کشی از کارگران را به کمک شيوه ھايی مثل طوالنی کردن روزکار ،باالبردن شدت
کار،به کاربردن واحدھای سيار وغيره تشديد نمايد تابتواند ھرچه زود ترارزش سرمايه ثابت
رابدست آورد.ازآنجا که نه سرعت ونه زمان چرخش سرمايه ثابت وسرمايه متحرک يکسان
نيست،وقتی که ما ازسرعت چرخش يک سرمايه معين صحبت می کنيم  ،عموما منظور کل
سرعت چرخش اين سرمايه است .کل سرعت چرخش يک سرمايه به کارافتاده مطابق با
متوسط چرخش ھای ھرکدام ازاجزاء متشکله اين سرمايه تعيين ميشود .برای محاسبه اين
سرعت چرخش کل ،فرمول مربوطه عبارتست ازتقسيم مقدار کل چرخش سرمايه دريکسال
برکل سرمايه بکار افتاده .تابلوی زير کل چرخش مجموعه يک سرمايه بکارافتاده را ازطريق
يک مثال عددی نشان می دھد:
مبلغ کل پس ازيک
چرخش درسال

تعداد چرخش ھا در

)مخارج توليد(

يکسال

ارزش

عوامل مختلف

برحسب ﷼

سرمايه مولد

بر حسب ﷼
100000

0،1

1000/000

سرمايه ثابت

10000

0,3

300000

شامل:کارخانه ھا

60000

0,1

600000

ماشين ھا

30000

0,3

100000

ابزارھای کوچک

2000000

4

500000

سرمايه متحرک

2100000

1,4

1500000

کل سرمايه بکارافتاده

مطابق اين تابلو،نسبت مقدارکل چرخش سرمايه )مبلغ کل سرمايه چرخيده دريکسال( يعنی
2100000فرانک به کل سرمايه ای که درابتدا بکارافتاده يعنی 1500000﷼ ،برابرسرعت
چرخش کل سرمايه بکارافتاده يعنی 1/4بار درسال است.ھم چنين می توان مشاھده کرد که
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ترکيب سرمايه مولد ،برسرعت چرخش سرمايه تاثير بزرگی اعمال می کند .سرعت چرخش
سرمايه ثابت ضعيف بوده اما سرعت چرخش سرمايه متحرک زياد است.به ھمين دليل است که
ھرچه نسبت سرمايه ثابت زياد باشد ،سرعت چرخش مجموعه سرمايه کاھش می يابد؛ھرچه
نسبت سرمايه متحرک باالباشد ،سرعت چرخش مجموعه سرمايه زيادتراست.

سرمايه دارتالش می کند تا برسرعت چرخش سرمايه
بيافزايد وھمواره ارزش اضافی بيشتری استخراج کند.
سرعت چرخش سرمايه برتوليد ارزش اضافی تاثيربزرگی دارد .تسريع چرخش سرمايه نه فقط
اجازه صرفه جويی درمقدارسرمايه بکارانداخته شده رامی دھد بلکه مھم ترازآن ،افزايش
سرعت چرخش سرمايه متغيردرسرمايه متحرک را امکان پذير ساخته و بدين ترتيب ارزش
اضافی بيشتری بدست می آيد.فرض کنيم که د و سرمايه دار ھرکدام يک سرمايه متغيرمعادل
 20000﷼ را دارا می باشند و نرخ ارزش اضافی در ھر دو حالت  %100است .اگرچرخش
سرمايه سرمايه دار Aيکباردريک ماه باشد ميتواند در يکسال ارزش اضافی معادل 240000
﷼ بدست آورد؛بعکس اگر چرخش سرمايه سرمايه دار Bيکبار درھرشش ماه صورت
بگيرد،دريکسال فقط  40000﷼ ارزش اضافی بدست خواھد آورد.ھرچند که نرخ ارزش
اضافی برای ھردوی آنھا يکسان است ،اما نرخ ساالنه ارزش اضافی )رابطه مقدار ارزش
اضافی ايجاد شده دريک سال تقسيم برمبلغ کل ارزش سرمايه متغيربکارافتاده دريکسال( برای
ھر دو يکسان نيست.
نرخ ساالنه ارزش اضافی برای سرمايه دارAعبارتست از:

Pl 240000
=
= 1200%
v
20000
نرخ ساالنه ارزش اضافی برای سرمايه Bعبارتست از:

اقتصاد سياسي چيست

111

Pl 40000
=
= 200%
v 20000
بھمين دليل است که ھرچند کميت سرمايه متغير بکار انداخته شده در ھر دو مورد يکسان است
سرعت چرخش سرمايه سرمايه دار Aدر يکسال  6بارازسرعت چرخش سرمايه دار Bبيشتر
است و بنابراين ارزش اضافی که او در يکسال بدست می آورد نيزشش بار بيشتراست.
سرمايه داران ھمواره درصدد اختراع شيوه ھای برای کاھش زمان چرخش سرمايه )يعنی
زمان گردش( واستخراج ارزش اضافی بازھم بيشتری ازطريق سرعت بخشيدن بيشتر به اين
چرخش ھستند .برای انجام اين کار ،درحيطه توليد ،سرمايه دارمی تواند زمان کار کارگر را
طوالنی تر کند ،شدت کار را افزايش دھد ،شيوه ھای توليد رابھبود بخشد تا زمان توليد را
کاھش دھد .در حيطه گردش وی ازتکامل وترقی وسايل نقليه ،مخابرات ،بھبود سازمان تجاری
برای کاھش زمان گردش استفاده می نمايد.درعين حال تضادھای ذاتی سرمايه داری سبب
ميشوند که اغلب تکامل تکنيکی بموانعی برخورد کرده وفروش کاالھا با دشواری صورت
بگيرد .بھمين دليل است که بندرت اتفاق می افتد که آرزوی سرمايه داران درتسريع چرخش
سرمايه بتواند بدون مانع تحقق يابد.

بازتوليد سرمايه داری درميان تضادھای آنتاگونيستی صورت می گيرد
سرمايه اجتماعی مجموع سرمايه ھای فردی است
درجامعه سرمايه داری ھزاران موسسه صنعتی وجود دارد.سرمايه فردی ھرکدام ازاين
کارخانه ھانقش يک سرمايه مستقل ازسايرسرمايه ھا راايفاء کرده و ارزش خويش را ازدياد می
بخشد.اين سرمايه ھای فردی خود مختار،از ھمديگر مجزا نبوده بلکه بعکس در ارتباط با
ھمديگر بوده و ھمديگر را مشروط می نمايند.زيرا،ھر کدام از اين سرمايه ھای فردی برای
اينکه قادر باشد ارزش خويش را زياد کند ،بايد با ديگرسرمايه ھا در روند گردش وارد ارتباط
شود.مثال يک نخ ريس ،بايد از يکطرف با ديگر موسساتی که برای او وسايل توليد مثل ماشين
بافندگی،پنبه وغيره فراھم می کنند ارتباط بگيرد وازطرف ديگر بايد موسساتی که محصوالت
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او را مصرف می کنند ،مثل صنايع بافندگی ،برای فروش نخی که رشته است تماس برقرار
نمايد.بھمين دليل است که ميان کارخانه ھای مختلف روابط و وابستگی متقابل بسيار فشرده ای
قرار دارد؛ به کمک اين روابط ،سرمايه ھای فردی مستقل يک کل ارگانيک را تشکيل می
دھند.مجموعه اين سرمايه ھای منفرد که بھم ديگرمرتبط اند سرمايه اجتماعی راتشکيل می دھد؛
ومجموعه حرکت تمام اين سرمايه ھا حرکت سرمايه اجتماعی را می سازد.
پيش ازاين ،وقتی که سيکل وچرخش سرمايه را بررسی می کرديم ،مطلب را از نقطه نظر يک
سرمايه منفرد درنظرمی گرفتيم:ما اساسا روند توليد وتحقق ارزش اضافی را مورد تجزيه و
تحليل قرار داديم بدون اينکه بدانيم سرمايه داران کاال ھای خود را به کی می فروشند،يا وسايل
توليد مختلف را از کجا تھيه می کنند ،ويا سرمايه داران وکارگران وسايل مصرفی مورد نياز
خود را از کجا خريداری می نمايند.اما وقتی ما باز سرمايه اجتماعی را مورد تجزيه و تحليل
قراردھيم اوضاع فرق می کند.درواقع ،سرمايه اجتماعی ھمه سرمايه ھای منفرد رادربرمی
گيرد ونمی تواند منابعی را که ھنگام روند بازتوليد مصرف می کنند جزازطريق مجموعه
محصول اجتماعی جايگزين سازد .به اين ترتيب دانستن اين که آيا اين محصول اجتماعی
کل،قادرست يا نه واگر قادرست چگونه  ، -شکل طبيعی تمام منابع مصرف شده را در سال
جايگزين سازد ،بی نھايت برای حرکت عادی و نرمال باز توليد اجتماعی دارای اھميت
است.ھمانطور که لنين خاطرنشان می سازد» اکنون مسله بدرستی اين است که آيا کارگران و
سرمايه داران ،از کجا وسايل توليد را بدست خواھند آورد؛چگونه محصول ساخته شده خواھد
توانست به تمام تقاضاھا پاسخ دھد واجازه توسعه توليد را خواھد داد.در نتيجه ،در اينجا ما نه
فقط با» جايگزينی ارزش بلکه ھمچنين باجايگزين شدن شکل طبيعی محصول سروکارداريم«.
به اين ترتيب درتجزيه وتحليل از باز توليد سرمايه اجتماعی  ،بايد نه فقط جايگزينی ارزش
بلکه ھم چنين جايگزينی شکل طبيعی را ھم مطالعه نمود.مارکس با روشنی کاملی اظھار می
دارد که محصول اجتماعی کل در يک جامعه سرمايه داری می تواند ازنقطه نظر ارزش به
سرمايه ثابت) (Cوسرمايه متغير) (vو ارزش اضافی) (Plتقسيم شود؛از نقطه نظر شکل طبيعی
 ،می توان آنرا متناسب با نقش ھای مختلفی که ابزار توليد و وسايل مصرفی در روند
بازتوليد،انجام می دھند ،متمايز نمود .مارکس در مجموعه توليد اجتماعی دو بخش بزرگ را
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متمايز می سازد که متناسب با تقسيم بر مبنای شکل طبيعی محصول ھستند،بخش اول:توليد
وسايل توليد است،يعنی توليد ماشين،تجھيزات،مواد اوليه وغيره .بخش دوم توليد وسايل مصرف
است يعنی توليد مواد غذايی ،لباس،مواد مورد مصرف وغيره.ھربخش نيزبه نوبه خود رشته
ھای متعدد توليد رادربرمی گيرد.
شرط بنيادی الزم برای بازتوليد ساده
برای ساده کردن مطلب ،فرض براين است که در جامعه سرمايه داری فقط بورژوازی و
پرولتاريا وجود دارند؛ سيکل توليد يکسال طول می کشد؛ ودرطول يک سيکل ارزش سرمايه
ثابت تماما به محصوالت جديد انتقال يافته است؛ ونيزفرض براين است که تمام کاالھا مطابق
ارزش خود به فروش رفته اند و ارزش و بھای کاالھا تغيری نمی کند و فرض اين است که
تجارت خارجی وجود ندارد.دراين حالت ،تحقق محصول اجتماعی کل در شرايط بازتوليد ساده
فرمول ھای زير را بدست ميدھد:
I) 40000c+10000V+10000Pl=60000
II) 20000c+5000v+5000Pl = 30000
دراينجا فرض می کنيم که سرمايه ثابت دربخش  Iمعادل ،40000سرمايه متغير ،10000ارزش
اضافی 10000؛ ارزش مجموعه محصول  6000که تحت شکل طبيعی خود يعنی وسايل توليد
وجود دارد .در بخش ، IIسرمايه ثابت ،20000سرمايه متغير،5000ارزش اضافی
5000؛ارزش مجموعه محصول  30000که تحت شکل طبيعی خود يعنی وسايل مصرف وجود
دارد.
برای اينکه بازتوليد بتواند ادامه يابد ،تمام محصوالت دوبخش بزرگ بايد تحقق
بيابند.منظورازتحقق يک محصول چيست؟ منظوراين است که بعد ازمصرف يک شی ،ارزش
آن نه تنھا بتواند جايگزين شود بلکه شکل طبيعی آن نيز بايد بتواند جايگزين گردد .بزبان ساده

اقتصاد سياسي چيست

114

تر،نه فقط بايد قدرت فروش بلکه قدرت خريد ھم داشت.اکنون خواھيم ديد محصول دو بخش
بزرگ چگونه تحقق می يابد.
اول ببينيم که دربخش  Iمبادله چگونه صورت می گيرد.دراين بخش ،وقتی که دراول سال روند
توليد آغاز می شود ارزش وسايل توليد  40000﷼ است؛ فرض کنيم که وقتی روند توليد در
پايان سال خاتمه می يابد اين وسايل کامال فرسوده ومستعمل شده باشند.برای اينکه بازتوليد ساده
بتواند درسال دوم صورت بگيرد ،الزم است که وسايل توليد جديدی باارزش  40000﷼
جايگزين وسايل فرسوده بشود.سرمايه داران ازچه منبعی غيرازمبادله متقابل کاالھای خودشان
دردرون اين بخش می توانند اين وسايل توليد الزم راتھيه کنند؟ زيرا اين فقط بخش  Iاست که
وسايل توليد ،توليد می کند .به عنوان مثال سرمايه داران کارگاھھای کشتی سازی،فوالد را
ازسرمايه داران فوالد سازتھيه می کنند واينھا بنوبه خود ذغال سنگ را ازسرمايه داران
فروشنده مواد سوختی تھيه می کنند وماشين ھا را ازکارخانه سرمايه دارانی که ابزار و ماشين
می سازند ...به اين طريق بکمک مبادله داخلی دربخش  40000c ،Iھم از نظر ارزش وھم
تحت شکل طبيعی خود جايگزين وجبران شده اند.ھمانطور که مارکس می گويد» اين مبادله
يک شکل طبيعی سرمايه ثابت در مقابل يک شکل طبيعی ديگر سرمايه ،مبادله يک نوع
ابزارتوليد درمقابل انواع ديگر ابزار توليد می باشد«.
بعد نوبت به مبادله دربخش  IIمی رسد .در اين بخش،وقتی که روند توليد در پايان سال خاتمه
می يابد،کارگران  5000﷼ دستمزدی را که برای مصرف شخصی خودشان دريافت کرده اند
استفاده نموده اند؛سرمايه داران يک ارزش اضافی معادل  5000﷼ در اختيار دارند:در
شرايط باز توليد ساده ،انباشت سرمايه وجود ندارد واين ارزش اضافی  5000ريالی صرف
خريد کاالھای مصرفی خواھد شد.کارگران وسرمايه داران وسايل مصرفی الزم برای خودشان
را ازچه جايی غير از درون بخش IIتھيه خواھند کرد؟ زيرافقط بخش  IIوسايل مصرف توليد
می کند.ازمبادالت متقابلی که در درون بخش  IIصورت می گيرد اين نتيجه بدست می آيد که
محصولی که با 5000Vو  5000Plنشان داده می شود تماما از نظر ارزش و تحت شکل
طبيعی خود تحقق يافته است.
سرانجام ،درميان اين دوبخش بزرگ توليدی نيز مبادله وجود دارد.پس از دو نوع مبادله ای که
در باال تشريح شد ،دربخش  Iمحصولی معادل  10000Vو 10000Plو در بخش IIمحصولی
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معادل  20000cباقی می ماند:اين دو بخش محصول ھيچ کدام نمی توانند دربخش ويژه خود
تحقق بيابند.درواقع ،ازنقطه نظر ارزش شان10000V ،و10000Plبخش  Iبايد به وسيله
کارگران وسرمايه داران برای مصرف شخصی خود شان مورد مصرف قرار گيرد:اما اين
محصول نه بصورت وسايل مصرف،بلکه بعکس بصورت وسايل توليد وجود دارد .از نظر
ارزش خود20000c،بخش IIبايد بوسيله سرمايه داران برای جايگزين ساختن ابزار توليد
مصرف شده و مستعمل مصرف شود؛ اما اين محصول بشکل وسايل توليد نبوده بلکه بعکس
بشکل وسايل مصرفی وجود دارد.اين تضاد را چگونه بايد حل کرد.اين تضاد رانمی توان حل
کرد مگر با مبادله ميان اين دو بخش.نتيجه اين مبادله به صورت زيراست:کارگران وسرمايه
داران بخش Iتمام محصوالت مصرفی مورد نياز خود را به دست می آورند؛ سرمايه داران
بخش IIنيز وسايل توليد الزم را برای باز توليد سال آينده بدست می آورند.می توان مبادله ميان
اين دو بخش بزرگ را با فرمول زير نشان داد:
I) 40000c+10000V+10000Pl=60000

II) 20000c+5000V+5000Pl=30000
نتيجه تمام روند مبادله نشان می دھد که در شرايط باز توليد ساده در جامعه سرمايه داری ،يک
نسبت معينی بايد در ميان اين دو بخش حفظ شود:يعنی مجموع سرمايه متغير و ارزش اضافی
بخش Iبايد از نظر ارزش معادل سرمايه ثابت بخش IIباشد .يعنی در مثال
ما) I(10000V+10000Plبايد مساوی ) II(20000cباشد .اگر چنين نسبتی ميان دوبخش
رعايت و حفظ نشود،بازتوليد ساده نمی تواند ادامه يابد.بھمين دليل است که می گوئيم فرمول
 I(V+Pl)=IIcشرط الزم برای تحقق محصول اجتماعی در حالت بازتوليد ساده در رژيم سرمايه
داری است.
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شرط بنيادی ضروری برای بازتوليد وسيع:
می دانيم که ويژگی بازتوليد سرمايه داری،بازتوليد وسيع است.برای اينکه اين کارعملی
شود،سرمايه داران نمی توانند تمام ارزش اضافی را مصرف نمايند:آنھا بايد بطور مدام يک
بخش از ارزش اضافی را به سرمايه تبديل کنند تا بتوانند مقياس توليد را توسعه بخشند.برای اين
منظور ،آنھا بايد يک بخش از سرمايه الحاقی)اضافه شده( را به سرمايه ثابت تبديل تا بکمک آن
وسايل توليد،ماشين آالت ومواد اوليه الزم برای بازتوليد وسيع را خريداری کرده و بخش
ديگری از سرمايه را به سرمايه متغير تبديل نمايند تا به کمک آن کارگران جديدی استخدام
کنند.بھمين دليل است که برای اينکه بازتوليد به مقياس وسيع امکان پذيرباشد ،ازکل محصول
توليد شده دربخش Iدرمدت يکسال پس ازجبران وسايل توليد مصرف شده درسال بوسيله ھر دو
بخش بايد ھنوز مقداری اضافه باقی بماند:درغير اين صورت ،بازتوليد درمقياس وسيع درھيچ
صورتی امکان پذيرنخواھد بود.اين شرط را می توان در اين فرمول نشان داد> I(c+V+Pl) :
. Ic+IIcھر دو طرف عالمت > جمله  Icوجود دارد.اين نشان می دھد که وسايل توليد
مصرف شده دربخش Iمی توانند در اين بخش جايگزين بشوند.اگر اين جايگزينی درونی
دربخش  Iرا کنار بگذاريم و رابطه ميان دو بخش را در نظر بگيريم فرمول قبلی بصورت زير
درمی آيد I(V+Pl)>IIcيعنی مجموعه سرمايه متغير و ارزش اضافی دربخش Iبايد
بيشترازسرمايه ثابت بخش IIباشد.اين شرط اوليه بازتوليد سرمايه به مقياس وسيع در رژيم
سرمايه داری است.
اکنون به کمک فرمول ھا کوشش می کنيم تا از نزديکتر ببينيم که سرانجام محصول اجتماعی
درشرايط بازتوليد به مقياس وسيع،چگونه تحقق می يابد.
I) 40000c+10000V+10000Pl=60000
II) 15000c+7500V+7500Pl=30000
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در اين فرض ،توليد در دو بخش بزرگ در طول سال اول با عدد شان داده می شود؛اين فرض
شرط الزم زير را دربر دارد:
 I(c+V+Pl) > IC+IICوياI (V+Pl) > IIC
حال برای اينکه بازتوليد وسيع بتواند صورت بگيرد سرمايه داران نمی توانند تمام ارزش
اضافی حاصل از استثمار را به مصرف خود برسانند.اگرفرض کنيم سرمايه داران بخش Iنصف
 10000Plرا برای مصرف شخصی خود بردارند ،نصف ديگرآن بايد به سرمايه الحاقی تبديل

4
شده و به سرمايه اوليه با حفظ نسبت
1

يعنی ) ،(40000c:10000Vدر ترکيب آلی سرمايه

اوليه اضافه گردد.بدين ترتيب توزيع  10000Plبصورت زير درمی آيد؛

مصرف شخصی سرمايه دار 5000

10000Pl

4000C
بمصرف انباشت ميرسد 5000
1000P

می دانيم که سرمايه ثابت اضافی به مقدار 4000دربخش  Iصرف خريداری وسايل توليد جديد
می شود و شکل طبيعی آن نيز بشکل وسايل توليد است.بھمين دليل است که مبادله می تواند در
درون بخش  Iصورت گيرد .بعکس،سرمايه متغير اضافی  1000دربخش Iصرف پرداخت
دستمزد کارگران جديد استخدام شده می شود و به مصرف شخصی کارگران می رسد؛اما شکل
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طبيعی آن بشکل وسايل توليد است :بھمين دليل است که بايد با بخش  IIمبادله صورت گيرد تا
وسايل مصرفی بدست آيد.
ازآنجا که شکل طبيعی سرمايه متغيراضافی 1000دربخش  Iبشکل وسايل توليد است ،بايد با
بخش  IIمبادله صورت دھد:اين مبادله شرايط الزم برای بازتوليد به مقياس وسيع رابرای بخش
 IIفراھم می آورد؛ اما اين امر ضروری می سازد که دربخش IIنيز انباشت سرمايه صورت
گرفته و در اين بخش نيز بازتوليد وسيع انجام گيرد تا به نياز به وسايل مصرف برای بازتوليد
وسيع در ھر دو زمينه پاسخ گويد.اگر فرض کنيم که سرمايه داران بخش  IIيک بخش از ارزش
اضافی ) ( 1000Plرا برای کسب وسايل توليد درمبادله بابخش  Iمصرف می کنند ،اين بخش

2
به سرمايه ثابت اضافی تبديل می شود؛ به عالوه ،مطابق نسبت
1

يعنی) (15000c:7500v

در ترکيب آلی سرمايه اوليه در بخش ،IIسرمايه داران باز  500Plرا بعنوان سرمايه متغير
اضافی بدست می آورند.بدين ترتيب  7500Plبشکل زير توزيع می شود:

مصرف شخصی سرمايه دار

6000

7500Pl
1000C
1500
بمصرف انباشت
500 V
به دليل اين انباشت سرمايه ،محصول اين دوبخش بزرگ بار ديگراز نقطه نظر ارزش بشکل
زير تنظيم می شود:
I) (40000c+4000c) + (10000V+1000V) +5000Pl=60000
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II) (15000c+1000c) + (7500V+500V) +6000Pl=30000

به اين ترتيب ،درھرکدام ازاين دوبخش  ،به مقدار سرمايه نسبت به سرمايه ای که درآغاز
بکارافتاده اضافه شده است:بنابراين شرايط برای تضمين توسعه مقياس توليد درسال بعد
درھردوبخش بزرگ ايجاد شده است.چگونه محصول دوبخش بزرگ ،درشرايط بازتوليد به
مقياس وسيع ،تحقق می يابد؟
دراين حالت تحقق محصول اجتماعی نيز مشابه حالت بازتوليد ساده است؛اين کاردارای سه
جنبه است:مبادله در درون بخش ،Iمبادله دردرون بخش ،IIوسرانجام مبادله ميان دوبخش .می
توان آنرا چنين نشان داد:

I) (40000c+4000c) + (10000V+1000V) +5000Pl=60000

II) (15000c+1000c) + (7500V+500V) +6000Pl=30000

به کمک مبادالت فوق ،درھرکدام ازدوبخش بزرگ،سرمايه نسبت به سرمايه اوليه افزايش يافته
است و وقتی که سال دوم آغاز می شود ترکيب سرمايه ،دردوبخش بشکل زير است:
I) 44000c+11000V=55000
II) 16000c+8000V=24000
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اگر فرض کنيم که درطول اين سال ،نرخ استثمار بازھم  %100باشد درسال دوم توليد دراين
دوبخش بزرگ به شکل زيرخواھد بود:
I) 44000c+11000V+11000Pl= 66000
II) 16000c+8000V+8000Pl= 32000
اگر آنرا با توليد در سال اول مقايسه کنيم می بينيم که ازاين پس بازتوليد وسيع تحقق می يابد.

تضاد ھای بازتوليد سرمايه داری آنتاگونيستی ھستند:
به کمک تحليل گذشته فھميديم که شرايط الزم برای تحقق محصول اجتماعی درحالت بازتوليد
ساده و بازتوليد بمقياس وسيع دررژيم سرمايه داری چيستند.درعين حال اين به ھيچ وجه به آن
معنی نيست که اين شرايط اغلب در واقعيت جامعه سرمايه داری وجود دارند .درحقيقت اين
شرايط اغلب به اختالل دچار می شوند.ھمانطورکه لنين می گويد»:تئوری مجرد تحقق ،يک
توزيع متناسب محصول ميان رشته ھای مختلف توليد سرمايه داری را ايجاب می کند وبايد
ايجاب کند.اما اين به ھيچ وجه به معنی آن نيست که تئوری تحقق ناظر بر اين است که در
جامعه سرمايه داری محصوالت ھمواره بشکل متناسبی توزيع شده يا می توانند توزيع شوند«.
در واقع اين امر از آنجا ناشی می شود که در جامعه سرمايه داری مالکيت خصوصی وسائل
توليد ومحصوالت ،وجود دارد و کل توليد اجتماعی دست خوش رقابت وھرج ومرج است.ھم
چنين تناسب ميان دو بخش بزرگ توليد اجتماعی و حتی ميان دو رشته مختلف توليدی در يک
بخش اغلب از ميان می رود.زيرا در جامعه سرمايه داری ميان رشد عظيم نيرو ھای مولده و
تقليل نسبی تقاضای توده عظيم زحمتکش يک تضاد آنتاگونيستی وجود دارد و وسيله ای برای
تنظيم مداوم تناسب الزم ميان دو بخش بزرگ توليد اجتماعی وجود ندارد.بھمين دليل است که
بازتوليد سرمايه داری چاره ای ندارد جز آنکه به موانع و مشکالت مکرر برخورد نمايد.روند
بازتوليد سرمايه داری از يک سلسله تضادھای آنتاگونيستی عبور می کند.وقتی اين تضاد ھا تا
درجه معينی تکامل يابند بنحو اجتناب ناپذيری موجب ظھور يک بحران اقتصادی می گردند.
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کتابھای اصلی برای مطالعه:
مارکس:سرمايه ،جلد دوم،فصل ھای 21-20-8-7-3-2-1
لنين »:نکاتی درمورد تئوری بازار« آثارجلد1

موضوعاتی برای تفکر:
 -1سرمايه داران چگونه درطول سيکل چرخش سرمايه ارزش اضافی بيشتری استخراج کرده
وتحقق می بخشند؟
 -2شرايط تحقق بازتوليد سرمايه اجتماعی چيستند؟
 -3آيا اين شرايط عموما در جامعه سرمايه داری وجود دارند؟چرا؟

يادداشت ھا:
 -1مارکس  " ،سرمايه " کتاب دوم جلد اول ص 143
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فصل ھفتم
اين ،بورژوازي در مجموع خويش است كه
كارگران را استثمار و سركوب مي كند
توزيع مجدد ارزش اضافي
در جامعه سرمايه داري ،كارگران در درون كارخانه ھا تحت استثمار و فشار سرمايه داران
قرار دارند .اما آنھا در عين حال تحت استثمار و فشار مجموع طبقه بورژوازي )يعني سرمايه
داران صنعت ،تجارت ،بانك( و نيز طبقهء مالكان ارضي ھستند .تمام سودھاي صنايع ،سودھاي
تجاري ،سودھاي بانكي ،منفعت ھا ،بھرهء مالكانه وغيره از استثمار كارگران حاصل مي شوند.
اينھا ھمه اشكال تغيير شكل يافته اي ھستند كه ارزش اضافي به خود ميگيرد .چگونه گروھھاي
مختلف استثمارگران ارزش اضافي را تقسيم مي كنند؟ چگونه ارزش اضافي به اشكال مشخصي
مثل سود ،منفعت ،بھره مالكانه تغيير شكل مي دھد؟ در اين فصل به اين مباحث خواھيم
پرداخت.

رقابت ميان سرمايه داران صنعتي به يكسان
شدن نرخ سود منجر مي شود
سود يك شكل تغيير يافتهء ارزش اضافي است.
ماھيت سرمايه دار ،عبارتست از نشان دادن يك حرص بي پايان براي ارزش اضافي .استثمار
سرمايه دار ناشي از ارزش اضافي اي است كه كار اضافي كارگران ايجاد مي كند و اين ارزش
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اضافي خود را مشخصا ً بصورت سودي كه به جيب سرمايه دار ميرود ظاھر مي نمايد .ميان
سود و ارزش اضافي چه رابطه و چه تفاوتي وجود دارد؟
ميدانيم كه سرمايه دار بايد سرمايه معيني را قبل از استثمار كارگران بكار اندازد .يك بخش از
اين سرمايه به خريد وسايل توليد اختصاص دارد و بخش ديگر آن صرف خريد نيروي كار مي
شود .به اين ترتيب مجموع سرمايه در روند توليد سرمايه داري وارد مي شود .در فصل چھارم
مشاھده كرديم كه بخشي از سرمايه كه به خريد وسايل توليد اختصاص دارد سرمايه ثابتي است
كه ارزشش در روند توليد تغيير نمي كند .بعكس ارزش بخشي از سرمايه كه براي خريد نيروي
كار بكار ميرود در روند توليد افزايش مي يابد .اين عمل براي سرمايه دار ارزش اضافي ايجاد
مي نمايد .بھمين ترتيب است كه ارزش اضافي كه در اول بوسيله طبقهء كارگر ايجاد مي شود
چيزي جز يك محصول سرمايه متغير نيست .اما ،وقتي كه سرمايه دار منفعتش را حساب ميكند
ھمواره ارزش اضافي حاصله را با سرمايه اي كه بكار انداخته مقايسه مي كند .بشكلي كه گويي
اين ارزش اضافي محصول تمام سرمايه اي است كه بكار انداخته است .بدين ترتيب " ارزش
اضافي ،كه بعنوان جوانهء مجموع سرمايه بكار افتاده تصور مي شود .شكل تغيير يافته سود را
1

بخود ميگيرد".

ارزش اضافي به سود تغيير شكل مي يابد و نرخ ارزش اضافي به نرخ سود تبديل مي شود.
نرخ ارزش اضافي عبارتست از رابطه ارزش اضافي با سرمايه متغير كه با فرمول زير نشان
داده مي شود:

pl
نرخ ارزش اضافي=

v

ارزش
=

سرمايه متغير

رابطه ارزش اضافي با كل سرمايه بكار افتاده نرخ سود را تشكيل ميدھد .فرمول آن بقرار زير
است:
ارزش

v
نرخ سود = c+v

=

كل سرمايه بكار
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تبديل ارزش اضافي به سود ،منشاء واقعي ارزش اضافي را مخفي مي كند و چنين وانمود مي
كند كه گويي سرمايه ثابت نيز مي تواند براي سرمايه دار ارزش اضافي بوجود آورد .تبديل
نرخ ارزش اضافي به نرخ سود درجه استثمار كارگران را بوسيله سرمايه دار پنھان مي سازد.
مثالي بزنيم:
يك سرمايه دار يك سرمايه  100000ريالي را بكار مي اندازد كه در آن  80000﷼ سرمايه
ثابت و  20000﷼ سرمايه متغير است؛ ارزش اضافي استخراج شده بفرض  20000﷼ در
سال باشد .بنابراين نرخ ارزش اضافي عبارتست از:

= 100%

20000
20000
20000

نرخ سود عبارتست از فقط:

= 20%

80000 + 20000

نرخ سود بنابراين بسيار پائين تر از نرخ ارزش اضافي است .ھدف سرمايه داران با وانمود
كردن اينكه ارزش اضافي ثمره تمام سرمايه بكار افتاده است ،اينست كه منشاء واقعي ارزش
اضافي و درجه استثمار كارگران را مخفي نمايند.

رقابت ميان سرمايه داران رشته ھاي مختلف ،سود متوسط را بوجود ميآورد
رقابت براي سود ،اينست ماھيت طبقه بورژوازي .سرمايه دار ھمواره اميدوار است كه حد
اكثر سود را از حداقل سرمايه استخراج كند .سرمايه داران در رقابت خود براي كسب سود ھر
چه بيشتر نه تنھا به استثمار وحشيانه كارگران مي پردازند ،بلكه ميان خود نيز به رقابتي حاد
دست مي زنند.
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بايد ميان رقابت بين كارخانه ھا در درون يك شاخه توليد و رقابت ميان رشته ھاي مختلف تمايز
قايل گرديد .در حالت اول سرمايه داراني كه از تكنيك ھاي جديد استفاده مي كنند در شرايط
مساعدي قرار دارند :در كارخانه ھاي اين سرمايه داران كه بار آوري كار ،باالست ) زمان كار
فردي از زمان كار اجتماعآ ً الزم كمتر است( ما با ايجاد يك ارزش اضافي مازاد روبرو ھستيم.
اين ارزش اضافي فوق العاده تبديل به مافوق سودي مي شود كه به جيب سرمايه داراني مي
رود كه از وسايل تكنيكي پيشرفته استفاده مي كنند .در مورد رقابت ميان رشته ھاي مختلف
بنوبه خود نتايج ديگري مشاھده مي شود :نرخ ھاي سود ميان رشته ھاي مختلف داراي اين
گرايش ھستند تا با ھمديگر مساوي شده و به يك نرخ سود متوسط برسند .يك مقدار معيني از
سرمايه يك كميت معيني سود ايجاد مي كند ،بر اين پايه است كه سرمايه داران ھر بخش ارزش
اضافي ايجاد شده بوسيله كارگران را ميان خود تقسيم مي كنند.
اكنون بايد اين مطلب را بررسي كنيم كه چگونه رقابت ميان رشته ھاي مختلف سبب ايجاد
تساوي نرخ سود ميشود.
در جامعه سرمايه داري ،نرخ سود براي ھر كدام از رشته ھاي توليد ،بعلت تفاوت در تركيب
آلي سرمايه ،متفاوت است .تركيب ارگانيك سرمايه رابطه و نسبت ميان سرمايه ثابت و سرمايه
متغير است .از طرف ديگر ارزش اضافي چيزي جز نتيجه رشد سرمايه متغير نيست .بنابر اين
با نرخ ارزش اضافي برابر .اگر تركيب آلي سرمايه نسبتا ً باال باشد ) سرمايه ثابت باال و
سرمايه متغير ضعيف( .يك سرمايه فقط مي تواند يك ارزش اضافي اندك ايجاد كرده و نرخ
بھبود نسبتا ً پائين خواھد بود .بعکس ،اگر ترکيب آلی سرمايه نسبتا ً ضعيف باشد نرخ ارزش
اضافی نسبتا ً باال خواھد بود .بعنوان مثال سه شاخه صنايع زير را در نظر بگيريم :كفش
سازي ،پارچه بافي و صنايع مكانيكي ،تركيب آلي سرمايه در رشته كفش سازي عبارتست از

9
8
7
و در رشته صنايع مكانيكي
؛ در رشته پارچه بافي
1
2
3

 .مبلغ سرمايه ھر كدام از اين سه

رشته مساوي و معادل  100000﷼ ) چه  10000باشد و چه  100000يكسان است ( و نرخ
ارزش اضافي در ھر سه مورد  %100است .براي ساده كردن مطلب ،فرض كينم كه چرخش
سرمايه در اين سه رشته در يكسال تمام ميشود و سرمايه ثابت ارزش خود را تماما ً به
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محصوالتي كه در اين يكسال ساخته ميشود منتقل مي نمايد .اگر نرخ ارزش اضافي %100
باشد سود معادل  30000﷼ در رشته كفش 20000 ،﷼ در رشته پارچه بافي و فقط
 10000﷼ در رشته صنايع مكانيكي خواھد بود .در رشته كفش كه تركيب آلي سرمايه كمتر
از ھمه است نرخ سود  %30است؛ در بخش صنايع مكانيكي كه در آن تركيب آلي سرمايه
بيشتر از ھمه است ،نرخ سود پائين تر از ھمه و فقط معادل  %10خواھد بود .رشته توليدي
پارچه بافي كه در آن تركيب آلي سرمايه متوسط است نرخ سودي معادل  %20بوجود مي آورد
كه از بخش كفش سازي پائين تر و از بخش صنايع مكانيكي باالتر است.
در جامعه سرمايه داري ،اين وضعيت ) سود نابرابر براي سرمايه گذاري ھاي برابر ( نمي
تواند تداوم پيدا كند .سرمايه داران ھمواره در صددند كه سرمايه ھاي خود را در بخش ھايي
بكار اندازند كه نرخ سود باالتر باشد .بھمين دليل است كه شرايطي كه در باال شرح داده شده
بايد دگرگون شود .در وھله اول برخي از سرمايه داران رشته صنايع مكانيكي اين بخش را رھا
كرده و سرمايه خود را در رشته كفش سازي كه نرخ سود باالتر است سرمايه گذاري مي كنند.
اين انتقال سرمايه ھا سبب ايجاد يك افزايش شديد توليد در رشته كفش سازي خواھد شد .بدين
ترتيب در اين بخش عرضه كم كم از تقاضا بيشتر مي شود و قيمت كم كم پائين مي آيد .از
طرف ديگر در رشته صنايع مكانيكي ،توليد بتدريج كاھش مي يابد و عرضه وسايل مكانيكي
تدريجا ً ديگر قادر نيست به تقاضا پاسخ گفته و قيمت اين كاالھا بيش از پيش باال مي رود .اين
انتقال سرمايه ھا و تنوع قيمت ھا سبب خواھد شد كه نرخ سود در رشته ھاي مختلف توليدي
وسيعا ً به سمت يكسان شدن گرايش يابد و يك نرخ سود متوسط بوجود آورد .نرخ متوسط سود
عبارتست از رابطه ميان كل ارزش اضافي در مقياس جامعه و كل سرمايه اجتماعي .فرض
كنيم كه سه بخشي كه در باال از آنھا سخن گفتيم مجموعه توليد جامعه را نشان بدھد .كل ارزش
اضافي در مقياس جامعه  60000و كل سرمايه اجتماعي  30000است .به ھمين ترتيب نرخ
متوسط سود عبارت خواھد بود از:

60000
30000

= 20 %
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سود متوسط را سودي مي ناميم كه مطابق نرخ سود متوسط بدست آمده باشد .ماركس گفته است
" سود متوسط ھيچ چيزي ديگري نمي تواند باشد مگر مقدار كل ارزش اضافي تقسيم بر مقدار
سرمايه ھاي موجود در ھر بخش توليدي ،متناسب با كميت ھر كدام" .2اين مقوله سود متوسط
نشان دھند رابطه موجود ميان سرمايه داران ھر بخش توليدي است كه ارزشي اضافي ايجاد
شده بوسيله طبقه كارگر در مقياس تمام جامعه را بين خود تقسيم مي كنند.
وجود سود متوسط روابط استثماري سرمايه داري را بازھم بيشتر مخفي مي كند .اين امر سبب
مي شود كه نتوان منشاء ارزش اضافي را تشخيص داد .زيرا ارزش اضافي بشكل سود در آمده
است ،اما كميت سود تحقق يافته بوسيله سرمايه دارن بخشھاي مختلف توليد ،بازھم مساوي
مقدار ارزش اضافه ايست كه بوسيله كارگران اين بخش ھاي مختلف ايجاد شده است .اما بعلت
اين سود متوسط ،سرمايه داران رشته ھاي مختلف توليد ،ارزش اضافي را ميان خود تقسيم مي
كنند ،بنحوي كه كميت سود تحقق يافته در ھر كدام از اين رشته ھا مطابق با كميت ارزش
اضافي استخراج شده در ھر رشته نيست .در اين حالت ،اگر تمام بخش ھاي توليد ،سرمايه اي
برابر داشته باشند ،مي توانند سودھاي مساوي را تحقق بخشند ،اھميت سود تماما ً به اھميت كل
سرمايه بكار افتاده وابسته است .اين امر اجازه مي دھد كه ماھيت سود و روابط استثماري كه
سود بيان آنھاست بيشتر مخفي گردند.
تساوي نرخ ھاي سود سبب تبديل ارزش كاالھا به قيمت توليد مي شود
در واقع ،به علت وجود اين نرخ سود متوسط ،سرمايه داران ديگر كاالھا را نه مطابق ارزش
آنھا بلكه مطابق قيمت توليد آنھا مي فروشند .قيمت توليد مساوي مخارج توليد كاالھا بعالوه
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سود متوسط است .اگر به مثال ھاي قبل باز گرديم ،روند تشكل قيمت توليد مي تواند بوسيله
تابلوي صفحه مقابل نشان داده شود:
در اينصورت در رشته صنايع مكانيكي كه تركيب آلي سرمايه باالست ،قيمت توليد كاالھا باالتر
از ارزش آنھاست؛ بعكس در رشته كفش سازي كه تركيب آلي سرمايه ضعيف است ،قيمت
توليد پائين تر از ارزش است؛ فقط در رشته پارچه بافي كه تركيب آلي سرمايه متوسط است،
قيمت توليد مي تواند مساوي با ارزش باشد.
با ظاھر شدن قيمت متوسط و تبديل ارزش به قيمت توليد ،قيمت بازار نه در اطراف ارزش،
بلكه در اطراف قيمت توليد نوسان ميكند .آيا ظاھر شدن قيمت توليد بمعني آنست كه قانون
ارزش ديگر دخالت ندارد؟ خير .در واقع اگر سرمايه داران ھر بخش را بطور مجزا در نظر
بگيريم برخي از آنھا كاالي خود را به يك قيمت توليد بيشتر از ارزش مي فروشند و بدين
ترتيب سودي آشكارا بيشتر از ارزش اضافي ايجاد شده در اين بخش بدست مي آورند؛ بعكس
برخي ديگر كاالھاي خود را با يك قيمت توليد كمتر از ميزان ارزش كاال بفروش ميرسانند و به
اين ترتيب يك سود كمتر از ارزش اضافي ايجاد شده در اين بخش بدست مي آورند .اما در
مقياس جامعه ،مقدار ارزش كاالھا معادل مقدار قيمت توليد است؛ مقدار سود متوسط تحقق يافته
بوسيله مجموع سرمايه داران صنعتي معادل مقدار ارزش اضافي ايجاد شده بوسيله تمام
كارگران صنعتي است .بدين ترتيب ،قيمت توليد چيزي جز يك شكل تغيير يافته ارزش نيست.
تئوري ماركسيستي در باره سود متوسط بروشني نشان مي دھد كه در جامعه سرمايه داري،
كارگران نه تنھا بوسيله سرمايه داران كارخانه خود شان ،بلكه ھمچنين بوسيله مجموعه سرمايه
داران صنعتي استثمار شده و مورد فشار قرار ميگيرند.
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تفاوت قيمت توليد
نسبت به ارزش

قيمت توليد
كاالھا

=)(8

=)(7

)(7)‐(4

)(1)+(2)+(6

‐10000

+10000

سود متوسط
=)(6

نرخ سود
متوسط )(5

)(1)+(2)×(5

ارزش كاال ھا
=)(4
)(1)+(2)+(3

ارزش
اضافي

سرمايه
متغير

سرمايه
ثابت

)(3

)(2

)(1

بخش
توليد

12000

20000

20

130000

30000

30000

70000

كفش
سازي

12000

20000

20

120000

20000

20000

80000

پارچه
بافي

12000

20000

20

110000

10000

10000

90000

صنايع
مكانيكي

360000

60000

20

360000

60000

60000

240000

جمع
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تجارت کاال به سرمايه داران تجاری اجازه ميدھد
تا يک بخش از ارزش اضافی را بدست آورند

نقش سرمايه تجاری ،تحقق ارزش اضافی است
در تحليل گذشته فرض کرديم که ارزش اضافی که بوسيله طبقه کارگر توليد ميشود فقط به
تصرف سرمايه داران صنعتی در می آيد .در واقع سرمايه داران صنعتی نمی توانند به تنھايی
اين ارزش اضافی را تصرف کرده بلکه بايد يک بخش آنرا به سرمايه داران تجاری تسليم نمايند.
اين سرمايه داران کاری به توليد کاالھا ندارند ،بلکه سرمايه بکار می اندازند؛ تاجر کاالھايی را
که سرمايه دار صنعتی می فروشد خريداری می کند؛ وی به سرمايه دار صنعتی کمک می کند،
تا از اين طريق ارزش اضافی را تحقق بخشيده و سھمی از آن را خود دريافت کند .اين بخش از
ارزش اضافی سود تجاری ناميده ميشود.
اما می توان از خود پرسيد چرا سرمايه داران صنعتی برای فروش محصوالت خود به سرمايه
داران تجاری توسل می جويند و چرا قبول می کنند بخشی از ارزش اضافی اخذ شده را به آنھا
وگذار نمايند؟ ھمراه با تکامل سرمايه داری ،تعداد کاالھايی که بوسيله سرمايه داران صنعتی
ساخته شده ازدياد پيدا کرده و مشاغل کثرت زيادی پيدا کرده اند .اگر سرمايه دار صنعتی خود به
فروش محصوالت خويش بپردازد الزم است تا يک دستگاه عظيم تجاری براه بياندازد و پرسنل
زيادی را به استخدام خود در آورد .اينکار بھيچ وجه به نفع صاحب صنعت نيست؛ بخش بزرگی
از سرمايه در روند گردش باقی خواھد ماند و بر مقياس توليد و قدرت رقابت آن تاثير خواھد
نھاد .صاحب صنعت خود را از درد سر فروش کاالھا رھا کرده و ابتکار را به سرمايه داری که
منحصراً به کار تجارت می پردازد واگذار می کند .از يکطرف وی از تخصصی شدن امور
تجاری بھره برداری کرده و در مخارج گردش کاالھا صرفه جويی می کند؛ و از سوی ديگر
بعلت وجود فعاليت ھای مستقل سرمايه تجاری ،صاحب صنعت کاالھای خود را بشکل عمده
فروشی به تاجر می فروشند و بدين طريق قادر ميگردد با سرعت کافی تبديل سرمايه کاالئی
خويش را به سرمايه پولی عملی سازد .به اين طريق ،وی خواھد توانست مقدار بيشتری سرمايه
را در حيطه توليد بکار انداخته و اين سرمايه بعنوان سرمايه مولد اجازه خواھد داد ،تا ارزش
اضافی بيشتری به چنگ آورد .با اينکه وی بايد بخشی از ارزش اضافی را به تاجر تسليم کند،
ولی در پايان کار آنرا مجدداً بدست می آورد .بھمين دليل است که سرمايه تجاری از سرمايه
صنعتی متمايز ميشود.
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سرمايه تجاری نيز در تشکل سود متوسط شرکت دارد.
تاجر در تجارت سرمايه گذاری کرده و به صاحب صنعت کمک می کند تا ارزش اضافی را
تحقق بخشد .با انجام اينکار وی خواھان آن است تا سود تجاری ای بدست آورد که از سود
متوسط سرمايه صنعتی کمتر نباشد .در غير اين صورت تاجر ترجيح می دھد سرمايه اش را در
بخش مولد بکار انداخته و فعاليت ھای تجاری خود را متوقف کند.
سود تجاری از کجا سرچشمه می گيرد؟ در ظاھر بنظر می آيد که اين سود بعلت فروش کاالھا به
قيمتی بيش از ارزش آنھا بدست می آيد .بورژوازی اين توھم را تحکيم کرده و وانمود می کند که
سود تجاری ،ثمره گردش کاالھاست .اين امر وسيله ايست که منشاء واقعی سود تجاری و استثمار
مربوط به آن را پنھان می دارد.
در واقع ،سود تجاری يک بخش از ارزش اضافی ای است که سرمايه دار صنعتی از کار
کارگران کسب ميکند .صاحب صنعت از تاجر می خواھد تا کاالھا را برای او به جريان اندازد.
صاحب صنعت نمی تواند اين محصوالت را به قيمت توليد شده به تاجر بفروشد بلکه بايد به او
کاالھايی با قيمت پائين تر از قيمت توليد بفروشد؛ اما وقتی که تاجر محصوالت را به مصرف
کننده می فروشد قيمت توليد را مراعات می کند .به اين طريق سرمايه دار صنعتی بخشی از
ارزش اضافی جذب شده از گرده کارگران را به سرمايه دار تجاری تسليم می نمايد.
فرض کنيم که در مقياس جامعه ،سرمايه داران صنعتی در يکسال  400ميليارد ﷼ سرمايه
گذاری می کنند که در آن  300ميليارد سرمايه ثابت و  100ميليارد ﷼ سرمايه متغير است؛
مقدار ارزش اضافی نيز معادل  100ميليارد ﷼ فرض می شود .ھمچنين فرض کنيم که سيکل
توليد در يکسال خاتمه مييابد و ارزش سرمايه ثابت در ھمين مدت زمان يکسال به کاالھا انتقال
يابد .ارزش کل کاالھا يا قيمت کل توليد عبارت از  300ميليارد 100 +ميليارد 100 +ميليارد=
 500ميليارد ﷼ است؛ بنابر اين نرخ سود عبارتست از:

100
= 25%
400
گردش کاالھا بايد از طريق تاجر بعنوان واسطه صورت بگيرد؛ اکنون تصور کنيم که مقدار کل
سرمايه تجارتی  100ميليارد ﷼ باشد .در حيطه توليد و گردش کاالھا سرمايهء کل فعال
رويھمرفته  500ميليارد ﷼ است؛ ارزش اضافی  100ميليارد ﷼ بايد به نسبت  500ميليارد
﷼ که ھم سرمايه صنعتی ھم سرمايه تجاری را دربر می گيرد توزيع شود .نرخ متوسط سود
نمی تواند کمتر از  %20و بيشتر از  %25باشد .با يک نرخ سود متوسط  %20صاحبان صنايع
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به يک سود متوسط  80ميليارد ﷼ و تاجران به يک سود متوسط  20ميليارد ﷼ تحقق می
بخشند .تاجران به اين دليل می توانند اين سود را عملی کنند که صاحبان صنايع به آنھا کاالھايی
با قيمت نازل تر از قيمت توليد فروخته اند .مقداری که تاجران بايد سرمايه گذاری کنند عبارتست
از  480ميليارد ﷼ مخارج توليد )=  400ميليارد ﷼( +سود صنعتی)=  80ميليارد ﷼( .با
فروش کاالھا به قيمت توليد يعنی  500ميليارد ﷼ ،تاجران يک سود  20ميليارد ريالی را جمع
آوری می نمايند .به اين ترتيب صاحبان صنايع و تجار اين ارزش اضافی  100ميليارد ريالی را
متناسب با سرمايه ای که بکار انداخته اند با ھم تقسيم می کنند.
سرمايه داران تجاری کارکنان بخش تجارت را استثمار می کنند.
کارکنان بخش تجارت نيز ھمانند کارگران صنعت ،کارگران مزد بگيری ھستند که بوسيله
بورژوازی استثمار ميگردند .چيزی که آنھا را متمايز می سازد اينست که در حيطه توليد،
کارگران ،تحت کنترل سرمايه داران برای آنھا ارزش اضافی ايجاد می کنند؛ اما در حيطه گردش
کارکنان ،را تحت کنترول سرمايه داران  ،ارزش اضافی را تحقق می بخشند .چرا گفته ميشود که
کار کنان تجارت ھمانند کارگران صنعت قربانی استثمار ھستند؟ زيرا ھمه آنھا بايد به يک شکل،
نيروی کار خود را بفروش برسانند تا بتوانند زندگی کنند .ارزش نيروی کار آنھا بطرز مشابه ای
بوسيله زمان کار الزم برای توليد نيروی کار آنھا تعيين می شود .ھر چند که کار تجاری بخودی
خود ارزش و ارزش اضافی ايجاد نمی کند اما در عين حال ارزش کاال ھا و ارزش اضافی ای
که در آنھا نھفته است بوسيله کار کارکنان تجارت تحقق پيدا می کند .بھمين دليل است که زمان
کار کار کنان تجارت ھمانند زمان کار کارگران به دو بخش تقسيم می شود :کار الزم و کار
اضافی .در طول زمان کار الزم آنھا با فروش کاال ھا ،يک بخش از ارزش اضافی را ،که جبران
کننده سرمايه متغيری است که سرمايه دار صرف خريد نيروی کار کارکنان کرده است ،تحقق
می بخشند .در طول زمان کار اضافی ،کارکنان بطور مجانی برای سرمايه دار تجاری کار کرده
و از طريق کار شان به تجار اجازه می دھند تا يک سود تجاری را که ناشی از يک بخش ارزش
اضافی ای است که بطور اشتراکی با سرمايه دار صنعتی بدست آمده ،تحقق بخشند .بھمين دليل
است که کارکان تجارت نيز ھمانند کارگران صنعت استثمار ميشوند.
استثمار کارکنان بخش تجارت بوسيله سرمايه داران تجاری بسيار بی رحمانه است .تجار ھمواره
می کوشند تا زمان کار را طوالنی تر کرده ،شدت کار را افزايش داده ،بار آوری را باال برده و
از دستمزد کارکنان کم کنند و  ...تا سود تجاری بيشتری را تحقق بخشند ،آنھا از بکار بردن
بدترين شيوه ھا نيز برای تقويت استثمار کارگران ابايی ندارند .بدين ترتيب سرمايه دار مغزه
ابريشم فروشی در شانگھای قديم  120قاعده کار را برقرار کرده بود .کارکنان بايد با شدتی
جھنمی  16تا  17ساعت در روز کار می کردند .اين تاجر چنان از دستمزد ھا کسر می گذاشت
که کارکنان بزحمت قادر به زيستن بودند .تحت يوغ خونين سرمايه داران ،کارکنان تجارت و
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کارگران دارای سرنوشت مشترک بودند ،آنھا نه تنھا مجبور به فروش نيروی کار خويش بودند
بلکه مجبور بودند حتی زندگی خود را ھم بفروشند.

اعتبارات بانکی به سرمايه داران مالی اجازه ميدھد تا
سھمی از ارزش اضافی را داشته باشند

منفعت از ارزش اضافی منشاء می گيرد
در جامعه سرمايه داری ،غير از سرمايه داران فعال مثل سرمايه داران صنعتی و سرمايه داران
تجاری ،سرمايه داران مالی نيز در تقسيم ارزش اضافی مشارکت دارند.
رابطه ميان سرمايه و قرض دارای يک خصلت ضروری عينی است .در طی روند بازتوليد
سرمايه داری ،در يک لحظه معين سرمايه دار می تواند متوجه بشود که سرمايه اش کافی نيست.
اين موردی است که مثالً در ھنگامی اتفاق می افتد که محصوالت توليد شده ھنوز بفروش نرسيده
اند ،در حاليکه الزم است تا ماشين و مواد اوليه خريداری شده و دستمزدھا پرداخت گردد ،بھمين
دليل است که سرمايه داران بايد به وام بشکل سرمايه پولی توسل جويند .ھمچنين اتفاق می افتد که
يک سرمايه پولی بطور موقت غير فعال گردد .مثالً وقتی که يک سرمايه دار بمنظور بازسازی
سرمايه ثابت خود به انباشت تدريجی يک ذخيره کمکی بصورت پول نقد دست می زند .اگر در
طول يک مدت ،در آمدھای حاصله از فروش کاالھا انباشت شود ،ولی پولی برای خريد مواد
اوليه و يا برای پرداخت دستمزدھا موجود نباشد ،اين سرمايه تبديل به يک سرمايه پولی غير فعال
نسبتا ً مھم ميشود .در اين شرايط ،سرمايه دار دارندهء سرمايه پولی می تواند موقتا ً استفاده از اين
سرمايه غير فعال را به سرمايه داری که به سرمايه پولی احتياج دارد واگذار نمايد .سرمايه دار
وام گيرنده با اين پول به توليد يا فروش کاالھا دست ميزند و ارزش اضافی را استخراج کرده و
تحقق می بخشد .بديھی است که مالک سرمايهء پولی اين پول را مجانا ً قرض نمی دھد ،بلکه
طلب ميکند که سرمايه داری که قرض ميگيرد و از آن استفاده ميکند مبلغ مناسبی پول که نقش
)اجرا ،پاداش يا( عوض را برای قرض دارد به وی بپردازد .بنابر اين سرمايه دار وام گيرنده
بايد يک بخش از ارزش اضافی را که از استثمار ناشی شده است برای دادن بسرمايه دار وام
دھند کنار بگذارد :اين بخش از ارزش اضافی منفعت نام دارد.
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سرمايه پولی که در مقابل يک منفعت قرض داده ميشود سرمايه ربايی نام دارد .رابطه ميان
سرمايه ربايی و مبلغ منفعت نرخ منفعت نام دارد .نرخ منفعت نمی تواند از نرخ متوسط سود
بيشتر شود .اگر چنين نباشد ،سرمايه دار وام گيرنده ھيچ چيز بدست نمی آورد و بنابر اين تالش
نميکند که ديگر قرض بگيرد .منبع منفعت ارزش اضافی است .اما مدافعان بورژوازی مھمالتی
نظير» يک مبلغ بزرگ ،يک مبلغ کوچک ايجاد ميکند« و يا» منفعت بوسيله خود پول توليد
ميشود« را اشاعه می دھند بمنظور آنکه جوھر و منبع منفعت را پنھان کرده و روابط استثماری
سرمايه داری را از نظر پنھان سازند.

سود بانکی از تفاوت ميان منفعت ھا و قرض ھا ناشی ميشود
در جامعه سرمايه داری ،يک بخش بسيار بزرگ وام ھای پولی با واسطهء بانکھا داده ميشود.
بانکھا ،از طريق دريافت سپرده ھا ،سرمايه غير فعال در جامعه وپولی را که موقتا ً بدون
مصرف در نزد مردم مانده است جمع آوری ميکنند .بانکھا از طريق وام ھا ،اين پول را در
اختيار سرمايه داران فعالی قرار می دھند که اين سرمايه را بکار اندازند .بانک برای سپرده
ھايی که دريافت نموده است ،منفعت می پردازد و برای وام ھايی که ميدھد منفعت دريافت
ميدارد .نرخ بھره وام ھايی که بانک پرداخت ميکند بيشتر از نرخ بھره وام ھايی است که
دريافت ميدارد .تفاوت ميان بھره وام ھا و پس اندازھا ،پس از کسر ھزينه ھای الزم برای
عمليات بانکی ،سود بانکی را تشکيل ميدھد .ھمانند منفعت ،منشاء سود بانکی نيز ارزش اضافه
ای است که در ھنگام توليد بوسيله کارگران ايجاد شده است .سرمايه داران بانکی ،بکمک تفاوت
منفعت ناشی از وام ھا ،در تقسيم ارزش اضافی ايجاد شده بوسيله کارگران شرکت می کنند.
بانکداران با بکار انداختن سرمايه و با انجام عمليات بانکی ،در صدد کسب سود ھستند بھمين
دليل است که سود بانکی نمی تواند پايين تر از سود متوسط تحقق يافته بوسيله سرمايه داران فعال
باشد .اگر سود بانک کمتر از ميزان سود متوسط باشد ،بانکدار مسلما ً نمی تواند در راس بانک
خود باقی بماند و ناچار وارد صنعت يا تجارت ميشود.
پيدايش سھام بيانگر حدت يافتن خصلت انگلی سرمايه داری است
ھمراه با تکامل توليد سرمايه داری  ،ابعاد موسسات بتدريج وسيع تر ميشود .استقرار يک موسسه
وسيع نيازمند سرمايه ھای بزرگی است؛ عموما ً يک سرمايه دار به تنھايی قادر به تامين اين
ھزينه نيست و بناچار بايد به تاسيس يک شرکت سھامی که تعداد زيادی سرمايه دار ديگر را نيز
در بر بگيرد ،اقدام نمايد .شرکت سھامی ،شرکتی است که در بر گيرنده سرمايه داران منفرد
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باشد .اين شرکت يک ابزار اساسی دست اندازی و تسلط سرمايه بزرگ بر سرمايه ھای کوچک
و متوسط بوده و ابزاری است که تجمع سرمايه را تسريع می نمايد.
شرکت سھامی اوراق سھام صادر ميکند و دارندهء پولی که از اين سھام خريداری ميکند ،به
سھامدار اين شرکت تبديل می شود .دارنده سھام حق دارد تا سھمی از بھره موسسه را متناسب با
تعداد سھام خود دريافت کند .در آمدی که از اين طريق بدست می آيد سود سھم ناميده ميشود.
سرمايه دار مالک سھام مجبور نيست که امور شرکت را اداره کند ،بلکه می تواند بلطف سود
سھام اوقات خويش را در ريخت و پاش و بيکاری بگذراند .وی ھمچنين می تواند با اوراق سھام
خود به سوداگری بپردازد .در اين داد و ستد ،رقابت ھای غير مشروع به منتھی درجه خود می
رسد .سوداگری بر روی اين سھام و توليد جوندگان سود که از "ثمره کوپن" زندگی می کنند،
نشان دھند تقويت خصلت انگلی سرمايه داری است.

مالکان ارضی غنيمت را تقسيم می کنند
انحصار سرمايه داری بر زمين سبب ايجاد بھره مالکانه تفاضلی ميشود
مالکان ارضی نيز در جامعه سرمايه داری يک طبقه استثمارگر را تشکيل ميدھند .آنھا با اجاره
دادن زمين خود به سرمايه داران صنعتی و کشاورزی ،يک بھره مالکانه را وصول کرده و به
اين ترتيب آنھا نيز در تقسيم ارزش اضافی شريک ميشود .برای اينکه بھتر بتوانيم ماھيت بھره
مالکانه سرمايه داری را تشخيص دھيم ،نخست به گفتگو در باره دو شکل بھره مالکانه می
پردازيم يعنی بھره تفاضلی و بھره مطلق.
از نظر توليد کشاورزی ،زمين وسيله توليد اساسی است ،اما زمين خود را از ساير وسايل توليد،
به اين جھت که سطح آن محدود است ،متمايز ميکند .بر اين سطح محدود زمين ،حاصلخيزی
متفاوت است :ھم زمين ھای خوب .ھم زمين ھای متوسط و ھم زمين ھای بد وجود دارد .در
جامعه سرمايه داری خصلت محدود زمين موجب بوجود آمدن انحصار سرمايه داری بر زمين
ميشود.
در اين رژيم انحصار سرمايه داری بر زمين ،برخی سرمايه داران کشاورز بر روی زمين ھای
خوب و متوسط کار ميکنند و برخی ديگر بدترين زمين ھا را در اختيار دارند .کاالھای
کشاورزی که بر روی زمين خوب و متوسط توليد شده است نمی تواند به تنھايی به تقاضاھای
بازار پاسخ گويد و اين عدم کفايت ،ناگزير سبب افزايش قيمت توليدات کشاورزی خواھد گرديد.
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در نتيجه قيمت ھا تا آن اندازه صعود می کنند که به کشاورزانی ھم که از زمين ھای بد بھره
برداری می کنند اجازه تحقق و کسب سود متوسط را می بخشند .مارکس می نويسد ":قيمت توليد
بدترين زمين ھمواره معادل قيمت تنظيم کننده بازار است 3".به اين ترتيب کشاورزانی که از
زمين ھای خوب و متوسط بھره برداری می کنند می توانند يک سود اضافی به جيب بزنند .اين
سود ،ھمان بھره تفاضلی است.
دو شکل بھره تفاضلی وجود دارد :شکل اول مربوط است به تفاوت ھای موجود ميان حاصلخيزی
خاک و اوضاع زمين ،اين بھره تفاضلی  Iناميده ميشود؛ بھره تفاضلی  IIاز رشد مداوم سرمای
گذاريھا بر روی يک زمين واحد ناشی ميشود.
نخست بھره تفاضلی  Iرا بررسی کنيم .مثال سه زمين را که برروی آنھا محصوالت کشاورزی
مشابه در مساحت مشابه اما با حاصلخيزی متفاوت کشت ميشود در نظر بگيريم.
سرمايه بکار افتاده در ھر کدام از اين سه زمين معادل  20000﷼ است :فرض می کنيم که کل
سرمايه به محصوالت کشاورزی توليد شده انتقال يافته باشد .در نتيجه ھزينه ھای توليد معادل
 20000﷼ است .اما برروی زمين ھايی با حاصلخيزی متفاوت ،با آوری کارگران يکسان نبوده
و در نتيجه ميزان توليد  2000کيلو گرام 2500 ،کيلو گرام و  3000کيلو گرام خواھد بود .اگر
نرخ متوسط سود  %20باشد ،ميزان کل توليد که بر حسب قيمت فردی توليد محاسبه ميشود
)ھزينه ھای توليد  +سود متوسط( برای ھر کدام از اين زمين ھا معادل  24000﷼ خواھد بود.
اما از آنجا که حجم توليد برروی ھر کدام از زمين ھا متفاوت است ،قيمت فردی توليد برای ھر
واحد )يک کيلوگرام ( يکسان نخواھد بود؛ اين قيمت برای زمين ھای بد معادل  ) 12﷼ برای
ھر کيلو گرام(  9.6 ،برای زمين ھای متوسط و  8برای زمين ھای خوب خواھد بود .قيمت
اجتماعی توليد در بازار بوسيله قيمت فردی توليد در بدترين زمين ) 12﷼ ھر کيلو گرام( تعين
ميشود .به اين ترتيب ،بدترين زمين ھا برای کشاورز  24000﷼ بدست خواھد داد ،يعنی با
کسر  20000﷼ ھزينه ھای توليد سود متوسط او  4000﷼ خواھد بود .اما از سود اضافی و
بھره تفاضلی خبری نخواھد بود .اما زمين ھای متوسط و خوب که ھر کدام بترتيب  30000و
 36000﷼ خواھد داشت پس از کسر  20000﷼ ھزينه توليد و کسر  4000﷼ سود
متوسط 6000 ،﷼ برای يکی و  12000﷼ برای ديگری باقی می گذارد .اين سود اضافی
ھمان بھره تفاضلی  Iمی باشد) .تابلو مقابل(
برای درک اينکه بھره تفاضلی  IIاز کجا ناشی ميشود ببينيم وقتی که به سرمايه گذاری ھای پياپی
در روی يک زمين که در آن محصوالت کشاورزی معينی کشت ميشود دست می زنيم ،چه
چيزی انجام می گيرد .بعنوان مثال در مورد بدترين زمين ،سرمايه دار کشاورز دست به سرمايه
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گذاريھای پياپی می زند :اولين سرمايه گذاری  20000﷼ حجم توليد  2000کيلو گرام و سود
متوسط  4000﷼ بوده و از سود اضافی و بھره تفاضلی خبری نيست .اگر اين کشاورز به
سرمايه گذاری ديگری معادل  20000﷼ برای انجام کارھای آب رسانی ،استفاده از کود ،بکار
انداختن ماشين ھای جديد و استخدام کارگران کشاورزی بيشتری اقدام کند و از اين طريق بار
آوری کار را افزايش دھد .نتيجهء آن اين خواھد بود که وی بر حجم توليد بميزان  2500کيلو
گرام خواھد افزود )در نتيجه کل سرمايه گذاری ھا معادل  40000﷼ و حجم کل محصول
برداشت شده  4500کيلو گرام خواھد بود( .اگر قيمت اجتماعی توليد ثابت مانده باشد ،قيمت کل
اين توليد ناشی از دومين سرمايه گذاری معادل  30000﷼ خواھد بود؛ يا در نتيجه پس از کسر
 20000﷼ ھزينه توليد و  4000﷼ سود متوسط ،يک سود اضافی معادل  6000﷼ بر جا
خواھد ماند .اين  6000﷼ ھمان بھره تفاضلی  IIرا تشکيل می دھد.
در اينجا بايد تذکر داد که ميزان بھره مالکانه در ھنگام امضای اجاره نامه ميان سرمايه دار
کشاورز و مالک ارضی تعيين شده است .ھمچنين در تمام مدت اجاره ،اين کشاورز است که سود
اضافی ناشی از سرمايه گذاريھای پياپی را به جيب می زند .اما در پايان مدت اجاره و ھنگام
تجديد آن مالک ارضی افزايش مبلغ بھره مالکانه را طلب خواھد نمود .سر انجام اين مالک
ارضی است که اين بخش سود اضافی را که بشکل بھره تفاضلی  IIوجود دارد ،تصرف می کند.
مارکس می نويسد " :بھره تفاضلی دارای اين ويژگی است که مالک ارضی فقط سود اضافی را
برداشت می کند ،سودی که در غير اين صورت اجاره دار آنرا به جيب می زد و در واقع نيز در
4
شرايط معينی در طول قرار داد به جيب می زند"
در نتيجه ،کشاورز ترجيح می دھد قرار داد اجارهء طويل المدتی را امضا کند در حاليکه مالک
ارضی تالش می کند تا کشاورز را به امضای قرار دادی با مدت ھر چه کوتاه تر وادار سازد؛
جدال ھر دو طرف بر سر اين سود اضافی است .اين تضاد ميان سرمايه دار کشاورز و مالک
ارضی ،سرمايه دار کشاورز را بسوی غارت ثروت ھای زمين قبل از سر رسيد قرار داد ،سوق
خواھد داد.
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قيمت اجتماعی توليد

قيمت فردی توليد
توليد بر
حسب
کيلو گرام
) (3

سود
متوسط
) (2

سرمايه
به کار
افتاده
) (1

جنس زمين

4000

20000

زمين ھای بد

20000

زمين ھای متوسط

20000

زمين ھای خوب

بھره ی تفاضلی
) (8

ميزان کل
توليدات )= (7
3 ×6

قيمت واحد بر
حسب کيلو
گرام )(6

قيمت واحد
بر حسب
کيلو گرام )د(

ميزان کل
توليدات )(4
= )(2) + (1

0

24000

12

12

24000

2000

6000

30000

12

906

24000

2500

4000

12000

36000

12

8

24000

3000

4000
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انحصار مالکيت خصوصی زمين ،بھره مطلق را باعث خواھد شد.
بدترين زمين ھا ،بھره تفاضلی ايجاد نمی کنند .مالک زمين اگر ھيچ گونه بھر مالکانه ای دريافت
نمی دارد يا می تواند آنرا کشت نشده باقی بگذارد و يا آنرا در مقابل مبلغی برای کشت اجاره دھد.
در واقع حتی کشاورزی که بدترين زمين ھا را کشت می کند نيز بايد يک بھره مالکانه به مالک
بپردازد .اين بھره مالکانه ،که نتيجه مالکيت انحصاری خصوصی بر زمين است بھره مطلق نام
دارد.
اما از جاييکه آن کشاورزی که از زمين ھای بد بھره برداری می کند نيز بايد يک سود متوسط
کسب کند ،پس بھره مطلق از کجا منشاء ميگيرد؟
در رژيم سرمايه داری ،کشاورزی ھمواره از نظر تکنيکی از صنعت عقب است؛ ترکيب آلی
سرمايه کشاورزی پائين تر از ترکيب آلی سرمايه صنعتی است .ميدانيم که ارزش اضافی ناشی از
سرمايه متغير است .از آنجا که سرمايهء کشاورزی دارای ترکيب آلی پايين تری نسبت به سرمايه
صنعتی است ،يک مقدار معين از سرمايه کشاورزی يک ارزش اضافی بمراتب بيشتر از ھمان
مقدار سرمايه صنعتی بوجود خواھد آورد .فرض کنيم که ترکيب آلی متوسط سرمايه صنعتی  8.2و
نرخ ارزش اضافی معادل  %100باشد :در نتيجه يک سرمايه  100000ريالی شامل  2000﷼
سرمايه متغير خواھد بود و در اينصورت ارزش اضافی معادل  2000﷼ ،نرخ متوسط سود
معادل  .%20ارزش کاال ھا و قيمت توليد  12000﷼ خواھد بود .حال فرض کنيم که ترکيب آلی

6
سرمايه کشاورزی معادل
4

و نرخ ارزش اضافی معادل  %100باشد :در نتيجه يک سرمايه

 100000ريالی  4000﷼ سرمايه متغير خواھد داشت و بنابر اين ارزش اضافی معادل 4000
﷼ ،ارزش توليدات کشاورزی  14000﷼ و نرخ سود  %40خواھد بود .در رژيم سرمايه
داری ،توليدات کشاورزی می توانند با قيمتی معادل ارزش خود بفروش برسند )در اينجا معادل
 14000﷼( .اما در اين صورت سرمايه دار کشاورز مثل سرمايه دار صنعتی فقط ھمان سود
متوسط را که در اينجا معادل  2000﷼ است )قيمت توليد کشاورزی  12000﷼ است( دريافت
خواھد داشت .اگر تمام توليدات کشاورزی با ارزشی بيش از قيمت توليد بفروش برسند ،در
اينصورت کشاورز می تواند غير از سود متوسط  2000ريالی 2000 ،﷼ اضافی ديگر را نيز به
جيب بزند .اين مازاد ارزش قيمت توليدات کشاورزی نسبت به قيمت توليد ،بھره مطلق را تشکيل
می دھد.
چرا می توان توليدات کشاورزی را با ارزشی باالتر از قيمت توليد بفروش رساند؟ علت آن وجود
انحصار مالکيت خصوصی بر زمين است .در صنايع ،ترکيب آلی سرمايه در ھر کدام از رشته
ھای توليد يکسان نيست :رشته ھايی از توليد که در آنھا ترکيب آلی سرمايه ضعيف است ضرورتا ً
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ارزش اضافی بيشتری توليد می کنند .اما بعلت رقابت و انتقال سرمايه ھا در ميان رشته ھای
مختلف ،تمام سرمايه داران صنعتی فقط می توانند سود متوسط را دريافت دارند و توليدات صنعتی
فقط می تواند به قيمت توليد بفروش برسد .اما اين امر در کشاورزی صادق نيست :در واقع
انحصار مالکيت خصوصی بر زمين مانعی را بر سر راه انتقال سرمايه ھا در زمينه کشاورزی
تشکيل ميدھد .اين امر مانع شرکت ارزش اضافی در متساوی کردن نرخ سود در بخش کشاورزی
ميشود ،بھمين دليل توليدات کشاورزی با ارزشی باالتر از قيمت توليد بفروش می رسند.
بدين ترتيب در کشاورزی ارزش اضافی حاصله ،حتی در مورد بدترين زمين ھا ،از ارزش اضافی
حاصله در صنعت حتی با ھمان مقدار سرمايه ،بيشتر است .در عين حال ،اين بخش از ارزش
اضافی که نمی تواند در صنعت تقسيم شود در کشاورزی باقی می ماند :اين ارزش اضافی به
بھرهء مطلق تبديل شده و فقط به مالک ارضی تعلق می گيرد.

بھره مالکانه در رژيم سرمايه داری يک بخش از ارزش اضافی است.
اگر علل تشکيل بھره تفاضلی و بھره مطلق يکی نيستند ،اما ماھيت و منشاء آنھا کامال يکسان است.
انحصار سرمايه داری زمين سبب تعيين قيمت توليدات کشاورزی مطابق با قيمت توليد در زمين
ھای بد ميشود .اين امر سبب ميشود که کشاورزانی که زمين ھای خوب و متوسط را بھره برداری
می کنند يک سود اضافی بدست آوردند .اين سود اضافی و مالکيت خصوصی دارای ھيچ ارتباطی
با يکديگر نيستند .حتی اگر مالکيت خصوصی زمين وجود نداشت ،بھره برداران زمين ھای خوب
و متوسط ھمان سود اضافی را به جيب می زدند .مارکس نوشته است که مالکيت خصوصی زمين
" نه علت ايجاد اين سود اضافی بلکه علت تبديل آن به بھره مالکانه است" .5وجود مالکيت
خصوصی زمين به اين سود اضافی امکان می دھد تا خود را به بھره تفاضلی تبديل نمايد .عالوه
بر آن :بعلت وجود انحصار مالکيت خصوصی ،قيمت کاالھای کشاورزی می تواند از قيمت توليد
باالتر باشد و بھره برداران زمين ھای بد می توانند يک سود اضافی کسب کنند که به بھره مطلق
تبديل و در اختيار مالک ارضی قرار می گيرد .منشاء بھره تفاضلی و بھره مطلق سود اضافی
است .اين سود اضافی مثل ھر ارزش اضافی در کشاورزی از کار کاگران کشاورزی استخراج
شده است .سرمايه دار کشاورز زمين را از مالک ارضی اجاره می کند ،وسايل توليد را خريداری
می نمايد ،کاگران را بکار می گيرد و ارزش اضافی کار آنھا را استخراج می کند .سرمايه دار
کشاورز از اين ارزش اضافی سود متوسط را بر ميدارد ،و آن بخش از ارزش اضافی که مازاد بر
سود متوسط باقی می ماند به بھره مالکانه تبديل ميشود .به اين ترتيب ،بھره مالکانه ھيچ چيز
ديگری جز ارزش اضافی نيست.
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اما مالکان ارضی و سخنگويان آنھا ھماھنگ با سرمايه داران کشاورزی استثماری را که از
کارگران کشاورزی بعمل می آورند ،با مطرح ساختن يک پديده آشکار ،پنھان می سازند؛ يعنی با
طرح مسئله تنوع کمی توليد محصوالت کشاورزی ميان زمين ھای خوب و زمين ھای بد .آنھا با
سرسختی اعالم می دارند که "بھره مالکانه از خود زمين بدست می آيد" اما اين سخن صحيح
نيست .کيفيت خوب يا نسبتا ً خوب زمين نمی تواند چيزی جز يک شرط مساعد برای باال رفتن با
آوری کار و يک پايه طبيعی ضروری برای تشکيل سود اضافی در کشاورزی باشد .اما بدون کار
کارگران کشاورز ،بھترين زمين ھا نيز کمترين ارزشی کسب نمی کنند .مارکس می گويد " ھر
بھره مالکانه ای ،ارزش اضافی است ،يعنی محصول کار اضافی است".6
تئوری مارکس در باره بھره مالکانه پوچی سخنان مالکان ارضی و نمايندگان آنھا را افشاء می
نمايد.
بھره مالکانه در رژيم سرمايه داری و بھره مالکانه در رژيم فئودالی ھر دو نتيجه مالکيت
خصوصی بر زمين اند ،اما ھر کدام از آنھا معرف روابط استثماری متفاوتی است .بھره مالکانه در
رژيم فئودالی تمام کار اضافی يا محصول اضافی است که بوسيله مالک ارضی فئودال اخذ می
شود؛ اما بھره مالکانه سرمايه داری آن بخش از ارزش اضافی است که مازاد بر سود متوسط بوده
و سرمايه دار کشاورز از کارگران کشاورزی استخراج می نمايد .بھره مالکانه فئودالی نشان دھنده
روابط استثماری است که بوسيله ارباب فئودال بر دھقانان تحميل می شود در حاليکه بھره مالکانه
سرمايه داری نشان دھنده روابط استثماری است که بوسيله مالک ارضی و سرمايه دار کشاورزی
بر کارگران کشاورزی تحميل ميگردد.
تمام اين تحليل بما نشان می دھد که در يک جامعه سرمايه داری بورژوازی به دستجات استثمار
گر مختلفی تقسيم ميشود :سرمايه داران صنعتی ،سرمايه داران کشاورز ،سرمايه داران تجار،
بانکداران وغيره .ماکان ارضی نيز در جامعه سرمايه داری يک طبقه ديگر استثمارگر را تشکيل
ميدھند .آنھا "الشخوارھای ھمان پشته ھستند" ،ھمه آنھا ارزش اضافه ای را که بوسيله طبقه کارگر
ايجاد شده ميان خود تقسيم کرده و با ھمديگر طبقه کارگر را استثمار می کنند .بدين طريق در
جامعه سرمايه داری ،اين تمام بورژوازی است که بر طبقه کاگر فشار اعمال می کند .تضاد ميان
کارگران و سرمايه داران ،تضادی ميان مجموع طبقه کارگر و مجموع طبقه بورژوا است؛ اين
تضاد بنيادی جامعه سرمايه داری است .طبقه کارگر بايد خود را رھا سازد و برای اين منظور خود
را متحد گرداند ،سالح بکف گيرد ،انقالب کند ،مجموع بورژوازی را واژگون سازد و نظام
استثماری سرمايه داری را نابود کند.
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کتاب ھای اصلی برای مطالعه:

مارکس" ،سرمايه" کتاب سوم فصل ھای  38 ،21 ،17 ،9 ،2 ،1و .45
مائوتسه دون "تحليل طبقات جامعه چين" .آثار منتخب جلد .1
مائوتسه دون "انقالب چين و حزب کمونيست چين" فصل  .2بخش  2و  4آثار منتخب جلد .2

موضوعاتی برای تفکر:

 -1چگونه ھر بخش از استثمارگران در جامعه سرمايه داری با ديگران برای استثمار طبقه کارگر
و اخذ ارزش اضافی متحد ميشود؟
 -2چرا و در چه زمينه ای دکترين مارکس در باره توزيع ارزش اضافی حائز اھميت بسيار
عميق است؟
يادداشت ھا:

-1
-2
-3
-4
-5
-6

مارکس "سرمايه"  E.S.کتاب  3جلد 1ص 56
مارکس" .سرمايه"  .کتاب  .3جلد  1ص 190
مارکس" .سرمايه"  .کتاب  .3جلد  3ص 48
مارکس" .سرمايه"  .کتاب  .3جلد  3ص 139
مارکس" .سرمايه"  .کتاب  .3جلد  3ص 38
مارکس" .سرمايه"  .کتاب  .3جلد  3ص 26
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فصل 8

بيماری عالج ناپذير
سرمايه داری
بحران اقتصادی
بحران اقتصادی نتيجه اجتناب ناپذيرتکامل اقتصاد سرمايه داری وتظاھربارزحدت يافتن
تضادھای مختلف موجود درتوليد،گردش،توزيع وبازتوليد سرمايه داری است.امابحران
واقعا ازکجاوچگونه سرچشمه می گيرد ،تاثيرات آن برتکامل سيستم سرمايه داری
چيست؟دراين فصل مابه مسايل فوق خواھيم پرداخت.

بحران اقتصادی بوسيله وخامت يافتن وشکفته شدن تضاد بنيادی
سرمايه داری بوجود می آيد
بحران ھای اقتصادی سرمايه داری ،بحران ھای اضافه توليد اند:
قبل ازسرمايه داری ،مثالبھنگام تاريخ طوالنی فئوداليسم درچين،حيات اقتصادی
واجتماعی شاھد بحران ھای متعددی بوده است.طبقه مالکان ارضی بابی رحمی تمام به
استثماردھقانان می پرداخت؛ خرابی ھای ناشی ازجنگ وباليای طبيعی)مثل سيل،
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خشکی،آفات و (.....موجب وارد آمدن خسارت ھای سنگين به توليد کشاورزی شده وخلق
کارگروزحمتکش را بی پناه و آواره می ساخت :قحطی وبيماريھای واگيرمرتبا ھزاران
نفرازمردم رابکام مرگ می کشيد.دراين عصربحران ھای اقتصادی واجتماعی بوسيله يک
کمبود توليد وبه ويژه ناکافی بودن توليد غالت مشخص ميشد.اما خصلت مشخصه بحران
ھای اقتصادی سرمايه داری نه ناکافی بودن توليد بلکه مازاد توليد است.وقتی بحران
شروع می شود ،عريان ترين پديده اين است که مقاديرعظيمی ازکاالديگربفروش نمی
رسد؛ کارخانه ھا بسته می شود ،بانکھا ورشکست می شوند ،سھام تنزل پيدامی کند،
بيکاری بسرعت گسترش می يابد ،نيروھای مولده بشدت آسيب می بينند وتمام توليد
اجتماعی به حالت فلج وھرج مرج دچارميشود.بحران ھای اقتصادی سرمايه داری ،بحران
ھای اضافه توليد اند.ودرعين حال وقتی که از» اضافه توليد« سخن به ميان می آيد
منظوراضافه توليد مطلق نيست؛ منظورازاضافه توليد اين نيست که محصوالت توليد شده
به وسيله جامعه بيشترازحد الزم برای مصرف توده ھای وسيع مردم ھستند.وقتی بحران
اقتصادی آغازميشود اغلب به پديده زير برمی خوريم:مثال کارگران نساجی حکم اخراج
خود رادريافت می دارند؛ برای توجيه اين امرعلت آنرا مازاد توليد دربخش پارچه بافی
وفقدان کاروضرورت کاھش توليد واخراج کارگران ذکرميکند.اما درعين حال خانواده
کارگرنساج به ھيچ وجه دارای لباس مناسب نيستند.آنھايی که پارچه راتوليد ميکنند فاقد
امکانات برای خريد آن ھستند.ويامثال معدنچيان اخراج می شوند ودليل آنرا اضافه توليد
ذغال سنگ وضرورت کاھش توليد ودرنتيجه اخراج کارگران معدن ذکرميکنند.امابه اين
حال خانواده معدنچيان ازسرما می لرزند وپولی دربساط ندارند تاذغال سنگ الزم
راخريداری کنند .بھمين دليل است که اضافه توليد درسيستم سرمايه داری يک اضافه توليد
نسبی است :يعنی توليد فقط درمقايسه باقدرت خريد توده ھای مردم زياده ازحد فراوان
بنظرميرسد .دوره بحران ،ازيکسو کاالھا درانبارھای سرمايه داران انباشته ميشود و
بفروش نميرسد .دراين حال می توان شاھد فساد وضايع شدن برخی از کاالھا درانبار ويا
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حتی ازميان بردن مصنوعی وعمدی مقاديرزيادی ازکاالھا بود؛ازسوی ديگرمردم
زحمتکش در فقر و مسکنت بسرمی برند و نمی توانند ھيچ چيزخريداری کرده وغذاولباس
ناکافی دراختياردارند.
بحران اقتصادی اضافه توليد ازويژگی ھای اقتصاد سرمايه داری است؛درعين حال حتمی
بودن اين بحرانھا درروند تکامل اقتصاد کااليی نيزنھفته است.وقتی توليد کننده کاالھای
خودرابفروش ميرساند وپول بدست می آورد بخوبی می تواند اين پول را فورا صرف
خريد وسايل توليد ويا محصوالتی که به آنھا نيازدارد بنمايد .اگراو خريد ننمايد دراين
صورت توليد کنندگانی که طرف مبادله او ھستند نيزنمی توانند کاالھای خود را بفروش
برسانند.دراينجا می تواند ميان خريد وفروش شکاف وفاصله ای ايجاد شود وازآن پس
وقوع بحران را ممکن می سازد.درعين حال تازمانی که توليد کااليی ھنوزبصورت يک
توليد کوچک متکی برمالکيت فردی است ،ھدف توليد کماکان کسب کاالھای ديگران
ازطريق مبادله ،برای تضمين توليد خود و برآوردن نيازھای مصرف معمولی خويش باقی
می ماند.ھم چنين مطابق قاعده کلی کمتراتفاق می افتد که فروش بدنبال خود خريد را
نداشته باشد .به عالوه ،درشرايطی که سطح نيروی مولده اجتماعی پائين است.مقياس توليد
درحد نازلی است ،تقسيم اجتماعی کارخيلی پيشرفته نيست و روابط توليدی ھنوزخيلی
نزديک وفشرده نيستند ،اين شکاف ميان خريد وفروش ھرچند امکان پذيراست اما فقط می
تواند تاثيرمحدودی ازخود بجابگذارد و قادرنيست تمام توليد اجتماعی رابه بحران
دچارنمايد.درنتيجه ،ھرچند که توليد کااليی درخود امکان بحران را نھفته دارد اما
درسيستم سرمايه داری واقعی است که بايد خصلت ،اجتناب ناپذيربحران راجستجوکرد.
منشاء بحران ھای اقتصادی درتضاد بنيادی سرمايه داری نھفته است:
اين ھمان تضاد بنيادی جامعه سرمايه داريست که خصلت اجتناب ناپذيربحران ھای
اقتصادی راتعين می کند .استالين می گفت ":منشاء وعلت بحران ھای اقتصادی اضافه
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توليد درخود نظام سرمايه داری نھفته است.منشاء بحران ھا درتضاد ميان خصلت
اجتماعی توليد وشکل مالکيت سرمايه داری ثمرات توليد قراردارد".
چراتضاد بنيادی سرمايه داری ضرورتا به بحران منجرمی شود؟
در وھله اول بخاطرانکه تضاد بنيادی سرمايه داری ضرورتابشکل تضاد ميان رشت
فزاينده وقابل مالحظه ظرفيت توليد وکاھش نصبی

قدرت خريد مردم زحمتکش

متبلورمی شود .توليد بزرگ اجتماعی شده سرمايه داری ازتوليد فردی پيشه وری
بسيارمتفاوت است .توليد فردی با بازتوليد ساده مشخص می شود .حتا اگرشرايط بازار
کامال مساعد باشد افزايش اين نوع توليد بسيارکند است .توليد سرمايه داری يک توليد
بزرگ ميکانيزه است و از امکان توسعه سريع خويش برخوداراست .بنابراين سرمايه
داربرای کسب سود ھرچه بيشتر ،ميکوشد تا حد امکان توليد خود را گسترش دھد.زيرا
ارزش اضافی که بدست می آورد متناسب با افزايش مقياس توليد افزايش می يابد .ھمراه
با آن برای مقاومت درمقابل رقابت وجلوگيری ازحذف خويش بوسيله رقبای سرمايه دار،
وی بايد کوشش کند تا تکنيک خود را مدرن ساخته وتوليد خويش را گسترش دھد .افزايش
توليد  ،باالرفتن متناسب سطح مصرف را ايجاد می کند .زيرا فقط به اين طريق است که
مقدار زيادتری ازکاالھا می توانند بفروش رسيده وتوليد اجتماعی تداوم خويش راحفظ کند.
با اين وجود  ،وقتی که وسايل توليد مايملک خصوصی سرمايه دارھستند ،سرمايه دارمی
کوشد تادست مزد کارگران را درپائين ترين حد ممکن نگھدارد .تکامل توليد سرمايه داری
وبکاربستن تکنيک مدرن سبب می شود که تعداد زيادی ازکارگران ازکارخانه اخراج وبه
صف بيکاران بپيوندند .رقابت سرمايه داری موجب ورشکست شدن تعداد زيادی دھقان
وپيشه ور و حذف ياجذب سرمايه کوچک به وسيله سرمايه بزرگ می شود .به ھمه اين
داليل  ،توسعه بازارموفق نخواھد شد به افزايش توليد برسد .به اين ترتيب ما ازيک سوبا
افزايش عظيم توليد وازسوی ديگربا کاھش نسبی قدرت خريد مردم زحمتکش روبروئيم.
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تضاد ميان اين دوگرايش سبب می شود که بحران اقتصادی اضافه توليد اجتناب
ناپذيرگردد.
اگرتضاد بنيادی سرمايه داری ضرورتابه بحران اقتصادی منجرمی شود ھمچنين به اين
دليل است که اين بحران ھمواره خود رابشکل يک تضاد ميان خصلت سازمان يافته توليد
درکارخانه ھای جداگانه ووضعيت پرھرج ومرج مجموع توليد ،نمايان می سازد.اجتماعی
شدن توليد روابط وپيوستگی ھای متقابل ميان رشته ھای مختلف توليد ميان کارخانه ھای
مختلف رافشرده ترمی سازد .بعنوان مثال :پنبه الزم برای يک کارخانه نساجی به وسيله
بخش کشاورزی فراھم می شود و ماشين ھای الزم برای آن ازصنايع ميکانيک بدست می
آيد .به ھمين دليل است که ،برای يک مدت معينی  ،مقدارپنبه  ،پارچه وماشين الزم برای
توليد اجتماعی بايد به کمک يک برنامه ويک سازماندھی واحد تعيين گردد تا توليد
اجتماعی بتواند بخوبی انجام گيرد .دراين حال ھنگاميکه وسايل توليد مايملک خصوصی
سرمايه دارند تمام جامعه به موسسات سرمايه داری بيشماری تقسيم شده که ھرکدام مستقل
ازديگران به سازماندھی خود می پردازد ،اگر ما مسئله را درسطح يک کارخانه
درنظربگيريم کارگران تحت فرمان يک سرمايه بوده وتوليد دردرون اين کارخانه سازمان
داده شده است .اما اگرمسئله رادرسطح تمام جامعه درنظربگيريم مشاھده می کنيم که جنس
و مقدار توليد  ،به اراده شخصی سرمايه داران کارخانه ھای مختلف وابسته بوده وھيچ
کس حق نگاه کردن به ھمسايه اش را ندارد .درنتيجه تمام توليد اجتماعی دريک حالت
ھرج ومرج جريان خواھد يافت .با درنظرگرفتن خصلت کورمجموعه توليد اجتماعی ،
ھرسرمايه دارمشخص  ،قادرنيست تقاضای واقعی جامعه را برای اين يا آن کاال درک کند.
اگراحتمال کسب کمترين سود وجود داشته باشد سرمايه داران با ھمديگر وارد رقابت شده
وميکوشند تا توليد را گسترش دھند .درعين حال  ،يک تقاضای کاذب می تواند درنتيجه
فعاليت ھای کااليی سرمايه داران بوجود آيد که قدرت خريد واقعی رادرجامعه
ازنظرمخفی خواھد کرد.درواقع دراين مرحله  ،توليد ازسطح قدرت خريد توده ھا گذشته
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است .اما تا زمانی که در بازار ،گرايش به افزايش قيمت معکوس نشده است ،سرمايه دار
تاجر باز به دادن سفارشی به سرمايه دارصنعتی ادامه می دھد ،درحاليکه سرمايه دارمالی
اعتبارتاجرو صاحب صنعت را افزايش می دھد .او به اين ترتيب به توسعه کورکورانه
توليد به وسيله صاحب صنعت کمک می کند .اين امرسبب ايجاد يک فراوانی کاذب
دربازارمی شود .اين فراوانی کاذب ،اضافه توليد راکه وجود داشته درواقع  ،تاجائيکه
ديگرنتواند پنھان بماند و ميرود که عيان شود  ،پنھان می کند .اکنون اضافه توليد  ،مثل
بھمن که ازکوه سرازيرشود بصورت بحران اقتصادی ظھورمی کند.
می توان مشاھده کرد که منشاء بحران اقتصادی خود سيستم اقتصادی سرمايه داری وتضاد
بنيادی که ذاتی آن است يعنی تضاد ميان خصلت اجتماعی توليد وخصلت خصوصی نظام
مالکيت  ،می باشد .تا وقتی که سرمايه داری وجود دارد ضرورتا بحران ھای اقتصادی
موجود است .برای از بين بردن اين بحران ھا بايد نظام سرمايه داری را ازميان برداشت.
تئوری مارکسيستی درباره بحران ھای اقتصادی ھجويات بورژوازی رابرای مخفی کردن
بحران باطل ساخته است:
تزھای علمی مارکسيستی درباره بحران ھای اقتصادی سرمايه داری موجب خشم
وخصومت بورژوازی ومدافعان آن که می کوشند واقعيت راباھرنوع دروغ پنھان کنند
گشته است.آنھا ميکوشند وانمود کنند که بحران ھيچ ارتباطی با سرمايه داری ندارد تا
بدينوسيله مردم زحمتکش را فريب داده و ازاين طريق استثماررا حفاظت نمايند.مثالبرخی
،بحران راناشی از"عدم کفايت مصرف" دانسته وبنابراين شيوه ھای برای "تحريک
مصرف" برای پايان به بحران پيش نھاد می کنند.درواقع ،اين ناکافی بودن مصرف
ازطرف خلق زحمتکش مقدم برپيدايش سرمايه داری است واززمانی که جامعه بشری به
طبقات استثمارگر و استثمارشونده تقسيم شده ،وجود دارد؛امابحران اقتصادی اضافه توليد
فقط درجامعه سرمايه داری بروزمی کند .بنابراين مشاھده ميشود که ممکن نيست دليل
بحران ھای اقتصادی رابا" ناکافی بودن مصرف" توضيح داد.
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پس ازجنگ جھانی دوم  ،نظامی کردن اقتصاد ملی برای مدت زمانی يک فراوانی کاذب
دربرخی ازکشورھای سرمايه داری بوجود آورد.به نظرمی رسيد مدافعين بورژوازی
نوشداروی خويش را يافته باشند وبه گفتن ھذيان ھايی ازقبيل ":آنھايی که تصورمی کنند
که کشورھای سرمايه داری اجبارا به ھرج ومرج وانحطاط اقتصادی دچارخواھند شد
دراشتباھند" پرداختند .آنھا فکرمی کردند که با دخالت بيش ازپيش دولت سرمايه داری
دراقتصاد ملی به اصطالح " مکانيسم ھای اتوماتيک تنظيم" پديدارشده واين مکانيسم ھا تا
حدودی سبب " تثبيت خود بخودی" تکامل اقتصاد سرمايه داری خواھد شد .اين استدالل
ھمان قدربی پايه وکاذب است که استدالل پيشين .درواقع ما ميدانيم که دستگاه دولتی
سرمايه داری درخدمت بورژوازی است .که دولت بورژوازی است که اقتصاد ملی خود
را نظامی می کند و يا زندگی اقتصادی را تنظيم می نمايد .ھرتصميمی که وی اتخاذ نمايد
استثمارمردم زحتمکش را تشديد کرده وسرمايه داران را ثروتمندترمی نمايد .لنين می
گفت " :امريکا نيزمانند آلمان به نحوی زندگی اقتصادی راتنظيم می نمايد" که بتواند يک
اردوگاه نظامی برای کارگران ) وبخشا برای دھقانان( ويک بھشت برای بانکداران
وسرمايه داران بوجود آورد .تنظيم آنھا عبارتست از" پيچاندن پيچ" برای کارگران تاسرحد
قحطی ،وتضمين سودھايی باالترازسود ھای قبل ازجنگ برای سرمايه داران )بطورپنھانی
وباشيوه ھای بوروکراتيک ارتجاعی(.
درواقع ،وقتی که دولت بورژوا زندگی اقتصادی راتنظيم می کند حتی موفق نمی شود
کاری بکند که اقتصاد سرمايه داری" بطوراتوماتيک ثبات پيداکند"؛ درواقع عکس قضيه
اتفاق می افتد ،ودرحاليکه بورژوازی سودھای کالن به جيب می زند مردم زحمتکش
بازھم بيشترفقيرشده ،دامنه بازار بيش از پيش کاھش می يابد ،تضاد بنيادی سرمايه داری
وخامت می يابد وبحران اقتصادی تشديد می شود.
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گرايش وخيم شدن بحران اقتصادی سرمايه داری
بحران ھای سرمايه داری بشکل متناوب ظھورمی کنند.
مادام که اقتصاد سرمايه داری وجود دارد تضاد بنيادی آن به عملکرد خود ادامه می دھد.
مسئله اين نيست که بحران اقتصادی يک يا دو بار ظھورمی کند بلکه مسئله اين است که
اين بحران ،اغلب و بشکل متناوب ظاھرميگردد .از نظر تاريخی نخستين بحران بزرگ
اقتصادی مربوط به سال  1825درآلمان است .اين بحران مجددا درسالھای ،1847 ،1836
 1857و  1867به صورت پياپی وبطورمتوسط ھرده سال يکبارفرا می رسد .بدنبال
ھربحران ،بحران ديگری بطورمنظم وبا شدتی فزاينده اتفاق می افتد.
تناوب )سيکل( يک بحران اقتصادی ،فاصله ميان دو بحران پياپی است .اين تناوب
بطورعموم  4مرحله دارد :بحران ،رکود ،رونق و گسترش.
بحران مرحله بنيادی اين سيکل راتشکيل داده ونقطه پايان يک سيکل ونقطه آغازسيکل
بعدی است.
 -1بحران :بحران اغلب بشکل غافلگيرکننده درميرسد .قبل ازينکه بحران حضورخود را
اعالم نمايد دربازار يک فراوانی کاذب وجود داشته وتمام رشته ھای صنعت وتجارت"،
شکوفا" ھستند .توليد ھم اکنون ازنيازھای واقعی فراتر رفته اما ازجائيکه اعتبار و
سوداگری بسيار زيادی وجود دارد کارخانه ھا ھنوز با حداکثر سرعت کارکرده وبرای
انبارھا وسفارشات توليد می کنند .ناگھان يکی ازحلقه ھای زنجير رھا ميشود .بحران
فرامی رسد .به محض اينکه اضافه توليد دريک رشته ظاھر گردد ،جريان يافتن کاالھا
بصورت معضل درمی آيد و بسرعت رشته ھای ديگر نيز تحت تاثيرقرارگرفته وعکس
العمل ھای پياپی ازخود نشان می دھند .بفرض  ،اضافه توليد درصنايع اتومبيل سازی
وجود داشته باشد دراين صورت يا توليد را کاھش داده و يا متوقف می سازند .اين
امربطوراجتناب ناپذيری برروی صنايع متالورژی والستيک سازی تاثيرمی گذارد.
اگرصاحبان صنايع متالورژی توليد را کاھش داده يامتوقف کنند صنايع ذغال سنگ و
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الکتريسته و نيز حمل و نقل نيز بنوبه خود تحت تاثيرقرارمی گيرند .درزمينه تجارت،
سوداگران که تاکنون بنوبه خود دردامن زدن به فراوانی کاذب سھم داشته اند اکنون
ديگربرعکس سعی می کنند خود را از شر کاالھايی که انبارکرده اند خالص کنند.آنھا
درشکستن قيمت ھا برای فروش تعلل نکرده و با اينکار بازھم به وخامت اوضاع
ميافزايند .ذخيره کاالھا درانبارھا متراکم می شود و بازحمت فروش ميرود .قيمت ھا
شکسته می شود .برای جلوگيری واجتناب ازسقوط قيمت ھا سرمايه داران حتی دست به
تخريب عمدی مقادير کالنی از کاالھا خواھند زد .تحت ضربات ناشی از فقدان کار
وکاھش حيرت انگيز قيمت ھا ،دروھله اول اين کارخانه ھا وموسسات بيشمار کوچک
ومتوسط ھستند که ورشکست می شوند .ازھر سو بانک ھا تعطيل می شوند ،کارخانه ھايی
که تعطيل نمی شوند سطح توليد خود راکاھش می دھند .دراين زمان درجامعه تعداد
کارگران وزحمتکشان بيکار ساير رشته ھا افزايش يافته و تمام وضعيت اقتصادی بشکل
درد آوری به وخامت می گرايد.
 -2رکود :پس ازطوفان غيرمنتظره بحران ،موج ورشکستگی درموسسات صنعتی
وتجارتی اندک اندک آرام می گيرد .موسساتی که درمقابل بحران مقاومت کرده اند به
توليد وتوزيع درمقياس محدودی ادامه ميدھند .چراغ سر درمغازه ھا مجددا روشن می
شود .فرياد پيروزی کشيده می شود ،اما با اين ھمه ھنوزتجارت وکسب و کار بسيار
محتاطانه صورت می گيرد .کارگران پرشماره ای بيکارمانده وفاقد وسايل معيشت اند.
صنايع ،تجارت و بانک ھا به نظرميرسد که فلج شده اند .اما با اين ھمه درطول اين مرحله
مصرف اجتماعی تداوم داشته وکاالھای انبارشده و بسيار صدمه ديده سرانجام به کندی وبا
بھای بسيارنازل به جريان می افتد .در ورای ظاھر رکود ،عوامل برانگيزاننده و سامان
دھنده توليد بتدريج ظاھرمی شوند.
 -3رونق :با تقليل ذخيره کاالھا بتدريج قيمت کاالھا و ھم چنين سود حاصل ترقی می کند.
از يکسو سرمايه دار استثمار خود را از کارگر تشديد کرده وازسوی ديگرتکتيک ھای
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خويش را مدرن می سازد .ماشين ھای جديدی نصب کرده و سرمايه ثابت خويش را
تجديد می کند و می کوشد تا در درون يک رقابت سرگيجه آور پيروزی کسب می نمايد.
بدين ترتيب توليد بخش  Iيعنی الکتريسته  ،فوالد وتجھيزات مکانيک اندک اندک وسعت
می يابد .شماره کارگرانی که دراين بخش مشغول کارمی شوند افزايش می يابد؛ اين
افزايش بنوبه خود سبب افزايش تقاضا برای کاالھای مصرفی بخش  IIمی شود .به اين
ترتيب توليد مجددا اندک اندک ازسرگرفته می شود وبيکاری کاھش می يابد .اقتصاد
سرمايه داری که درپايان حالت رکود بود رونق می يابد.
 -4گسترش :خصلت ھای بنيادی اين مرحله عبارتنداز :کاالھا به سادگی بفروش ميرسد،
قيمت ھا سيرصعودی طی ميکند ،توليد وتوزيع سرعت ميابد ،اعتبار و سوداگری
ازسرگرفته می شود ،بازار روی "وفور" بخود می بيند .ھمه سرمايه داران توليد را
بحداکثرممکن گسترش می دھند .در ورای اين چشم انداز فراوانی و " وفور" ھرروزبيش
ازپيش نشانه ھای يک بحران جديد انباشته می شود .انگلس اين جنبه شکوفای اقتصاد
سرمايه داری را بصورت زير توصيف می کند ":بتدريج آھنگ حرکت تندترمی شود،
شروع به يورتمه رفتن می کند ،يورتمه رفتن صنعت تبديل به چھارنعل می شود و اين نيز
بنوبه خود به يک پرش عنان گسيخته صنعتی ،تجاری ،اعتباری وسفته بازی
) (Speculationتبديل می شود تا سرانجام پس از جست وخيزھای جانفرسا دوباره به
گودال ورشکستگی سقوط می کند"!
بحران ،رکود ،رونق ،گسترش ،بحران ،......اين مراحل بيانگر خصلت تناوبی )سيکليک(
بحران ھای اقتصادی توليد سرمايه داری است .اين نشان می دھد که چرا ممکن نيست
سرمايه داری بتواند بدون دچارشدن به تکان ھای زلزله مانند تکامل يابد وچرا تلوتلو
خوران به پيش ميرود.
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بحران اقتصادی سرمايه داری روزبروز عميق ترمی شود
بحران ھا بشکل پياپی درتمام طول روند تکامل توليد سرمايه داری ظاھرمی شوند .با اين
ھمه ،ھربحران جديد بازتوليد ساده بحران قبلی نيست .ھر بحران تمايل دارد تا ھر بار
کمی بيشتر وخامت يابد .بويژه پس از دومين جنگ جھانی  ،بحران ھا فراوان تر و عميق
ترند .حال به مطالعه تاثيرات عمده اين بحران ھا بپردازيم.
اوال سيکل بحران ھا کوتاه ترمی شود وبحران ھا بيشترتکرارمی شوند .پيش ازجنگ دوم
جھانی بحران ھای اقتصادی تقريبا ھرده سال يکباراتفاق می افتاد و در 20سال بعد
ازجنگ سيکل بحران آشکارا کوتاه ترشده است .مطابق تابلوھای صفحات  185و186
می توان مشاھده کرد که درسال  1948تا  ،1972اياالت متحده پنج بحران اقتصادی را
ازسرگذرانده است .به عبارت ديگرتقريبا ھرپنج سال يک بحران؛ درژاپن  6بحران
اقتصادی رخ داده يعنی تقريبا ھر چھارسال يک بحران .اگر از جنگ دوم به اين سو
سيکل بحران بطورمحسوسی کوتاه شده به اين علت است که مردم زحمتکش تحت تسلط
سرمايه انحصاری استثمار بيش از پيش شديدی را متحمل شده و قدرت خريد آنھا شاھد
يک تقليل نسبی بوده ومشکالت بازارھای داخلی تشديد گرديده است .يک دليل ديگر اين
است که تھاجم و گسترش خارجی کشورھای امپرياليستی تضادھا ميان امپرياليزم و خلق
ھای کشور ھای مستعمره يا وابسته را تشديد نمود است ؛ اين امر سبب تکامل مبارزات
آزاديبخش ملی اين کشور ھا و در نتيجه تقليل دايمی بازارھای خارجی کشور ھای
امپرياليستی و فروش دشوار کاالھای آنھا گشته است .اين گونه است که تضاد ميان توليد و
مصرف ھرروز شدت می يابد .ھمه اينھا ،بخوبی نشان ميدھد که تضاد بنيادی سرمايه
داری روزبروز بيشترشکفته شده و روابط توليد بشدت در مقابل رشد نيروھای مولده
ايجاد مانع می نمايند .ثانيا ،تجديد کورکورانه سرمايه سبب خواھد شد که نسبت ھای
بازتوليد سرمايه داری بيش از پيش ناکافی گردند .قبل ازجنگ دوم جھانی ،ھر بار که
بحرانی وجود داشت  ،سرمايه گذاری ھا به شکل سرمايه ثابت به مقدارزيادی کاھش می
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يافت .اما پس ازجنگ ميزان سرمايه گذاريھا به شکل سرمايه ثابت عموما شاھد يک
افزايش نسبتا بزرگ بوده است .حتی در دوره بحران ،سطح سرمايه گذاری ھا به اندازه
کافی باالست .درطول پنجمين بحران در امريکا پس ازجنگ سرمايه گذاريھا به شکل
سرمايه ثابت درفاصله  1970- 1969حتی باندازه  % 3.5افزايش يافت .درژاپن ،
درطول ششمين بحران بعد ازجنگ ،سرمايه گذاری بشکل سرمايه ثابت در فاصله -1970
 1971به مقدار % 3.2افزايش يافت).به تابلوھای صفحه بعد نگاه کنيد(.
سرمايه بحران
سو ،در
قدرکافی
اگرازجنگ بهبه اين
اگرازجنگ به اين سو ،سرمايه گذاری ھای بشکل سرمايه ثابت

اگرازجنگ به اين سو
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فروشی سقوط می کند ،و سطح زير کشت کاھش می يابد و بيکاری درميان کارگران
کشاورزی افزايش می يابد؛ دستمزد آنھايی که ھنوز بر سر کار مانده اند کاھش می يابد
وتعداد زيادی ازکشت کاران منفرد ورشکسته می شوند .می توان مشاھده کرد که بحران
کشاورزی ھمانند بحران صنعتی ،يک بحران اضافه توليد است که به وسيله تضاد بنيادی
سرمايه داری تعيين می شود .تازمانی که سيستم سرمايه داری وجود دارد ،بحران ھای
اضافه توليد کشاورزی ھمانقدرناگزيرند که بحران ھای اضافه توليد صنعتی.

بحران ھای اقتصادی دراياالت متحده بعد از جنگ
کارخانجات ورشکست

رقم حداکثربيکاری

تاريخ بحرانھا

توليد صنعتی

شده
نرخ

تعداد

طول

کاھش

حداقل

حداکثر

بحران

بيکاری به

بيکاران

مدت

برحسب

درطول

قبل از

حداکثر

درصد

به ميليون

رکود

درصد

بحران

بحران

درطول ماه

جمع کل

به ماه
844

8.632

7/6

4/7

12

10.5

1.102

11.400

5/8

3/7

13

10.2

1.499

16.915

7/7

5/54

14

13.7

1.449

17.117

8/1

5/71

13

7.7

1.042

12.201

6/5

5/49

14

8.1

اکتبر

اکتبر

– 1. (1948

1949

1948

)1949

اوت

ژوئيه

– 2. (1953

1954

1953

)1954

آوريل

فبروری

3.(1957-

1958

1957

)1958

فبروری

ژانويه

4.(1960-

1961

1960

)1961

نوامبر

سپتامبر

– 5.(1969

1970

1969

)1970
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بحران ھای اقتصادی ژاپن پس از جنگ
رقم حداکثر کارخانه ھای

رقم حداکثربيکاری

تاريخ بحرانھا

توليد صنعتی و معدنی

ورشکست شده
نرخ افزايش

تعداد

نرخ

تعداد

طول

کاھش

حداقل

حداکثر

ورشکستگی

کارخانه

افزايش

بيکاران

رکود

برحسب

درطول

قبل از

بر حسب

ھای

بيکاری

به ميليون

بر

درصد

بحران

جنگ

درصد

ورشکست

برحسب

حسب

شده بر

درصد

ماه

حسب
درصد
--

--

38.2

0.47

2

4.6

--

--

82

0.71

7

1.9

54.9

203

76.9

0.92

11

10

186.6

172

72.2

0.62

7

3.6

84.2

611

100

0.54

5

3.1

84.8

964

60

0.80

10

3.2

اوت

ژوئن

– 1.(Jan 51

1951

1951

)Oct 51

اوت

ژانويه

– 2. (Jan 54

1954

1954

)Nov 54

ژوئن

ژوئيه

– 3.(Jun 57

1958

1957

)Jun 58

اکتوبر

مارس

– 4.(Dec 61

1962

1962

)Oct 62

مه

دسامبر

– 5.(Oct 64

1965

1964

)Oct 65

مه
1971

ژوئيه
1970

– 6. (Jan 70
)Dec 71

با اين ھمه ،بحران ھای کشاورزی عموما بيشترازبحران ھای صنعتی بطول می انجامد.
پس ازآغازمتقارن بحران صنعتی وکشاورزی در اياالت متحده درسال  ،1948درمدت
 23سال کشاورزی ھرگز نتوانست ازبحران اضافه توليد خود خالصی يابد .عكس العمل
متقابل ميان بحران صنعتي وبحران تجاري  ،بصورت يك مسئله وخيم براي اقتصاد امريكا
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پس ازجنگ درآمده است  .به علت اين بحران ھاي صنعتي ،تعداد زيادي كارخانه تعطيل
شده وسفارشات ناكافي مي گردد ،كارگران كارخود را ازدست داده و دستمزد ھا سقوط مي
كند .نتيجه ھمه اينھا تقليل تقاضا براي محصوالت كشاورزي و وخامت يافتن اضافه توليد
كشاورزي است .موازي با آن بحران كشاورزي برتوليد انعكاس يافته وكارگران
كشاورزي فقير و ورشكست مي شوند ،تقاضا براي وسايل توليد كشاورزي و وسايل
صنعتي ديگركاھش يافته واين امر باز ھم بر وخامت بحران اضافه توليد صنعتي مي
افزايد .با درنظرگرفتن عكس العمل متقابل ميان بحران كشاورزي وبحران صنعتي ،
بحران اقتصادي سرمايه داري بيش ازپيش وخيم مي گردد .رابعا ،بحران اضافه توليد
وبحران مالي نيزبه ھم آميخته مي شوند .پس ازجنگ دوم جھاني  ،بحران ھا داراي سيكل
كوتاه تري شده وبحران ھاي مالي بيش ازپيش ظاھرمي شوند.يك" بيماري مضاعف" سر
مي رسد :بحران اقتصادي وبحران مالي  .ھر دوي آنھا نتيجه ضروري شكفته شدن تضاد
بنيادي سرمايه داري ھستند .نتايج اصلي آن به قرارزيراند :عدم كفايت درد آمد ھاي دولت
نسبت به مخارج آن ،انتشارزياده ازحد اسكناس ،صعود قيمت ھا ،كسر موازنه پرداخت
ھاي خارجي ،كاھش ذخيره طال وكاھش ارزش پول.
پس ازجنگ دوم جھاني  ،تمام كشورھاي امپرياليستي مي كوشند تا تداركات جنگ را مھيا
ساخته تا بتوانند ازبحران ھاي كه روزبروز وخيم ترمي شود رھايي يابند وبراي تسكين
بيماري اقتصادھاي ملي خود به تزريق مرفين توسل مي جويند .درعين حال مخارج نظامي
وھزينه ھاي توليد صنايع نظامي بيش ازپيش زياد شده ودولت درھرسال با كسري بيشتري
مواجه مي شود .براي جبران اين مخارج عظيم نظامي  ،كشورھاي امپرياليستي مي كوشند
تا ماليات ھا را افزايش دھند ،ازخارج وام بگيرند وپول كاغذي )اسكناس( منتشرنمايند.
آنھابه تورم دامن زده و به اين ترتيب بحران ھاي وخيمي در امورمالي عمومي بوجود مي
آورند .ازسال  1946تا 1971امورمالي امريكا داراي كسري است :كسري عبارت از
 137.9ميليارد دالر وقرضه عمومي  442.1مليارد دالراست .حتي شخصيت ھاي رسمي
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امريكا ھشدارمي دھند كه  ":ميزان بديھي درامريكا ازمجموع دولت ھاي ديگربيشتراست"
و" اگراين بديھي رابه اسكناس يك دالري تبديل كنيم ،حلقه ازاسكناس به پھناي 10متربدست
خواھيم آورد كه 1520بار دور كره زمين خواھد چرخيد".
تورم ھرروزبيشتر رشد مي كند ،پول اندك اندك ارزش خود را ازدست مي دھد وقيمت ھا
صعود ميكنند.درگذشته ھرگاه بحران فرا ميرسيد قيمت ھا عموما كاھش مي يافتند .اما پس
ازجنگ دوم جھاني دولت ھاي سرمايه داري عمدتا سياست نظامي كردن اقتصاد ملي
وسياست دامن زدن به تورم را دنبال مي كنند .دردوره بحران  ،قيمت ھا ديگركاھش نمي
يابد و به عكس شايد صعود سرسام آوري خواھند بود .مثال مي توان دربحران ھاي بعد از
جنگ درامريكا ،به استثناي بحران سال  49-48شاھد صعود قيمت ھا بود.اين به معناي آن
است كه ھربار قدرت خريد پول كاھش يافته است .كاھش قيمت پول در درون كشور
ضرورتا بر اعتبار اين پول درخارج كشور تاثيرخواھد گذاشت .امپرياليسم امريكا به
جنگ ھاي تجاوزكارانه بدون وقفه اي دست مي زند :ھزينه ھاي مربوط به نگھداشتن
نيروي نظامي درخارج وھزينه ھاي مربوط به تدارك جنگ  ،افزايش يافته وسبب فرار
شديد دالرھا وكاھش اعتباربين المللي دالر ميشود .پس از پايان جنگ دوم جھاني ،دربازار
پولي بحران ھاي مداوم ظھورمي كند وسبب فروش دال و خريد طال ميشود :اين امر
حكومت امريكا را دو بار درسال  1971و 1973مجبوربه كاھش ارزش دالرنمود.
" بيماري مضاعف" بحران صنعتي وبحران مالي  .اقتصاد سرمايه داري را به ورطه اي
سوق مي دھد كه نمي تواند راه خالصي از آنرا بيابد .ازيك سوء بحران اقتصادي  ،كاھش
قابل مالحظه توليد وفقيرشدن توده ھا درنتيجه بحران برتركيب بودجه كشورھاي سرمايه
داري تاثيرمي گذارد .نتيجه آن كسري سھميه مالي عمومي وعدم تعادل درموازنه پرداخت
ھاست كه باز به نوبه خود بحران مالي را حدت مي بخشد .ازسوي ديگرتحميق بحران
مالي سبب ايجاد تورم  ،افزايش مالياتھا وكاھش دستمزدھاي واقعي كارگران خواھد شد:
قدرت خريد توده ھاي خلقي بطورنسبي كاھش مي يابد و جبرا بحران اضافه توليد را تجديد
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مي نمايد .بنابراين مي توان مشاھده كرد كه خصلت تناوبي )سيكليك( بحران ھاي اقتصادي
نوعي " دورباطل" است .ھرباروخامت فزاينده بحران به تضادھاي دروني انتاگونيستي
سرمايه داري كه ازحدت بسياربرخوردارند اضافه مي شوند ،طوفان ھا باران ھاي پياپي
،جھان سرمايه داري رابه لرزه درمي آورند.
بحران اقتصادي  ،بنياد حاكميت سرمايه داري رابه لرزه درمي آورد
بحران اقتصادي بازھم برشدت تضاد بنيادي سرمايه داري مي افزايد.درطول مدت بحران
 ،رقابت ميان سرمايه داران دراعالء درجه خويش است.موسسات كوچك وبزرگ كه
قادرنيستند درمقابل رقابت موسسات بزرگتر ايستادگي كنند قبل ازھمه ورشكست مي شوند.
اقليت ازموسسات بزرگ كه ازقدرت رقابت زياد برخوردارند ازاين فرصت براي خريد
وجذب آنھا به بھاي ارزان استفاده مي كنند .به اين دليل است كه با ھربحراني كه جامعه
سرمايه داري به خود مي بيند ،سرمايه ھرچه بيشتر دردست تعداد كمي ازسرمايه داران
متمركزمي شود .سرعت تمركز توليد وسرمايه مضاعف مي گردد .اين تراكم سريع به
معناي شكفتن بازھم سريع ترتضاد بنيادي سرمايه داري  ،يعني تضاد ميان اجتماعي شدن
توليد ونظام مالكيت خصوصي است.
بحران سبب تشديد تضادھاي طبقاتي مي شود.سرمايه داران ھمواره ازتوده مردم زحمتكش
براي تخفيف خسارات كه بحران به آن وارد آورده است استفاده مي كنند .آنھا كارگران
متعددي را اخراج مي كنند ،دستمزد كارگران شاغل را كاھش مي دھند ،ازتورم استفاده
مي كنند و ماليات ھا را افزايش مي دھند .آنھا به ھرطريقي سعي مي كنند زيان ھاي ناشي
ازبحران را بردوش كارگران انتقال دھند.درعين حال درمدت بحران ،استثمار صنعت از
كشاورزي و شھر از ده رشد كرده وسبب ورشكست شدن تعداد زيادي از دھقانان مي
شود .در نتيجه بحران اقتصادي براي طبقه كارگر و ساير زحمتكشان ھم بي نھايت
مصيبت آوراست :تضاد ميان طبقه كارگر و سرمايه داران  ،ميان دھقانان و مالكان
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بزرگ ارضي ھر روز كمي بيشتر شكفته مي شود .امواج مبارزات پرولتاريا عليه
بورژوازي رشد مي كند و بنياد سلطه سرمايه داري را به لرزه در مي آورد.
بحران ھاي اقتصادي بخوبي خصلت موقتي نظام سرمايه داري ازنظرتاريخي
آشكارساخته اند.اين بحران ھا نشان مي دھند كه ميان روابط توليدي ونيروي مولده
سرمايه داري يك تضاد آشتي ناپذير وجود دارد .روابط توليدي سرمايه داري نسبت به
نيروھاي مولده اي كه به اعالء درجه اجتماعي شده اند محدود بوده و مانع جدي را بر سر
راه رشد آنھا تشكيل مي دھند .دردوره بحران  ،فقط پس از آنكه نيروي ھاي مولده عميقا
ضايع شده و توليد به طورقابل مالحظه اي كاھش يافت تضاد توليد و مصرف مي تواند
به يك راه حل موقتي كه با زور تحميل شده است دست يابد .درھمان زمان عوامل
خبردھنده ازيك بحران ديگر به تدريج انباشته مي شوند .درروند تكامل اقتصاد سرمايه
داري  ،تمايل به وخامت يافتن بحران نشان مي دھد كه روابط توليدي سرمايه داري ديگر
به انحطاط دچار شده اند  .اين روابط بايد بوسيله روابط توليدي ديگري كه متناسب باتكامل
نيروھاي مولده باشند،يعني روابط توليدي سوسياليستي جايگزين گردند.

كتابھاي اصلي براي مطالعه
انگلس "،انتي دورينگ" فصل IIIقسمت دوم.
لنين "،درس ھايي ازبحران" آثار ،جلد پنج ،صفحه .86

موضوعاتي براي تفكر
 -1منشاء بحران ھاي اقتصادي سرمايه داراي چيست؟
 -2چرامي گويند كه بحران اقتصادي  ،سرمايه داري رابسرعت بطرف زوال سوق مي
دھد؟
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فصل نھم
ماھيت امپرياليسم تغيير
نخواھد کرد
امپرياليسم سرمايه داری انحصاری است
قبل از سالھاي  70قرن  19سرمايه داري در عصر تاريخي رقابت آزاد بسر مي برد .پس
از سالھاي  70رقابت آزاد بتدريج بسوي انحصار تكامل پيدا كرد .در پايان قرن نوزده و
آغاز قرن بيستم سرمايه داري گذار خود را از رقابت آزاد به انحصار پايان داد و به مرحله
امپرياليسم نايل آمد  .لنين تعريفي دقيق و كامل از امپرياليسم بدست داده است:

››

امپرياليسم يك مرحله تاريخي ويژه سرمايه داري است .اين ويژه گي داراي سه جنبه است:
امپرياليسم ) (1سرمايه داري انحصاري؛ ) (2سرمايه داري انگلي و منحط ؛) (3و سرمايه
داري محتضراست‹‹ .1در اين جا ما نخست به تشريح خصلتھاي بنيادي امپرياليسم به
عنوان سرمايه داري انحصاري مي پردازيم.
لنين گفته است كه امپرياليسم داراي  5خصلت بنيادي در زمينه اقتصادي است يعني:
 -1تمركز توليد و سرمايه به چنان درجه باالي از تكامل رسيده است كه موجب تولد
انحصاراتي گشته است كه نقش قاطع در زنده گي اقتصادي ايفاء مي كند؛
 -2ادغام سرمايه بانكي و سرمايه صنعتي و ايجاد يك اوليگارشي مالي برپايه اين
" سرمايه مالي"؛
 -3صدور سرمايه ،متفاوت با صدور كاال ،اھميت بسيار ويژه اي كسب مي كند؛
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 -4تشكيل اتحاديه ھاي بين المللي انحصاري سرمايه داران كه جھان را تقسيم مي
كنند؛ و
 -5خاتمه يافتن تقسيم كره ارض ميان بزرگترين قدرت ھاي سرمايه داري".

1

تئوري لنين درباره امپرياليسم تلسکوپ و ميكروسكوپي است كه به ما اجازه شناخت ماھيت
ارتجاعي امپرياليسم رامي بخشد.

انحصار پايه اصلي اقتصادي امپرياليسم است
انحصار محصول ناگزير تكامل سرمايه داري است
تحول رقابت آزاد بسوي انحصار در زمينه اقتصادي  ،بارزترين پديده تكامل سرمايه داري
بسوي مرحله امپرياليسم است .ساير خصلتھاي امپرياليسم ھمگي به انحصار وابسته بوده و
بر پايه آن تكامل يافته اند .به ھمين دليل است كه امپرياليسم عموما ً سرمايه داري انحصاري
نيز ناميده مي شود .تولد سرمايه داري انحصاري داراي روند تكامل تاريخي خويش است
كه مي توان بطوركل آنرا به سه دوره بنيادي تقسيم كرد.
-

دورهء نخست در قرن نوزده بوده و سالھاي  70-60اين قرن را در بر مي گيرد:
رقابت آزاد سرمايه داري ديگر در اين مرحله به اوج خود رسيده است .در صنعت ما
با اختراع موتور الكتريكي  ،موتور احتراقي داخلي و شيوه ھاي جديد مرغوب كردن
فوالد روبروئيم .تكامل نيروي مولده آغاز به ايجاد تغيير در موقعيت متقابل صنايع
سبك و صنايع سنگين می نماييد و صنايع سنگين در موضع مسلط قرار می
گيرد.تکامل صنايع سنگين كه در آنھا تركيب آلي سرمايه باالست ،سبب تسريع
تمركزسرمايه شده ونخستين ھسته ھاي گروه بندي ھای انحصاري را بوجود آورد.

-

دورهء دوم با پايان عميق ترين بحران اقتصادي قرن نوزده كه در سال  1873آغاز
شد ،شروع مي شود :رقابت ميان موسسات به مقدار زيادي تشديد مي يابد .با اين ھمه
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تعداد نسبتا زيادي از موسسات كوچك و بزرگ ورشكست مي شوند و گروه بندي ھاي
انحصاري تكامل مھمي كسب مي كنند .در اياالت متحده در سال  1879راكفلر
نخستين تراست را بنيان گذاري مي كند )كمپاني استاندارد اويل(؛ در سال 1880م
تمام حجم توليد انتراسيت در انحصار ھفت شركت قرار دارد .با اين وجود انحصارات
اين دوره ھنوز يك موقعيت مسلط را اشغال نمي كنند .اكثر موافقت نامه ھاي ميان
انحصارات ،موافقت نامه ھاي كوتاه مدت بوده و ھنوز ثبات پيدا نكرده اند .در سي
سال اخر قرن  19متواليا ً ماشين بخار ،اتومبيل ،لكوموتيو با موتور ديزل وغيره
اختراع مي شود .نيروھاي مولده به درجه بااليي از تكامل نايل آمده و موقعيت صنايع
سنگين كمي بيشتر تحكيم مي گردد و در مجموع شرايط گذار به مرحله انحصار پخته
و آماده شده اند.
-

دورهء سوم پايان قرن  19و آغاز قرن بيستم را در بر مي گيرد .انباشت و تمركز
سرمايه بشدت تسريع مي شود :سرمايه ھا بيش از پيش در دست مؤسسات بزرگ
تمركز يافته اند ،گروه بندي ھاي انحصارات با شتاب تكامل مي يابد و به سرعت تمام
بخش ھاي مھم صنعتي را تحت كنترول خود گرفته و بصورت پايه تمام زندگي
اقتصادي در مي آيند .در آغاز قرن بيستم گروه بندي ھاي انحصارات در امريكا
 %70صنايع تبديل فلز %66 ،صنايع ذوب آھن %81 ،صنايع شيميايي  %85 ،توليد
آلومينيوم  %80 ،صنايع قند و توتون %95 ،توليد ذغال سنگ و نفت را كنترول مي
كنند .از اين پس سرمايه داري رقابت آزاد به سمت سرمايه داري انحصاري تحول
يافته و سرمايه داري به امپرياليسم تغيير يافته است .به ھمين دليل است كه لنين مي
گويد ":پايه اقتصادي اصلي امپرياليسم ،انحصاراست".

1

با گذار سرمايه داري رقابت آزاد به امپرياليسم ،ماھيت بنيادي سرمايه داري به اين ھمه
دست خوشي دگرگوني نگشته است .پايه اقتصادي آن ھنوز مالكيت خصوصي سرمايه
داري بر وسايل توليد است .تضاد طبقاتي آن كماكان تضاد ميان پرولتاريا و بورژوازي
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است .رقابت ذاتي سرمايه داري  ،وصنعت پر ھرج ومرج توليد و ساير قوانين اقتصادي
ھنوز نقش خود را اعمال مي كنند .صدر مائو گفته است " :زمانيكه سرمايه داري عصر
رقابت آزاد به امپرياليسم تبديل شد ،نه خصلت طبقاتي دو طبقه متضاد اساسي  -پرولتاريا
و بورژازي  -نه ماھيت سرمايه داري جامعه ھيچ گونه تغييري پيدا ننمود 2".در مرحله
امپرياليسم  ،برخي ويژه گي ھاي نوين پديدار شدند كه موجب تشديد و دامن زدن به
تضادھاي اوليه سرمايه داري گرديدند.
اشكال گروه بندي ھاي انحصاري استخراج مافوق سود را تضمين مي كند
گروه بندي ھاي انحصاري بزرگترين مؤسسات سرمايه داري و يا تجمع چند موسسه
سرمايه داري ھستند .آنھا توليد و فروش كاالھا را كنترول كرده و به موقعيت انحصاري
خود براي تعين قيمتھاي انحصاري متكي ھستند .آنھا مافوق سود انحصاري استخراج كرده
و بخش ھاي حياتي اقتصاد را در كشورھاي سرمايه داري تحت كنترول دارند.
گروه بندي ھاي انحصارات اشكال متعددي بخود مي گيرد .برخي بر پايه "موافقت بر سر
قيمتھا در كوتاه مدت " شكل مي گيرند .در اين حال ھر موسسه اي با ديگران براي تعيين
يك قيمت واحد انحصاري توافق مي كنند .اشكال ديگري بنام كارتل وجود دارد كه در آنھا
مؤسسات به شكل مستقل توليد و فروش را اداره كرده ،اما از نظر تقسيم بازار ،تعين ميزان
توليد  ،ميزان قيمت وغيره باھم جمع مي شوند .شكل ديگر بنام سنديكاي كار فرمايان وجود
دارد كه در آن مؤسسات به تنھايي توليد مي كنند؛ اما براي خريد مواد اوليه و فروش
محصول وغيره باھم متحد مي شوند .تراست شكل ديگري است كه مجموع مؤسساتي را
كه كاالي واحدي توليد مي كنند متحد مي نمايد.عالوه بر اينھا شكل ديگري از گروه بندي
انحصارات بنام "كنسرن"  konzernوجود دارد كه چنين مؤسسات مختلف را جمع مي كند
)معدن ذغال سنگ ،بنگاه تجارتي  ،كمپاني حمل و نقل ،بانك وغيره( .اشكال مختلف گروه
بندي ھاي انحصاري در تكامل خود به تدريج كنترول تمام بخش ھاي اقتصادي را به دست
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گرفته و بر حيات اقتصادي كشورھاي سرمايه داري مسلط گشته اند .بويژه پس از پايان
جنگ دوم جھاني ،توليد اجتماعي و ثروت ھاي اجتماعي بيش از پيش در دست عده اي
قليلي سرمايه داري انحصارگر تجمع يافته اند .نشانه ھاي اين امر بقرار زيراند:
 (1مقياس مؤسسه بي وقفه وسعت مي يابد ،درجه انحصار از ھم بيشتر مي شود.
مثالً در اياالت متحده شركتھاي بزرگي كه سرمايه آنھا از يك مليارد دالر متجاوز
است از تعداد يك عدد در سال  1901به  96عدد در سال  1960و 282عدد در
سال  1970رسيدند.
 (2بخش ھاي صنعتي بيش از پيش بوسيله تعداد كوچكي از سرمايه ھا انحصاري
كنترول مي شوند .در درون بخش ھاي متعدد صنعتي  ،چند كمپاني بزرگ بخش عظيم و يا
حتی تمام توليد را تحت كنترل دارند .در اياالت متحده در سال  1969سه كمپاني بزرگ
اتومبيل انحصار خود را بر بيش از  % 78/1توليد ملي اتومبيل اعمال مي گرديد؛ در
انگلستان در سال  1970يك كمپاني ذوب فلزات  ،انحصار خود را بر  %93توليد ملي
فوالد اعمال مي كرد؛ در ژاپن در سال  1970ھفت گروه بندي انحصار كنترل %95/5
ظرفيت كل توليد بخش كشتي سازي ملي را در دست داشته اند؛ در فرانسه در سال 1968
يك كمپاني الكتريسته كنترل توليد الكتريسته كل كشور را بر عھده داشت.
 (3توليد كشاورزي تمركز مي يابد و درجه انحصارات تشديد مي شود .در سال
 1939در اياالت متحده شماره كل مزرعه ھا به  6,178,000افزايش يافت ،در سال
 1995به  3,701,000تقليل يافت .و در سال  1971بيش از  2,800,000مزرعه وجود
نداشت ،يعني بطور متوسط در ھر سال ما شاھد ورشكست شدن  90,000مزرعه ھستيم.
توليد كشاورزي امريكا ،در واقع بوسيله كمتر است  50,000مزرعه انحصاري كنترل مي
گردد ،يعني بوسيله  %2كل تعداد مزارع .فروش محصوالت آنھا بيش از %80ميزان كل
فروش مجموع توليدات كشاورزي امريكا را تشكيل مي دھد.
 (4گروه بندي ھاي انحصاري بيش از پيش به توليد محصوالت متنوعي دست مي
زنند .تعداد قابل مالحظه اي از كمپني ھاي كه قبالً عمدتا ً به توليد يك يا دو محصول مي
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پرداخته اند .در پايان سالھاي  60اين قرن ،حيطه توليد خود را به سرعت به چندين بخش
توسعه داده اند .مثالً در اياالت متحده  ،كمپاني " بين المللي تلفن وتلگرام" ) (I.T.Tكه در
سال  1920تاسيس شد .در چھار سال اول عمر خويش بطور عمده وسايل مخابرات توليد
مي كرد .اما پس از  10سال اول حيات خويش ،به خريد  50كمپاني كه ھيچ ارتباطي با
وسايل مخابرات نداشته اند دست زد و حيطه استثمار خويش را به نان ،الياف مصنوعي،
ساختمان ،ھتل داري ،بيمه وغيره گسترش داد .وي در سراسر جھان كنترل  150كمپاني
را در دست داشته و شبكه فروش آن به بيش از  200كشور به سرزمين گسترش يافته
است.
ھر چند كه اين انواع مختلف گروه بندي ھای انحصاري باھم تفاوت داشته و مي توانند كه
تغيير شكل پيدا كنند ،اما ماھيت آنھا ثابت باقي مي ماند؛ آنھا از طريق انحصار توليد و
بازار براي سرمايه داران انحصارگر كسب مافوق سودھای انحصاري را تضمين مي
نمايند.
مافوق سودھاي انحصاري ،سودھايي ھستند كه سرمايه داران به لطف موقعيت انحصاري
خود بدست مي آوردند و بمقدار زيادي بيشتر از سودھايي متوسط ھستند .مافوق سودھاي
انحصاري از كجا سرچشمه مي گيرند؟ قبل از ھرچيز ،اين مافوق سودھا از ارزش اضافي
ايجاد شده ،به وسيله كارگران در درون كارخانه ھا سرمايه داري انحصاري ناشي مي
گردد .گروه بندي ھاي انحصاري شرايط كار طاقت فرسايي را تحميل كرده  ،برشدت كار
افزوده و كارگران را استثمار مي كنند .در عين حال ،با باال رفتن قيمت توليدات مصرفي،
سرمايه داران انحصار يك بخش از درآمد كارگران و ساير مصرف كننده گان را در دست
خود جمع مي كنند؛ آنھا با اتكاء به موقعيت انحصاري خود  ،قيمت خريد محصوالت
كشاورزي را پائين آورده و قيمت فروش توليدات صنعتي را باال مي برنند و يك بخش از
ارزش ايجاد شده به وسيله دھقانان را به تصرف خود در مي آورند؛ به كمك قيمت
انحصاري ،آنھا يك بخش از سودي را كه متعلق به سرمايه داراني است كه به گروه بندي
ھاي انحصاري تعلق ندارند ،به چنگ مي آورند .به لطف مبادله ارزش ھاي نابرابر،
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سرمايه انحصاري ،خلق ھاي مستعمرات ،كشورھاي وابسته و ساير كشورھا را غارت مي
كند .تمام اينھا نشان مي دھد كه آنچه كه گروه بندي ھاي انحصارات به عنوان مافوق سود
بدست مي آورند ،دقيقا ھمان چيزي است كه كارگران  ،توليد كننده گان كوچك وخلق ھاي
مستعمرات و كشورھاي وابسته از دست مي دھند .بخشي كوچكي از آن نيز از ھمان
سودي تشكيل مي شود كه از سرمايه داران كوچك و متوسط كه به انحصارات تعلق ندارد
بدست مي آيد .به ھمين دليل است كه در مجموع جھان سرمايه داري و از نظر گرايش
دراز مدت ،قيمت ھاي انحصاري به ھيچ وجه مجموع ارزش و ارزش اضافي ايجاد شده
به وسيله جھان سرمايه داري را تغيير نداده اند؛ يعني آنھا از حدود قانون ارزش تخطي
نكرده و فقط برخي دگرگوني ھا در شكل نقشي كه به وسيله قانون ارزش بازي مي شود
وارد گرديده است .در عين حال در مرحله انحصاري قانون ارزش اضافي يعني قانون
بنيادي سرمايه داري به ايفاي نقش خود ادامه مي دھد ،فقط شكل اين نقش تغيير مي كند:
قبل از مرحله انحصار اين قانون به وسيله سود متوسط بيان مي شد ،و در مرحله انحصار
عمدتا ً از طريق مافوق سود انحصاري تظاھرمي يابد.
افزايش مافوق سودھا انحصاري به اين معني است كه استثمار طبقه كارگر و خلق
زحمتكش باز ھم بيشتر بوده و نيز دال بر اين است كه وسيله اين استثمار باز ھم بي
رحمانه تراند .از سال  1940تا  1949كمپاني ھاي انحصاري امريكاي بطور متوسط در
سال مافوق ارزش ھاي معادل  24,356مليون دالر امريكاي بدست آوردند .نرخ ارزش
اضافي صنايع ژاپني در سال  1930معادل  %182و در سال  1954به  %313و در سال
 1960به  %345ترقي يافت .با تكيه براين دو نوع رقم مي توان مشاھده كرد كه تضاد
ميان اقشار فقير و ثروتمند كشورھاي امپرياليستي حدت مي يابد.
انحصار ،رقابت را باز ھم شديدتر مي كند
رقابت آزاد به انحصار منجر شد ،اما انحصار به ھيچ وجه رقابت را از ميان نبرده ،بلكه
آن را حدت داده است .دليل آن اين است كه رقابت ،محصول مالكيت خصوصي سرمايه
داريست و انحصارات به ھيچ وجه ماھيت آن را دگرگون نساخته اند و بنابراين قادر
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نيستند ،رقابت را از ميان بردارند .به ويژه كه وسايل توليد بيش از پيش در دست يك
اوليگارشي كوچك انحصارگر ،گروه بندي ھاي انحصاري  ،براي خفه كردن رقبا و حمله
بر وسيله اي به رقبا متمركز شده و رقابت چاره اي جز حدت يافتن و تشديد ندارد .در
عصر امپرياليسم ،مبارزه مرگ و زندگي ميان سرمايه داران و ميان ھر گروه سرمايه
داران عمدتا ً بصورت زير تظاھر مي يابد:
ميان گروه بندي ھاي انحصاري و مؤسساتي كه به گروه بندي ھاي انحصاري تعلق ندارند،
رقابت وجود دارد .در شرايط سرمايه داري ،تمركز توليد ھر چقدر ھم باشد رسيدن به
انحصار مطلق غير ممكن است و ھمواره تعداد معيني از موسسات غير انحصاري وجود
دارد .حتي در كشورھاي كه سرمايه داري انحصاري بسيار تكامل يافته است ،تعداد كثيري
از موسسات كوچك و متوسط وجود دارد؛ بدين ترتيب ،از  4ميليون موسسه صنعتي
موجود در اياالت متحده  3ميليون آنرا موسسات كوچك و بزرگ تشكيل مي دھد .ميان
مؤسسات انحصاري وغيرانحصاري بايد ضرورتا يك مبارزه بي رحمانه درگيرد.
ميان ھر گروه بندي انحصار يك رقابت حاد براي بدست يابي به منابع اوليه  ،بازار ،وسايل
ارتباطي و حمل ونقل وجود دارد؛ ميان مؤسسات متعلق به يك گروه بندي انحصاري نيز
براي تصرف بازار به منظور ارتقاء ميزان توليد و فروش ،رقابت جريان دارد .اين رقابت
حتي مي تواند به انشعاب در گروه بنديھاي انحصاري ،ايجاد گروه بنديھاي جديد و آغاز
مبارزه تازه بيانجامد؛
در دورن تراست ھا و"كنسرن"ھا ،مبارزه اي كه ميان سرمايه داران بزرگ براي تصرف
قدرت رھبري ،قدرت كنترل سھام و قدرت توزيع سود وجود دارد ،ھرگز متوقف نمي
شود.
به ھمين دليل است كه سرمايه داري انحصاري ھيچ ارتباطي با به اصطالح " سرمايه
داري سازمان يافته " كه بورژواھا و روزيونيست ھا ادعا مي كنند ،ندارد .بلكه به عكس
انحصارھا رقابت را افزايش داده و بر وخامت تضاد ميان اجتماعي شدن سرمايه داري
توليد مالكيت خصوصي و نيز تضاد ميان خصلت سازمان يافته توليد ،در دورن موسسات
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فردي و حالت پرھرج و مرج توليد در سطح تمام جامعه افزوده است .لنين خاطر نشان
كرده است كه ":انحصارات ،رقابت آزاد را كه خود نتيجه آن ھستند حذف نمي كنند؛ آنھا
در ماوراء و در كنار آن وجود دارند و به اين ترتيب تضادھا اصطكاكات و منازعات
بسيار حاد و خشونت بار ايجاد مي كنند".

1

اين دقيقا ھمان اتصال دو" اصل" متضاد يعني رقابت و انحصار است كه خصلت
امپرياليسم را مشخص مي نمايد؛ اين دقيقا ھمان چيزي است كه ورشكستگي امپرياليسم
يعني انقالب سوسياليستي را تدارك مي بيند".

2

سرمايه مالي ،يك انحصارگر با باالترين قدرت است
سرمايه مالي از ادغام سرمايه بانكي و سرمايه صنعتي تشكيل مي شود.
از نظر اقتصادي ،مشخصه اوليه امپرياليسم انحصار است؛ دومين خصلت مشخصه آن
تشكيل سرمايه مالي و تسلط اوليگارشي مالي است .به تدريج كه انحصارات در صنايع
ظاھر مي شوند ،بانك نيز ھويدا مي گردند .در طول دوره اي كه رقابت آزاد غالب بود،
بانك به نوعي يك نقش واسطه را ايفا مي نمودند :آنھا پول ھاي پراكنده وغير فعال از
جامعه جمع آوري كرده بشكل اعتبار كوتاه مدت ،براي استفاده سرمايه داران صنعتي يا
تجاري ارائه مي دادند .در عصر امپرياليسم بانك ھا از حالت واسطه ھاي ساده به
انحصاري ھاي بسيار قدرتمند تبديل شدند .انحصار بانك ھا به طرز بنيادي رابطه ميان
صنعت و بانك را دگرگون ساخت :بانك ھاي بزرگ به خريد سھام در صنايع پرداختند و
گروه بندي ھاي انحصاري صنعتي به خريد سھام بانكي دست زدند و به اين ترتيب تداخلي
ميان بانك و صنعت صورت پذيرفت .بدين ترتيب سرمايه انحصاري بانكي و سرمايه
انحصاري صنعتي كه بيش از پيش درھم ادغام مي شوند ،سرمايه مالي را بوجود آوردند.
" تمركز توليد كه نتيجه اش ايجاد انحصارات بود ،تداخل يا نفوذ متقابل بانك ھا وصنايع،
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اين است تاريخ تشكيل سرمايه مالي و مضمون اين مفھوم" " .1آنچه كه خصلت مشخصه
امپرياليسم است به ھيچ عنوان سرمايه صنعتي نيست ،بلكه ھمان سرمايه مالي است". 2
اوليگارشي مالي اقليتي از سرمايه داران بسيار بزرگ است كه يك سرمايه عظيم مالي را
در اختيار دارند .شيوه اصلي اي كه سرمايه مالي به وسيله آن اقتصاد ملي را كنترل مي
كنند ،عملكردي است كه مي توان آنرا " سيستم مشاركتھا" ناميد .يعني سرمايه داران مالي
بوسيله شركت عمده اي كه در آن سھام دارند )" موسسه مادر"( اقدام به خريد تعداد زيادي
سھام در شركت ھاي ديگر مي نمايند به نحوي كه در آنھا اكثريت سھام را كسب كرده و
اين شركت ھا را بصورت "شعبه" خود در آورند .ھر كدام از" شعبه ھا" با ھم روش
مجددا كنترل تعداد بيشتري از كمپاني ھاي ديگر را)" شعبه ھاي شعبه ھا"( را بدست مي
گيرد ،تا سرانجام به كمك يك سرمايه نسبتا ً ضعيف يك سرمايه چندين بار بزرگتر از
سرمايه خود را تحت كنترل خود در آورد .با توجه به اين واقعيت آنھا اربابان اقتصاد ملي
گشته و اكثريت بزرگ ثروتي كه بوسيله توده زحمتكش ايجاد شده در دست يك اوليگارشي
مالي متمركز مي گردد .در سال  ، 1968ميزان سرمايه اي كه به وسيله  18گروه بندي
انحصاري مالي امريكايي كنترل مي شد به  678/4ميليارد دالر امريكاي سر مي زد؛ ميان
اين  18گروه بندي 2 ،گروه مورگان و راكفلر از نظر اقتصادي از ھمه نيرومندتر بوده و
بزرگترين گروه بندي ھاي انحصاري مالي جھان سرمايه داري را تشكيل مي دھند .ميزان
ثروت ھاي كه اين دو در سال  1970كنترل نمودند ،به  330/4ميليارد دالر بالغ مي شد،
يعني تقريبا ً معادل مجموع سرمايه ھاي تحت كنترل  18گروه بندي انحصاري امريكا و يا
بيش از ميزان سرمايه تحت كنترل گروه بندي ھاي انحصاري مالي  4كشور بريتانياي
كبير ،فرانسه ،ژاپن و آلمان غربي .موسسات تحت كنترل گروه مورگان به ھمه رشته ھاي
اقتصاد ملي بويژه صنايع پايه اي مثل فلزات ،الكتريسته ،الكترونيك و شيمي گسترش يافته
اند .گروه مورگان در رشته ھاي حمل و نقل عمومي از موقعيت و تسلط باز ھم مطلق تر
برخوردار بوده و در اقتصاد امريكا موقعيت تعين كننده اي دارا مي باشد .موسساتي تحت
كنترل گروه راكفلر متمركزتراند :پنج كمپني بزرگ نفتی آن در سال  1967ميزان
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 %94/1بھره برداري ھاي نفتي در خاك امريكا را كنترل مي نمودند .اين دو گروه بندي
بزرگ از تاثير تعين كننده بر اقتصاد ملي برخوردارند.
سرمايه مالي مستقيما قدرت دولتي و نيز تمام روبنا را تحت كنترل خود فرا مي دھد.
لنين خاطر نشان مي نمايد كه  ":انحصار وقتي كه شكل گرفت و ميلياردھا را جمع آوري
كرد ،با جبروت تمام در تمام زمينه ھاي زندگي اجتماعي دخالت مي كند 1".سرمايه مالي
براي استثمار و سركوب ھر چه بيشتر توده زحمتكش و كسب مافوق سودھاي انحصاري
نه فقط شبكه حياتي اقتصاد ملي ،بلكه ھم چنين بايد قدرت دولتي را كنترل نمايد .اوليگارشي
مالي كارمندان عالي رتبه و اعضاي پارلمان را خريداري كرده از آنھا به عنوان عوامل
خود براي كنترل دستگاه دولتي استفاده مي كند .گاھي خود سرمايه داران خود را جلو
انداخته و مقام ھاي مسلط را در دولت اشغال مي كند .به عنوان مثال حكومت امريكا را در
زمان رياست جمھوري آيزنھاور پس از جنگ دوم جھاني در نظر بگيريم .آيزنھاور با
پشتيباني گروه راكفلر و مورگان به قدرت رسيد 150 :نفر از 272نفر كارمند عالي رتبه
حكومت او سرمايه داران بزرگ بودند .از آن ميان دالس وزير امور خارجه ،رئيس بنياد
گروه راكفلر بود .وزير دفاع ويلسون مديركل كمپني جنرال موتورز بود ،يك وزير دفاع
ديگر گيتس يك شخصيت رده اول گروه مورگان بود و درسال  1965سمت رئيس شوراي
اداري كمپاني اعتباري مورگان را برعھده گرفت؛ وزير دارايي ج.ھمفري مسئول كمپني
معدني "ھانا" يعني مؤسسه عمده گروه مالي كليولند بود .اوليگارشي مالي نه نتھا قدرت
دولتي بلكه حتي تمام زمين ھاي روبنا را كنترل مي نمايد .ھيچ كدام از موسسات مطبوعاتي
امريكا ،موسسات انتشارات ،راديو ،تلويزيون سينما قادر به گريز از كنترل سرمايه
انحصاري اوليگارشي مالي نيستند .گروه راكفلر ھمچنين داراي با اصطالح " مؤسسات
خيريه " بسيار عظيم و نيز ھمه نوع مراكز به اصطالح " كمك اجتماعي"" ،ھنري"
وغيره از نوع بنياد  ،مدرسه  ،موزيم ،بيمارستان وغيره است .ھمه اينھا ابزاري ھستند كه
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بوسيله آنھا قدرت گروه مالي راكفلر اعمال شده و به تمام جنبه ھاي زنده گي اجتماعي
گسترش مي يابد.

سرمايه داري انحصاري دولتي رابطه ميان كار و سرمايه را شدت مي بخشد
انگلس پيش بيني كرده است كه  :در يك دوره معين از تكامل سرمايه داري " بايد سرانجام
نماينده رسمي جامعه سرمايه داري ،يعني دولت ،رھبري توليد را بدست بگيرد 1".در
عصر امپرياليسم  ،نيروي ھاي مولده وسيعا ً تكامل يافته اند و برخي گروه ھاي سرمايه
داري انحصار بيش از پيش ناتواني خود را در ادامه رھبري نيروھاي مولده عريان مي
سازند .به ھمين دليل است كه اين پديده ظاھرمي شود " :سركوب وحشيانه توده ھای خلقي
به وسيله دولت  ،كه خود را مدام به نحو فشرده تري با گروه ھاي سرمايه داري نيرومند
مخلوط مي كند ،بيش از پيش تائيد مي شود 1".اين سرمايه انحصاري دولتي است يعني
برپايه سيستم مالكيت سرمايه داري ،يك سرمايه دار انحصاري جاي كه سرمايه انحصاري
و قدرت دولتي با ھم آميخته اند.
تكامل سريع سرمايه داري انحصاري دولتي يك پديده مشخص امپرياليسم معاصر است.
پس از جنگ دوم جھاني  ،كشورھاي امپرياليستي بيش از پيش به سياست بنام " ملي
كردن" دست زدند كه در طي آن يا دولت به خريد موسسات خصوصي مي پرداخت و يا
خود دولتھا به ايجاد موسسات دولتي  ،از طريق سرمايه گذاري مستقيم دولت دست مي
زدند .نسبت اين نوع موسسات در كل موسسات سرمايه داري بطور قابل مالحظه اي
افزايش يافته است :اين نسبت براي چھار كشورعمده اروپاي غربي به قرار زيراست.
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كشور

درصد شماره كارگران
وكاركنان

33/5

11/2

فرانسه

22/7

8/7

آلمان غربي

28

11/6

ايتاليا

17

8/5

بريتانياي كبير

تكامل سرمايه داري انحصاري دولتي در اياالت متحده ويژه گي ھاي خاص خويش را
داراست .در طول جنگ دوم جھاني حكومت امريكا دست به ايجاد تعداد زيادي " موسسات
دولتي" زد و پس از جنگ آنھا را با قيمت بسيار نازل به گروه ھاي سرمايه داري انحصار
انتقال داد .در عين حال حكومت امريكا با تعقيب سياست " تزريق خون" به حمايت از اين
گروه ھا از طريق ماليات ھايي كه از مردم گرفته مي شود مي پرداخت.
عالوه بر سياست "ملي كردن" يا ايجاد "موسسات دولتي" كشورھاي سرمايه داري كه در
خدمت بورژوازي انحصارگر قرار دارند ،براي تضمين ميزان معيني از مافوق سود براي
گروه ھاي انحصاري شيوه ھاي زير را اتخاذ نمودند:
 -1تحميل كردن خطرات سرمايه گذاري ھايي كه به وسيله سرمايه داران انجام
مي گرديد و با كار بردن پول ھاي ذخيره دولت و ماليات بدست آمده از
مردم ،مثالً به صورت كمك مالي به سرمايه داران؛
 -2بكمك تصويب قوانين و تنظيم بودجه دولت  ،توزيع جديد يك بخش بسيار
عظيم درآمد ،ملي به نحوي كه بسود گروه بندي ھاي انحصاري سرمايه
داري تمام شود؛
 -3استفاده از قدرت دولتي براي تقويت انباشت و تمركز سرمايه  ،تشديد دست
اندازي سرمايه انحصاري براي موسسات كوچك و بزرگ ؛
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 -4به كمك دولت و سياست خارجي ،انجام يك مبارزه حاد در سطح بين المللي
براي تصرف بازارھا و تبديل آنھا به يك ابزار سود آوري كه به بورژوازي
انحصارگر اجازه مي دھد ،يك سياست نو استعماري را دنبال نمايد.
پرداختھاي امپرياليستي كه در خدمت بورژوازي قرار دارند از انواع
متفاوت ھستند ،اما ھدف آنھا در عين حال ھمواره تحكيم بردگي كار به
وسيله سرمايه است ›› .ھرچه بيشتر دولت جديد نيروھاي مولده را به تملك
خود در مي آورد بيشتر شھروندان را استثمارمي كند .كارگران بصورت
مزدبگير يعني پرولتاريا باقي مي مانند .رابطه سرمايه داري حذف نشده،
بلكه بعكس تا آخرين حد خويش پيش رفته است‹‹

1

برخالف آنچه كه مدافعان بورژوازي انحصاري و ريويزيونيست ھاي جديد موعظه مي
كنند ،سرمايه داري انحصاري دولتي داراي ھيچ گونه ›› فاكتور سوسياليسم‹‹ نبوده و
اجازه ھيچ گونه رھبري با برنامه اقتصاد ملي را نمي دھد .بلكه كامال بعكس  ،وي به ھيچ
وجه خصلت سرمايه داري روابط توليد را دگرگون نساخته است :اين ھيچ چيز نيست جز
وسيله اي در خدمت گروه بنديھاي انحصاري براي تقويت قدرت اوليگارشي مالي ،سرمايه
داري ،انحصاري دولتي ،بر استثمار سرمايه انحصارات از طبقه كارگر و توده ھاي
زحتمكش و نيز بر چپاول خلق ھاي مستعمرات افزوده است؛ سرمايه داري انحصاري
دولتي توسعه تسليحات و تداركات جنگ را در كشورھاي امپرياليستي تسريع ،و رقابت و
اوضاع پرھرج ومرج را تقويت نموده است .به اين ترتيب ،سرمايه داري انحصاري دولتي
تضادھاي ذاتي جامعه سرمايه داري را خشن ترساخته است و روز بروز بيشتر با مقابله
پرولتاريا و مردم زحمتكش روبرو شده و به فراھم ساختن شرايط مادي براي انقالب
سوسياليستي پرولتاريايي ادامه مي دھد.
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صدور سرمايه به سرمايه انحصاري اجازه مي دھد
تا شبكه خود را بر سر تا سر جھان بگستراند
صدور سرمايه ھا انعكاس مازاد نسبي سرمايه ھاست
›› آنچه كه سرمايه داري كھنه را -سرمايه داري اي كه در آن رقابت آزاد جريان داشت –
مشخص مي نمود ،صدوركاال بود .آنچه كه سرمايه داري كنوني را -سرمايه داري اي كه
در آن انحصارات وجود دارند – مشخص مي سازد ،صدورسرمايه ھاست‹‹ 1صدور
سرمايه ھا در دوره سرمايه داري ماقبل انحصارات وجود داشته است .اما فقط در مرحله
سرمايه داري انحصاري است كه صدورسرمايه عموميت يافته و يك معني اساسي كسب
كرده است .اين پديده از آنجا ناشي مي شود كه استثمار خشن مردم زحمتكش به وسيله
گروه بنديھاي انحصاري در درون كشورھاي امپرياليستي اجازه داده است تا يك كميت
عظيم از سرمايه انباشت گردد .در عين حال تقريبا عموم موسسات پرسودي كه درون اين
كشورھا وجود دارند ،انحصاري شده و سرمايه گذاري در شاخه ھاي اقتصادي كم تكامل
يافته ديگرنمي تواند ازھمان آغازمافوق سودھاي انحصاري را تضمين كرده و در نتيجه
يك بخش بسيار بزرگ از سرمايه ھاي انباشت شده به يك ›› سرمايه مازاد‹‹ تبديل مي
شود .اين ›› سرمايه مازاد‹‹ دركجا ميتواند با حداكثر سود بكار افتد؟ در كشورھايي كه
اقتصاد آنھا عقب مانده است .در واقع در اين كشورھا ،سرمايه ھا كمياب  ،دستمزدھا
پائين ،قيمت زمين و مواد اوليه ارزان بوده و در نتيجه اخذ سودھاي كالن امكان پذير است.
به ھمين دليل است كه سرمايه ھاي انحصاري يا به وسيله سرمايه گذاريھاي مستقيم )اعتبار
و وام( براي بھره كشي شديد از خلق ھاي زحمتكش كشورھاي از نظر اقتصادي عقب
مانده ،و اخذ سودھاي اضافي انحصاري صادرمي شوند .فقط در آغاز قرن بيستم است كه
صدور سرمايه ھا بنحو گسترده اي تسريع مي يابد .ميزان كل سرمايه ھاي صادر شده به
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وسيله كشورھاي عمده سرمايه داري در سال  1970به  300ميليارد دالر امريكا ،يعني
بيش از  5برابر ميزان سال  1914بالغ گرديد.
ص دور س رمايه اب زاري اس ت ك ه ب ه وس يله آن امپرياليس م تم ام خل ق ھ ا را اس تثمار و
سركوب مي كند.
صدور سرمايه يك ابزار اساسي است كه به وسيله آن سرمايه داران انحصارگر در
جستجوي مافوق سود به خارج نفوذ كرده ،خلق ھاي آفريقا ،آسيا و آمريكاي التين را كه
داراي اقتصاد عقب مانده ھستند تحت استثمار و غارت قرار مي دھد .بعنوان مثال در چين
كھن سرمايه ھاي خارجي در قبل از جنگ مقاومت عليه ژاپن به  4/3ميليارد دالر بالغ مي
شد .در پايان اين جنگ اين ميزان به  9/8ميليارد دالربالغ شد كه بخش مھم آن يعني 600
ميليون به وسيله امپرياليسم ژاپن سرمايه گذاري شده بود .اين سرمايه ھاي خارجي %70
صنايع مدرن و حمل و نقل %95 ،صنايع غذايي را  %75بھره برداري از انرژي
الكتريكي و سوختي و نصف صنايع غذايي را تحت كنترل داشتند .پس از تسليم امپرياليسم
ژاپن در سال  ،1945امپرياليسم امريكا نقش مسلط را در چين بعھده گرفت .در سال 1948
سرمايه گذاريھاي امريكاي )شامل به اصطالح ››كمك ھاي امريكا‹‹( به ھشتاد درصد
مجموع سرمايه ھاي خارجي در چين رسيد .تھاجم سرمايه داري خارجي ››،درعين عقب
زدن بنيادھاي اقتصاد فئودالي چين ،برخي شرايط و امكانات عيني براي تكامل توليد
سرمايه داري را در چين فراھم آورد‹‹ .1در عين حال ›› با نفوذ در چين ،قدرتھاي
امپرياليستي به ھيچ وجه قصد نداشتند از چين فئودالي يك كشور سرمايه داري سازند:
بعكس مي خواستند از آن يك نيمه مستعمره و مستعمره بسازند‹‹ .نفوذ طوالني يك كميت
بزرگ از سرمايه خارجي بشدت به نيروھاي مولده كشور ما آسيب رساند؛ وسبب شد كه
خلق مابه يك زندگي پر از رنج و بدبختي دچار شده و كشور ما در رديف كشورھاي نيمه
مستعمره – نيمه فئودال قرار بگيرد .پس از جنگ دوم جھاني ميزان كل سرمايه ھاي
صادر شده بوسيله امپرياليستھا بطرز قابل مالحظه اي افزايش يافته و اياالت متحده به

اقتصاد سياسي چيست

177

بزرگترين كشور صادر كننده سرمايه مبدل شده بود .در سال  1914اياالت متحده فقط 3/5
ميليارد دالر سرمايه صادر كرده بود .در سال  1970اين رقم از  155/5ميليارد دالر
تجاوز كرد .در طول  56سال افزايش بيش از  44برابر بوده است .با اين افزايش سرگيجه
آور ،مافوق سودھاي انحصاري سرمايه داري بازھم بيشتر افزايش يافت .از سال  1950تا
 1970ميزان كل سودھاي بدست آمده ،بيش از كل سرمايه ھا خصوصي امريكايي به
 88/7ميليارد دالر يعني  %14بيش از كل ميزان سرمايه گذاريھاي مستقيم آنھا در خارج
تا سال  1970رسيد .عظمت سودھاي بدست آمده از سرمايه گذاريھاي امپرياليسم در آسيا،
در آفريقا و در آمريكاي التين سرگيجه آور است .مثال در سال  1970سرمايه گذاريھاي
مستقيم اياالت متحده در اين مناطق  %27/3كل سرمايه گذاريھاي امريكا در خارج بود .در
ھمان سال سود حاصل در اين سه قاره  %43/5كل سودھاي حاصل از سرمايه گذاريھاي
مستقيم امريكا را در خارج تشكيل مي داد .در حال حاضر امپرياليسم بصورت بزرگترين و
حريص ترين خون آشامان درآمده است كه خلق ھاي سر تا سر جھان را استثمار مي كند.
پس از جنگ دوم جھاني كشورھاي سرمايه داري در عين توسعه دادن صدور سرمايه ھاي
خصوصي ،اھميت بيش از پيش زيادتري را براي صدور سرمايه ھاي دولتي قايل مي
شوند .مھم ترين شكل اين صدور سرمايه ھمان چيزي است كه بنام ›› كمك‹‹ ناميده مي
شود .اين ›› كمك‹‹ به "کمک بالعوض" و ›› قرضه‹‹ تقسيم مي شود .ظاھرا›› كمك
ھاي بالعوض‹‹ را دريافت مي كنند زنجيرھاي بسته مي شود .صدر مائو خيلي زود ھدف
سياسي ارتجاعي ›› كمك ‹‹ ھاي امپرياليسم امريكا را افشاء كرد ›› :آنھا مي گويند مي
توانيم بشما پول بدھيم ،اما به يك شرط .كدام شرط؟باماراه بيائيد‹‹ 1در سال ھاي اخير
نسبت قرضه اي كه به وسيله كشورھاي امپرياليستي داده مي شود كدام افزايش يافته و سھم
›› كمك ھاي بالعوض‹‹ به ھمان نسبت كاھش مي يابد .براي اكثر اين قرضه ھا منفعتي
بيش از  5در صد در سال دريافت مي گردد و بيشترين منفعت  %8در سال است .به عالوه
به اين وام ھا شروط متعدد سياسي ،اقتصادي و نظامي تعلق مي گيرد .اين قرض ھا نه فقط
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وسيله اي براي مكيدن خون خلق ھا ،بلكه يك وسيله مھم سياست امپرياليستي تجاوز و
توسعه طلبي را در مبارزه بر سر برتري جھاني تشكيل مي دھد.
صدور سرمايه كشورھاي امپرياليستي براي كشورھا و خلق ھاي مستعمرات و نيمه
مستعمرات بالھاي عظيمي در بردارد .با اين ھمه ،امپرياليست ھا و ريويزيونيست ھا ھمه
انرژي خود را براي دفاع از اين تجاوز بكار برده و با ھمه نيرو ادعا مي كنند كه صدور
سرمايه مي تواند ،كشورھاي توسعه نيافته را در رسيدن به يك سطح باالي اقتصادي ››
كمك‹‹ كند .مرتدان ريويزيونيست شوروي بي شرمانه ادعا مي كنند كه امپرياليسم مي
تواند پول ھاي پس انداز شده ناشي از يك خلع سالح عمومي و قاطعانه را براي ›› كمك‹‹
به كشورھاي با اقتصاد عقب مانده بكار برده و بدين ترتيب يك عصر جديد براي تكامل
اسيا ،افريقا و امريكاي التين بوجود آورند .تمام ملت ھا و تمام خلق ھاي جھان كه تحت
استثمار و اسارت قرار دارند ھم اكنون به درد سرھاي بسياري ناشي از›› كمك‹‹ ھاي
امپرياليستي روبرو ھستند :ديگر گوش كمتر كسي به آوازھاي مرتدان ريويزيونيست
شوروي بدھكار است.

اتحاديه ھاي بين المللي انحصاري جھان را
از نظر اقتصادي تقسيم مي كنند
اتحاديه ھاي بين المللي انحصاري نوعي مافوق انحصاري ھستند
گروه بنديھاي انحصاري يك كشور در وھله اول بازار داخلي را ميان خود تقسيم مي كنند.
در نظام سرمايه داري بازار داخلي و خارجي بطرز فشرده اي با ھم در ارتباط ھستند.
بعلت افزايش صدور سرمايه و نيز بدليل روابط بين المللي اتحاديه ھاي انحصاري و نيز
توسعه منطقه نفوذ آنھا ،تمركز توليد و سرمايه در جھان به درجه باالتري تكامل مي يابد.
در اين ھنگام تعداد اندکي از گروه بنديھاي بزرگ انحصاري چند كشورمي توانند
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بزرگترين بخش توليد و فروش برخي كاالھا را در جھان در دست بگيرند ،اين گروه
بنديھاي بزرگ انحصاري داراي نيروئي مطابق با آن بوده و از آن براي منافع ويژه خويش
استفاده مي كنند .در شرايط معيني يك موافقت نامه يا يك مصالحه بين المللي كه داراي
خصلت موقت است مي تواند ميان آنھا برقرار گردد .اين اتحاديه ھاي بين المللي قيمت
انحصاري بين المللي را تنظيم كرده حدود بازارھاي فروش را در مناطق توليد كننده مواد
اوليه تعيين كرده و ميزان توليدات را معين مي نمايند و به اين ترتيب اتحاديه ھاي بين
المللي انحصارات را بوجود مي آورند .اين اتحاديه ھا ديگر از محدوده يك كشور فراتر
رفته و لنين آنھا را ›› مافوق انحصارات‹‹ ) سوپرمونوپول( مي خواند .اين مافوق
انحصارات در سال ھاي  1870ظاھر شده و پس از سالھاي  1900شاھد يك رشد سريع
بوده اند .پس از جنگ دوم جھاني  ،گروه بنديھاي جديد انحصاري بين المللي پديدار شده
وگروه بنديھاي قديم از ميان رفتند .مطابق آمار ،در سال  ،1968كل ثروت ) ارزش
موجودي( كمپاني ھاي بين المللي در خارج به  94ميليارد دالر و ارزش توليد ساليانه شعبه
آنھا در خارج  240ميليارد دالر بود .بزرگترين كمپاني ھاي بين المللي  ،پنج كمپاني
زيرند :كماپني جنرال موتورز ،كمپاني استاندارد اويل نيوجرسي ،كمپاني اتومبيل فورد،
كمپاني نفتي انگليسي شل وجنرال الكتريك ،بعلت تكامل سريع كمپاني ھاي انحصاري بين
المللي  ،انحصار اين گروھھا بر توليد و تجارت جھاني تقويت شده است .برخي شعب
صنايع جھان سرمايه داري مثل الستيك سازي ،نفت ،تنباكو ،توليدات دارويي و اتومبيل
تقريبا بطور كامل به وسيله اين كمپاني ھاي انحصاري كنترل ميشوند .در سالھاي اخير
اتحاديه ھاي بين المللي انحصاري با خصلت منطقه اي نيز شاھد تكامل جديدي بوده اند.
›› بازارمشترك اروپاي غربي‹‹ و منطقه مبادله آزاد از نظراقتصادي نوعي اتحاديه ھاي
بين المللي انحصاري ھستند .تكامل آنھا و توسعه آنھا در جھت مخالف و محدود كننده اراده
دو ابر قدرت كنوني ،اياالت متحده و اتحاد شوروي براي تقسيم جھان قرارمي گيرد.
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مبارزه ميان اتحاديه ھاي انحصاري بين المللي
بيش از پيش خشونت بارميشود.
در عصر امپرياليسم ،گروه بنديھاي انحصاري شاھد يك تكامل عظيم مي باشند ،پس ھميشه
الزم است تا تعداد زيادتري از مناطق فراھم كننده ماده اوليه ،بازار براي فروش كاالھا و
سرمايه گذاري در اختيار داشت .مثال سال  1969را در نظربگيريم :ميزان ماده اوليه اي
كه به وسيله اياالت متحده از اسيا ،افريقا و امريكاي التين وارد ميشد بشرح زيراست:
تقريبا %100اتان ،بوكسيت ،كائوچوي طبيعي؛  %91/9منگنز %78/2 ،مس،%62/9 ،
نفت  %41/6كروم وغيره .سھم مواد اوليه اي كه به وسيله ژاپن ،المان غربي ،بريتانياي
كبير از اسيا ،افريقا ،و امريكاي التين وارد ميشد نيز بسيار زياد است .به ھمين دليل است
كه مبارزه ميان گروه بنديھاي انحصاري بين المللي بر سر تصرف مناطق توليد كننده مواد
اوليه بيش از پيش حدت مي يابد .براي در اختيار داشتن نفت خاورميانه ،سرمايه ھاي
انحصاري كشورھاي متعددي به اين مناطق ھجوم برده اند و مبارزه در آنجا بسيار حاد و
پيچيده گشته است.
مبارزه ميان گروه بنديھاي انحصاري ھر كشور نيز براي تصرف بازارھاي فروش بسيار
حاد و شديد است .پس از جنگ دوم جھاني ،اياالت متحده يك سلطه بالمنازع بر بازار
جھاني سرمايه داري كسب كرده و ميزان كلي صادرات آنھا ⅓ ميزان كل صادرات جھان
سرمايه داري راتشكيل مي دھد .با اين ھمه ،بعلت صعود قدرت ھاي اقتصادي اروپاي
غربي و ژاپن موضع بالمنازع اياالت متحده آغاز به تضعيف نمود .در سال 1971
ميزان صادرات آن فقط  %14/2كل ميزان صادرات جھان سرمايه داري را تشكيل مي
داد .ميان گروه بنديھاي انحصاري تمام كشورھاي مكرراً مبارزات شديدي بر سر تصرف
بازارھا در اسيا ،افريقا و امريكاي التين و نيز در اروپاي غربي ،امريكاي شمالي و
اقيانوسيه رخ داد .در مقابل رواج اتومبيل ھاي ژاپني در ساحل غربي اياالت متحده ھنري
فورد ،مديركمپاني امريكايي فورد نارضايتي خود را اعالم مي دارد ›› :آنچه مشاھده مي
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كنيم فقط اول كاراست .اگر منتظر بمانيم اين شيطان ھاي ژاپني در دست اندازي به مركز
اياالت متحده نيز درنگ نخواھند كرد ‹‹.لنين با ژرف بيني گفته است ›› :اگر سرمايه
داران جھان را ميان خود تقسيم مي كنند ،اين بعلت شرارت ويژه آنھا نيست ،بلكه بدليل
آنست كه درجه تمركزي كه به آن نايل آمده اند ،آنھا را مجبور مي نمايد ،تا در اين راه گام
برداشته تا براي خود كسب منفعت نمايند .1‹‹...اتحاديه ھاي انحصاري بين المللي در اصل
گروه بنديھاي انحصاري با خصلت بين المللي ھستند كه به وسيله سرمايه انحصاري ھر
كشور براي تصرف مافوق سود و تقسيم بازارجھاني از نظر اقتصادي بوجود آمده اند .اما
موافقتھا و اتحادھايي كه به وسيله اين سرمايه ھاي انحصاري در مبارزه براي تقسيم جھان
بوجود مي آيد ھمواره موقتي و نسبتي بوده و ماھيت آنھا تعقيب مافوق سود بوده و اين
ماھيت سبب ميشود كه مبارزه ميان آنھا حتي يك لحظه ھم متوقف نمي شود .امپرياليست ھا
و رويزيونيست ھا وانمود مي كنند كه اين بين المللي شدن سرمايه ميتواند صلح و آرامش
را براي ھمه خلق ھا به ارمغان بياورد :لنين قبال باين ھجويات بطور قاطعي انتقاد كرده
است .لنين تذكر ميدھد ›› :اشكال مبارزه ) ميان گروه بنديھاي بين المللي( مي تواند تغيير
يافته و به داليل طبقاتي آن تا زماني كه طبقات وجود دارند واقعا دگرگون نخواھد شد ‹‹.از
آن ھنگام تا كنون ،تاريخ بيش از يك قرن اين قضاوت علمي لنين را كامال تاييد كرده است.

قدرت ھاي امپرياليستي براي تقسيم و تقسيم مجدد كره ارض
مبارزه مي كنند
مستعمرات يك شرط اساسي وجود امپرياليسم اند.
در عصر امپرياليسم ،تقسيم اقتصادي جھان كه بوسيله سرمايه ھاي انحصاري صورت مي
گيرد ،ضرورتا ً تا سرحد تقسيم مناطق و اشغال مستعمرات تكامل خواھد يافت .سياست
مستعمراتي كشورھاي سرمايه داري وغارت انحصارات پيش از اين در طول دوره انباشت
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اوليه سرمايه آغاز شده بود .اما فقط با فرا رسيدن عصر امپرياليسم است كه ›› طوفان
بزرگ‹‹ فتح مستعمرات آغاز شده و مبارزات قھر آميز ميان كشورھاي امپرياليستي بر
سر تقسيم ارضي جھان آغاز ميشود .داليل اين امر بقرار زيرند:
-

اوال ،مستعمرات مھم ترين مناطق توليد كننده ماده اوليه براي امپرياليسم اند.
انحصارات توليد در مقياس وسيع را بوجود آورده اند :ھر چقدر اين مقياس بزرگ تر
باشد و ھر چقدر نيازھا به مواد اوليه بيشتر باشد كنترل مناطق توليد كننده مواد اوليه
اساسي تراست .لنين تذكرميدھد›› :ھرچه سرمايه داري بيشتر تكامل يافته باشد كمبود
مواد اوليه بيشتر احساس شده و رقابت و جستجوي منابع مواد توليد در سرتاسر جھان
شديدتر بوده و مبارزه براي تصرف مستعمرات حادتراست‹‹.

-

1

ثانيا ،مستعمرات مكانھايي ھستند كه براي امپرياليسم صدور سرمايه به آنھا بيشترين
سود را در بردارد .گروه بنديھاي انحصاري متروپول ھا قادر خواھند بود بازھم
بيشتر به استثمار وحشيانه مردم زحمتكش پرداخته و آنھا را به بردگي بكشانند؛ در اين
مستعمرات آنھا ھم چنين قادر خواھند بود رقبا را به كمك انحصارات از ميدان خارج
كرده و باين ترتيب براي سرمايه ھاي صادر شده امكان كسب مافوق سودھاي
انحصاري تضمين نمايند.

-

ثالثا ،مستعمرات پرسودترين بازارھاي فروش را براي گروه بنديھاي انحصاري
تشكيل ميدھند؛ كشورھاي متروپول مي توانند در آنجا از موانع مالياتي براي حفظ
انحصار خود استفاده كنند.

-

رابعا ،مستعمرات ھمچنين پايگاھھاي استراتژيك نظامي را براي ھر كشور
امپرياليستي در مبارزه براي سلطه جھاني تشكيل ميدھند .كشورھاي متروپول مي
توانند در آنجا پايگاه ھاي مناسب نظامي داير كرده و وسيعا مواد استراتژيك را غارت
نموده و تعداد زيادي سر باز در اختيار گرفته و ھمه اينھا را در خدمت سياست جنگ
امپرياليستي قرار دھند.
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سرانجام مستعمرات شرط اساسي را تشكيل ميدھند كه امپرياليسم براي حيات خود به آن
تكيه ميكند ›› .فقط تصرف مستعمرات تضمين كامل موفقيت را عليه تمام پيچ وخم ھاي
مبارزه با رقبا خود به انحصارات مي بخشد‹‹

1

به ھمين دليل است كه كشورھاي

امپرياليستي ھمواره مي كوشند تا مستعمرات بيشتري به چنگ آورند .پس از سال 1870
مبارزه قدرت ھاي امپرياليستي براي تقسيم ارضي جھان حدت بي نھايت زيادي يافت .در
سال  ، 1914مستعمرات اشغال شده بوسيله  6كشور امپرياليستي – بريتانياي كبير،
روسيه ،فرانسه ،المان ،اياالت متحده و ژاپن داراي مساحتي معادل  65ميليون كيلومتر
مربع بود و جمعيتي معادل  523ميليون را در بر مي گرفت .مساحت مستعمرات روسيه
بزحمت كمتر از مستعمرات اشغال شده به وسيله بريتانياي كبير بود و در رده دوم قرار
ميگرفت؛ در آن زمان ،مساحت روسيه معادل  22/8ميليون كيلومتر مربع بود كه 17/4
ميليون آنرا كلي ھا تشكيل ميداد .لنين با ژرف بيني نشان مي دھد كه ›› خصلت ارتجاعي،
برده ساز و اسارت آور جنگ در جانب تزاريسم بي نھايت آشكارتر از جانب حكومت ھاي
2

ديگراست‹‹.

روسيه تزاري ›› زندان خلق ھاي تمام مليت ھا بود‹‹.

3

در گذشته چين سالھا به وسيله قدرتھاي امپرياليستي غارت ميشد .پس از پايان قرن  ،19ھر
كدام از كشورھاي امپرياليستي مھاجم به چين ،بر حسب توان اقتصادي – نظامي خود در
محل يك منطقه معين را بعنوان منطقه نفوذ ويژه خويش معين مي نمود؛ كشور ما باين
ترتيب به يك نيمه مستعمره مبدل گرديد .بعنوان مثال مناطق نزديك و پائين شمال شرقي
منطقه نفوذ روسيه و پس از جنگ روسيه ژاپن در سال  1905بخشي اين منطقه به منطقه
نفوذ ژاپن تبديل گرديد ھنگام تسلط امپرياليسم بر چين  ،روسيه تزاري ››يكي از اولين
)كشور( ھاي بود كه پنجه ھاي خود را دراز مي كرد تزارھا ››مثل دزدان‹‹ مھاجميني
عليه چين بوده و بيش از 1/5ميليون كيلومتر مربع از خاك كشور ما را اشغال كرده بودند،
يعني مساحتي را معادل سه بار بزرگتر از فرانسه و يا دو بار بزرگتر از چكسلواكي.
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در آغاز قرن  ، 20قدرت امپرياليستي ديگر مناطق جھان را كه ھنوز اشغال نشده بودند
تقسيم كرده بودند .در عين حال مبارزه ميان كشورھاي امپرياليستي براي تصرف
مستعمرات ھنوز از خاتمه يافتن فاصله بسياري داشت و ھركدام از كشورھاي امپرياليستي
مبارزه شديد را براي تقسيم مجدد جھان به پيش مي بردند.

تقسيم وتقسيم مجدد مستعمرات ضرورتا به جنگ منجرميشود.
امپرياليسم براي كسب مافوق سودھاي انحصاري مجبوراست به تھاجم و توسعه طلبي
نسبت به خارج پرداخته و بخاطر يك تقسيم جديد ارضي مبارزه كند .اين توسعه طلبي و اين
مبارزه به نيروي كشورھاي امپرياليستي بستگي دارد :كشوري كه مي تواند ھژموني
)برتري( جھاني را كسب كند كشوري است كه بزرگترين نيرو را در اختيار دارد .شكل
عالي اين نوع حل تضادھا از طريق جبر ،جنگ است .مادامی كه امپرياليسم وجود دارد
جنگ اجتناب ناپذيراست .به وسيله جنگ است كه امپرياليسم مستعمرات را به چنگ مي
آورد ،به وسيله جنگ است كه برتري جھاني را كسب مي كند ،و به وسيله جنگ است كه
مافوق سودھاي انحصاري به چنگ مياورد .لنين مي گويد ›› :جنگ كنوني به وسيله
امپرياليسم ايجاد شده است‹‹ 1ھر دو جنگ بزرگ جھاني در نيمه اول قرن بيستم به وسيله
امپرياليسم براي تقسيم جديد جھان بر سر كسب برتري آغازشد .انحصارات اقتصادي
ضرورتا ً سبب شكفته شدن و تشديد تضاد بنيادي سرمايه داري شده بحران ھاي سياسي
واقتصادي را وخامت مي بخشد .براي گريز از اين بحرانھا ،تخفيف تضادھاي طبقاتي حاد
در كشور و نجات سيستم سرمايه داري ،امپرياليست ھا مي توانند ،به وارد شدن در يك
جنگ بعنوان آخرين شانس ،مجبورشوند .صدر مائو مي گويد››:جنگ جھاني امپرياليستي
باين دليل شروع شد كه قدرتھاي امپرياليستي مي كوشيدند تا از يك بحران اقتصادي سياسي
جديد خارج گردند‹‹ 1.با درك ماھيت اقتصادي امپرياليسم  ،مي توانيم باين حكم لنين بھتر
پي ببريم ›› :براين پايه اقتصادي ،جنگ ھاي امپرياليستي ،تا زمانيكه مالكيت خصوصي بر
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وسايل توليد وجود دارد ،مطلقا ً اجتناب ناپذيرند‹‹ 2.امپرياليسم به لطف جنگ رشد كرد و
بزرگ شد .در طول دو جنگ بزرگ جھاني باندھاي سرمايه داري انحصاري امريكا دست
به تجارت اسلحه زده و منافع كالن بدست آوردند .در طول جنگ اول  38ميليارد دالر و
در طول جنگ دوم 117 ،ميليارد دالر منفعت بدست آورد؛ و باين دليل موفق گرديد تا در
جھان سرمايه داري برتري را كسب نمايد .از آن پس ،بورژوازي انحصاري امريكا بازھم
بيشتر جنگ را بعنوان يك وسيله سريع كسب ثروت تلقي كرده و مداوما ً به جنگ ھاي
تجاوزكارانه پرداخت .مطابق آمار ،گروه ھاي سرمايه داري انحصاري امريكا سودي بالغ
بر  115/4ميليارد دالر را در طول جنگ تجاوز به كره به چنگ آوردند؛ در طول فقط
يكسال ) (1964 -65در جنگ تجاوزكارانه عليه ويتنام مبلغ  76ميليارد دالركسب كردند.
در بورس ميلياردرھاي امريكايي ،ھر دالر به خون سرخ خلق زحمتكش آغشته است .تا
زمانيكه امپرياليسم وجود دارد ،ريشه جنگ ھاي مدرن نيز وجود خواھد داشت .براي
حذف جنگ ،بايد نظام امپرياليستي را از ميان برد.
در عين حال ،براي حفظ سيستم ،امپرياليستھا و ريويزيونيست ھا ھمواره انواع ھجويات را
براي فريب خلق مي پراكنند›› .تئوري اولتراامپرياليسم‹‹ كه در آستانه جنگ اول جھاني
به وسيله كائوتسكي نماينده خط ريويزيونيستي در انترناسيونال دوم مطرح شد يك سخن لغو
و كامال ويژه است .كائوتسكي عمداً واقعيت ھا را پاك مي كند ،يعني اين واقعيت را كه
تھاجم و توسعه طلبي امپرياليسم به وسيله ماھيت سرمايه داري انحصاري تعيين مي شود.
وي وانمود مي كند كه سياستي وجود دارد كه امپرياليسم آنرا ›› ترجيح‹‹ مي دھد و مي
گويد››:اين سياست جديد اولترا امپرياليستي‹‹ ،استثمار مشترك جھان را از طريق يك
سرمايه مالي كه در مقياس بين المللي متحد شده جايگزين مبارزه بين سرمايه ھاي مالي
ملي مينمايد .باين طريق يك به اصطالح صلح طوالني مي تواند در جھان پديدار گردد .اما
لنين در مخالفت كامل با اين مطلب مي گويد››:اولترا امپرياليسم‹‹ كائوتسكي ›› فريب خلق
با تحميل يك روحيه اشكارا ارتجاعي ،از طريق اميدوار ساختن آنھا به امكان صلح ھميشه
گي در رژيم سرمايه داري و منحرف كردن توجه آنھا از انتاگونيسم و مسائل حاد دوران
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كنوني و سمت دادن توجه آنھا به سوي دورنماھايي دروغين يك نوع اولترا – امپرياليسم به
اصطالح نوي موھوم است1‹‹.
از زمان اختراع ›› اولترا امپرياليسم ‹‹ به وسيله كائوتسكي ،تمام ريويزيونيستھا در شرايط
جديد به اشاعه اين ›› تئوري‹‹ به اشكال مختلف پرداخته اند .ريويزيونيست ھاي مدرن
اتحاد شوروي  ،و در راس آنھا برژنف ،چنين اظھار مي دارند كه ھمكاري موقتي  ،قسمي
و نسبي ميان دو ابر قدرت كنوني ›› ساخت يك صلح پايدار‹‹ را تشكيل مي دھد :آنھا مي
خواھند تضاد ھاي عميقي را كه ميان دو ابر قدرت وجود دارد ،پنھان ساخته ،خلق ھا را
فريب داده و رقيب خود را خام كنند تا به منافع امپرياليستي خود جامه عمل بپوشانند .ميان
امپرياليست ھا ،ھم مبارزه و ھم سازش وجود دارد؛ اين سازش در خدمت يك مبارزه باز
ھم شديدتر قرارمي گيرد .مبارزه مطلق است و طوالني؛ سازش نسبي و موقتي است.
موافقتھاي موقتي امروز فقط در خدمت تدارك مبارزه بازھم بزرگتر فردا خواھند بود.
انحصار پايه اقتصادي اصلي امپرياليسم است .اين پايه نشان مي دھد كه ماھيت چپاولگر و
تجاوزكار امپرياليسم ھرگز نمي تواند ،تغييريابد .ھمانطوريكه مائوتسه دون مي گويد:
››وقتي كه مي گوئيم :امپرياليسم وحشي است ،منظور ما اين است كه ماھيت آن تغيير
نيافته و امپرياليست ھا ھرگز چاقوي خود را بر زمين نگذاشته و به راھب تبديل نمي
گردند .و اين تا انحطاط آنھا ادامه دارد‹‹.

1

كتاب ھاي اصلي براي مطالعه:
لنين››:امپرياليسم مرحله عالي سرمايه داري‹‹
مائوتسه دون››:دمكراسي نوين‹‹ اثارمتخب جلد2
مائوتسه دون :توھمات خود را بدور بياندازيد و براي مبارزه آماده باشيد.
موضوعاتي براي تفكر
 (1مشخصات بنيادي امپرياليسم كدامند؟ چرامي گويند كه انحصارپايه اقتصادي اصلي امپرياليسم است؟
 (2چرامي گويند كه ماھيت امپرياليس م تغييرنم ي ياب د؟››تئ وري اولتراامپرياليس م‹‹ ونس خه ھ اي جدي د آن را
مورد برخورد انتقادي قراردھيد.
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فصل دھم

امپرياليزم آستانه انقالب
سوسياليستی پرولتاريايی است
امپرياليسم سرمايه داری انحطاط يافته
و زوال يابنده است
پس از گذار سرمايه داری از مرحله رقابت آزاد به انحصار ،تضادھای آن به حداکثر
شکفته گرديد .اين تضادھا مثل آتشفشانی که به نقطه انفجار رسيده باشد بطور روزمره
وجود گذرای امپرياليسم را بخطر می اندازد .با اينکه امپرياليسم ھر روزه چنگ و
دندانھای خويش را نشان ميدھد اما در واقع يک ببری کاغذی بيش نيست که در ظاھر
نيرومند اما در واقع ضعيف است.
امپرياليسم آستانه انقالب سوسياليستی پرولتری است.
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امپرياليسم سرمايه داری انگلی و منحط است
تکامل توليد و تکنيک به رکود گرايش پيدا می کند
سرمايه داری در مرحله انحصاری خود به تجزيه و فساد دچار می شود .امپرياليسم
سرمايه داری ھمان انگلی و منحط است .پايه اقتصادی آن را انحصار و سلطه
انحصارات تشکيل می دھد.
اين انحطاط و گنديدگی امپرياليسم در وھله اول بوسيله اين واقعيت بيان می شود که
سازمان انحصاری بطور قابل مالحظه ای تکامل نيروھای مولده را مانع شده و بطور
مصنوعی ترقی تکنيکی را جلو می گيرد ،تکامل توليد و تکنيک به اين ترتيب به سمت
رکود تمايل پيدا می کند .قبل از پيدايش انحصارات سرمايه داران در طی رقابت خود
برای کسب سودھای اضافی و برای حذف رقبا اجباراً بايد به بھبود تکنيک ھای توليد
توجه می نمودند .در مرحله انحصاری  ،سرمايه داران انحصاری بر بخش اعظم توليد
در بخش ھای معينی تسلط دارند و با تعيين قيمت ھای انحصاری موفق به کسب سودھای
کالن می شوند .به اين ترتيب  ،موتور ترقی تکنيکی تا حدودی به کندی دچار می شود.
در اين مرحله  ،سرمايه داران از اين می ترسند که مبادا ترقی تکنيکی به حال موفقيت
انحصاری آنھا مفيد نباشد و اغلب بطور مصنوعی جلوی تکامل جديد نيروھای مولده را
سد می کنند.
چرا سرمايه داران به ھراس افتاده و جلوی تکامل تکنيک را سد می کنند؟ اوال به اين
خاطر که استفاده وسيع از تکنيک ھای جديد و تجھيزات و وسايل جديد سبب کاھش قيمت
تمام شده و افزايش توليد می شود و در عين حال سبب ضايعات قابل مالحظه ای برای آن
دسته از سرمايه داران انحصاری می شود که تجھيزات آنھا از ارزش افتاده و غير قابل
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استفاده شده است .ثانيا  ،بعلت اينکه بکار گرفتن تکنيک ھای جديد و وسايل جديد سبب
وارد شدن کاالھای مشابه ولی ارزانتر بميدان رقابت می شود و اين مساله موقعيت
انحصاری برخی از سرمايه داران را بخطر می اندازد .ھمچنين اين سرمايه داران اغلب
به اقداماتی برای کاھش توليد بمنظور حفظ قيمتھای انحصاری متوسل می شوند که
بدينوسيله سودھای کالن به جيب بزنند .بھمين دليل است که تعداد زيادی از تکنيک ھای
جديد و کشفيات مناسب برای تکامل توليدی سرمايه داری بالفاصله پس از خريد اجازه و
امتياز آن ھا بوسيله سرمايه داران انحصاری به کناری گذاشته می شوند .بعنوان مثال ،
طرز تھيه بنزين به مدت تقريبا  20سال يکباری گذاشته شده بود ،زيرا برای انحصار
کمپانی ھای مشی مضر بود  ،کشف انرژی اتمی بخودی خود يک موفقيت بزرگ علمی
است اما امپرياليسم از آن برای ساختن سالح ھای اتمی مرگ آور استفاده کرده و قادر
نيست آنرا وسيعا در خدمت اھداف صنعتی بکار برد.
ممانعت انحصارات از تکامل توليد و تکنيک سبب اتحاد يک کندی تدريجی باز توليد در
مقياس وسيع می گردد .نمونه امريکا را در سال ھای  1900–1871در نظر می گيريم :
در مدت  30سال ،توليد صنعتی  3/9برابر گرديد .با اين ھمه در فاصله 1929 – 1901
برای مدتی مشابه فقط  2/7برابر گرديد و از  1930تا  1950به ميزان  1.7برابر
افزايش يافت.از  1960تا  1970متوسط رشد توليد صنعتی بميزان  % 4/4بوده است.
سرعت تکامل توليد امريکا بيش از پيش به کندی دچار شد و گنديدگی امپرياليزم را نشان
ميدھد.
اينکه می گوئيم در مرحله سرمايه داری يک گرايش به انحطاط و رکود در تکامل و
توليد و تکنيک وجود دارد بمعنی آن نيست که ديگر بھيچ وجه تکاملی در کار نيست.
لنين می گويد  " :اما اشتباه خواھد بود اگر تصور کنيم که اين گرايش به گنديدگی رشد
سريع سرمايه داری را نفی خواھد کرد  ،نه  ،اين رشته ھای صنعتی  ،آن اقشار
بورژوازی  ،برخی کشورھا  ،در عصر امپرياليسم با نيرويی کم يا بيش  ،گاھی اين
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گرايش و گاھی » گرايش ديگر را از خود بروز می دھند " .اگر رقابت آزاد به انحصار
منجر گرديد ،اما انحصار رقابت را از ميان برده ،بلکه فقط آن را حادتر و شديد تر نموده
است .در رقابت  ،ھر گروه سرمايه داری انحصاری از يکسو به خشونت فساد  ،شانتاژ
 ،دروغ و وسايل و شيوه ھای وحشيانه تری برای از ميان بردن رقبا متوسل می شود :
و از سوی ديگر گاھی ناچار است به نو آوريھای تکنيکی  ،کاھش قيمت تمام شده و
وسايل اقتصادی ديگر برای نابود کردن رقبا دست زند .در ھمان زمان نيروھای
اقتصادی کشورھای اصلی سرمايه داری در حال تغيير مداوم ھستند .از آنجا که گرايش
عمومی عبارتست از کند شدن شديد تکامل نيروھای مولده  ،مجموعه کشور ھای سرمايه
داری شاھد تضعيف يا نزول موقعيت خويش اند  ،حتی اگر در برخی موارد پراکنده
شاھد جھش ھای تکاملی نيز باشيم .بھمين دليل است که در مرحله انحصاری  ،نمی توان
امکان يک تکامل نسبتا سريع در يک بخش  ،يک کشور و يا يک دوره را نفی نمود .اما
اين امر نمی تواند ايست واقعيت را تغيير دھد که تکامل توليد و تکنيک در کشور ھای
امپرياليستی بطور کلی به رکود متمايل است .اگر در عصر امپرياليسم  ،يک کشور
بتواند شاھد تکامل نسبته سريع تکنيک و توليد باشد ،اين ھميشه امری موقتی خواھد بود.
در ژاپن  ،در فاصله سال ھای  1950تا  ، 1971ارزش متوسط کلی ملی ھر سال بيش
از  % 10افزايش يافته است .اما اين گرايش به رشد نمی تواند مدتی طوالنی دوام يابد.
دليل اصلی تکامل نسبتا سريع توليد ژاپن در پشتيبانی وسيع امپرياليسم امريکا از سرمايه
داری انحصاری ژاپن نھفته است .به اين ترتيب  ،جنگ ھای تجاوزکارانه آمريکا عليه
کره و ويتنام به سرمايه داران انحصاری ژاپن اجازه داد ،تا ثروت ھای کالنی به چنگ
آورند .در طول جنگ تجاوز کارانه عليه کره )  ( 1950 – 53امپرياليسم آمريکا
سفارشات نظامی " ويژه " ای معادل  2مليارد دالر به ژاپن داد .در طول جنگ عليه
ويتنام  ،امپرياليسم امريکا در فاصله سال ھای  1960 – 65مبلغ  300تا  400مليون
دالر در ھر سال بعنوان مخارج " ويژه " ) که از سال  1965به بعد به  500تا 600
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نظامی کردن اقتصاد ملی
به نيروھای مولده اجتماعی آسيب ھای عظيمی وارد می آورد
نظامی کردن اقتصاد ملی  ،بن بستی است که اقتصاد امپرياليستی بناچار در آن وارد
خواھد شد .اين نتيجه اجتناب ناپذير تکامل تضاد ھای درونی سرمايه داری و تظاھر
بارز و روزانه گنديدگی فزاينده امپرياليسم است .امپرياليسم برای فرار از بحران
اقتصادی  ،تضاد ميان تقاضای نسبتا ناکافی توده ھا و رشد ظرفيت توليدی سرمايه داری
را تخفيف می دھد .انحصارات برای تقسيم جھان ميان خود و کسب مافوق سود تدارکات
جنگی خود را تقويت نموده و ھمواره مقدار بيشتری از بودجه کشور را برای نگھداری
ارتش ھای عظيم  ،ساختن سالحھای تخريبی  ،تحقيقات علمی با اھداف نظامی  ،و
برای دست زدن به جنگ ھای تجاوزکارانه امپرياليستی صرف می نمايند .نظامی کردن
اقتصاد ملی کشور ھای امپرياليستی در وھله اول بصورت افزايش مخارج نظامی ظاھر
می شود .از جنگ دوم جھانی به اينسو  ،سھم مخارج نظامی دفاع ملی در بودجه امريکا
بيش از پيش افزايش يافته است .از سال  1946تا  ، 1970اياالت متحده روی ھم رفته
بيش از  1100مليارد دالر را صرف مخارج مستقيم نظامی کرده است .يعنی در ھر سال
بطور متوسط  45مليارد دالر در سال مالياتی  ، 1972 – 73مخارج نظامی مستقيم روی
ھم رفته به  78/3مليارد دالر بالغ گرديد و بايد به اين مبلغ ھزينه بازنشستگی " مبارزين
قديمی " ) که معادل  11/7مليارد دالر است ( وھزينه تحقيقات فضائی )  ( 3/2ميليارد
دالر را اضافه کرد که روی ھمرفته در ھر سه زمينه فوق  93/2ميليارد دالر می شود .
عالوه بر اين نظامی کردن به اين معنی است که علوم و تکنيک ھای صنعتی که متوجه
زمينه ھای نظامی شده اند بيش از بيش جای مھم تری در صنايع وتکنيک را اشغال می
1967
نيروی کار
سالھایاز– 68
بخش مھمی
کنند .بخش مھمی از نيروی کار اجتماعی از حيطه توليد در طول

بخش مھ
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مخابرات  256900 :نفر )  ( % 38/6؛ ھوا پيما و قطعات يدکی آنھا  615900نفر )
2

 (% 72/4از ميان کل تعداد کارکنان علمی وتکنيکی اياالت متحده  /3آن کما بيش در
رابطه نزديک با ارتش وتحقيقات فضائی ھستند  77ميليون کارگر آمريکايی ) غير از
نيروھای مسلح تقريبا  % 20از نظر اقتصادی و شغل به سفارشات دفاع ملی وابسته اند.
امپرياليزم موجب نظامی شدن اقتصاد ملی در تمام زمينه ھا می شود و اين امر به نتايج
وخيمی منجر می گردد .اياالت متحده ھر ساله  100ميليارد دالر برای گسترش سالح
ھای جنگ ھای تجاوزکارانه صرف می نمايد ؛ اگر اين سالح ھا در قتل عام خونين خلق
ھا و تخريب ثروت ھای اجتماعی بکار نرود در اين صورت انبار خواھد گرديد .
کارخانه ھای انحصارات بيدرنگ آنھا را به کپه ھای آھن تبديل خواھند نمود حتی در
برخی مواقع  ،بعضی از وسايل قبل از خروج از کارخانه به علت ظھور مدل ھای جديد
ديگر به عنوان يک وسيله کھنه تلقی می شود .نظامی کردن اقتصاد ملی به يک توسعه
غول آسا منجر می شود :صنايع نظامی به شدت رشد کرده  ،صنايع غير نظامی تضعيف
می شود .از  20سال قبل بدينسو  ،ارزش توليد بخش ھای صنعتی مربوطه به تحقيقات
فضائی ) توليد موشک ھا  ،ھوا پيما ھا و سفينه ھای فضائی ( شش بار افزايش يافته
است .بعکس ،تکامل صنايع غير نظامی با کندی بسيار صورت گرفته است :حتی در
برخی مواقع توليد کاھش يافته است ،مثل صنايع نساجی که حجم توليد در سال 1970
نسبت به  1950به ميزان  % 12کاھش نشان می دھد .امپرياليزم به سياست تجاوز جنگ
دست زده و اقتصاد خود را نظامی می کند :ھمه اين ھا به ھرز رفتن مقدار عظيمی از
نيروی انسانی ،مواد وثروت ھا منجر می گردد .اين ضربه وحشتناکی که به ثروت ھای
اجتماعی وارد می آيد ،نشانه ھای آشکار انعطاف وگنديدگی امپرياليزم است .
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بورژوازی ھر روز بيش از پيش به يک قشر اجاره بگير تبديل می شود
فساد وخصلت انگلی امپرياليزم در اين واقعيت پديدار می شود که بورژوازی روز
بروز بيشتر به يک قشر ساده از اجاره بگيران تبديل می شود .قشر اجاره بگير به انھايی
گفته می شود که تماس خود را با روند توليد کامال از دست داده که فقط از طريق "
منفعت " زندگی می کند .فقط از طريق استثمار کارگران و به شرکت درکار مولد است
که بورژوازی می تواند در تجمل زندگی کند .در مرحله امپرياليزم ،خصلت انگلی
بورژوازی بازھم بيشتر می شود .اداره مؤسسات سرمايه داری بطور کامل در دست
مديران است .بورژوازی و بخصوص بورژوازی انحصارگر ھيچ ارتباطی با روند توليد
ندارد و يک زندگی انگلی را فقط از طريق درآمد حاصله ازسھام وارزش ھای ديگر
ادامه می دھد .مدتھا قبل لنين چنين گفته است " :امپرياليزم يک انباشت عظيم سرمايه
پولی در تعداد اندکی از کشور ھا ست" " .ازاينجا تکامل خارق العاده طبقه ويا دقيقتر،
قشر اجاره بگيران ناشی می شود ،يعنی اشخاصی که از " قبل کوپون"ھا زندگی کرده و
بطور کامل از شرکت در امور يک موسسه جدا بوده و حرفه آنھا مفتخوری است " – 1
لنين " امپرياليزم  " ...ص . 119
در سال  1950دراياالت متحده درآمد حاصله از سود سھام ومنفعت ھای سعودی روی
ھمرفته به  5/19ميليارد دالر بالغ می گرديد؛ اما در سال  1963اين ميزان به 3/50
ميليارد دالر سر زد ) يعنی افزايشی معادل  (% 157و در ھمان زمان درآمد ملی فقط
به ميزان  % 102افزايش يافت .در سال  1970سود سھام به منفعت ھا ی فردی 7/ 89
ميليارد دالر بالغ گرديد .انحصارات بزرگ امريکا بر اين درآمد ھای حاصل از استثمار
برای گذراندن زندگی راحت متکی است .چند ثروتمند بزرگ امريکايی نه فقط مقدار
زيادی زمين را برای ساختن ويالھا  ،زمين گلف و شکارگاه غصب می کنند ،بلکه پول
ھای بی حسابی را در افراط کامل خرج کرده و به يک زندگی پر عشرت مشغول بوده
و در تجمالت باھم به رقابت می پردازند .در سال  1964سرمايه دار بزرگ امريکايی ،
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فورد بيش از  500,000دالر را در يک مھمانی به مناسبت جشن تولد فرزندش خرج
کرد .اندکی بعد ،سرمايه دار بزرگ ديگری بنام "ملون" برای پشت سر گذاشتن فورد
در يک مھمانی به مناسبت " ورود فرزندش به جامعه " يک ميليون دال ر خرج کرد .
يکی از خصلت ھای امپرياليزم صدور ھر چه بيشتر سرمايه است .به اين ترتيب ،چند
کشور ثروتمندتر به کشور ھای اجاره بگير تبديل می شوند و بطور عمده از استثمار
خلق ھای مستعمرات کشور ھای وابسته زندگی کرده و مثل کرم به جويدن ثروت کشور
ھای توسعه يافته مشغول اند .مطابق آمار  ،در فاصله  1950 – 70سود ھای کشف شده
به وسيله اياالت متحده ناشی از سرمايه گذاری خصوصی مستقيم در خارج به 88/77
ميليارد دالر  ،يعنی  % 14بيشتر از کل مبلغ سرمايه گذاری ھای مستقيم خصوصی تا
پايان  1970بالغ گرديد .سرمايه گذاری ھای مستقيم امريکا در امريکای التين ،در سال
 1946به  3ميليارد دالر و در سال  1969به  7/11ميليارد دالر بالغ می شد .اما در
طول اين  24سال ،اگر فقط سود حاصل از سرمايه گذاری ھای مستقيم را در نظر
بگيريم  ،اياالت متحده از کشورھای امريکای التين مبلغ  23.429ميليارد دالر سود
استخراج کرده است که به مراتب بيشتر از ميزان سرمايه گذاری ھای مستقيم امريکا در
ھمين فاصله است.
بخش اعظم سودھای حاصله در خارج ھر ساله به اياالت متحده باز می گردد و به مشتی
سرمايه دار اجازه می دھد ،تا يک زندگی پر از فساد را بگذرانند .از سال  1960تا
 1970سودھائی که به اين ترتيب به اياالت متحده سرازير شد به  43/4مليارد دالر بالغ
گرديد :به اين مبلغ بايد  19مليارد دالری را که مجددا در خارج سرمايه گذاری گرديد ،
تا غارت مستعمرات و کشور ھای وابسته را تقويت نمايد .اضافه کرد به اين ترتيب ،
افزايش سود و سرمايه گذاری ھا ھر سال بيشتر خصلت انگلی امپرياليسم را تشديد می
نمايد .ھمه اين ھا نشان دھنده اينست که صدور سرمايه پايه سرکوب و استثمار اکثريت
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عظيم خلق ھا و ملل ستمديده جھان بوسيله امپرياليسم است .اين پايه خصلت انگلی
سرمايه داری يک تعداد کوچک از ثروتمندترين کشور ھا را تشکيل می دھد.
پيدايش يک اشرافيت کارگری ) آريستو کراسی کارگری ( ،
تظاھر ديگری از گنديدگی امپرياليسم
گنديدگی امپرياليسم ضرورتا ً در جنبش کارگری نيز ،با ايجاد يک اشرافيت کارگری و
پيدايش رويزيونيسم انعکاس می يابد .لنين می گويد  " :دولت – اجاره بگير ،يک دولت
سرمايه داری انگلی و فاسد است و اين امر نمی تواند بر شرايط اجتماعی و سياسی
کشور بطور اعم و بر روی دو گرايش اصلی جنبش کارگری بطور اخص بدون تاثير
بماند " .بھره کشی از مستعمرات و کشورھای وابسته و پرولتاريای کشور خودی به
بورژوازی انحصار گر امکان می دھد تا سودھای انحصاری خارق العاده ای بدست
آورد .برای سرکوب مقاومت توده ھای کارگری  ،وی بخش کوچکی از مافوق سود ھای
انحصاری بدست آمده را برداشت کرده و با آن برخی از کارگران را که به طبقه خويش
خيانت کرده و بصورت عمال بورژوازی انحصاری در آمده اند خريداری می کند .به
اين ترتيب اشرافيت کارگری که بوسيله دستمزدھای باال و يک شيوه زندگی بورژوايی
مشخص شده و وفادارانه به بورژوازی انحصاری خدمت می کند ،متولد می شود  .اين
اشرافيت کارگری با طبقه کارگر آميخته بوده و وظيفه آن قربانی کردن منافع طبقه
کارگر و ضربه زدن به آنست .اين قشر آريستوکرات کارگری نقش سگ پاسبان
بورژوازی انحصاری و کشور ھای سرمايه داری را بازی می کند.
مافوق سودھای سرمايه انحصاری پايه اقتصادی ريويزيونيسم در جنبش کارگری را
تشکيل می دھند .در شرايط امپرياليسم  ،ھمراه با اين قشر ممتاز از کارگران  ،تئوری و
مشی ريويزيونيستی نيز ظاھر می شود که معرف سلطه امپرياليسم است .آريستوکرات
ھای کارگری ،عناصر بورژوازيی با رنگ و لعاب مارکسيستی است .اشرافيت کارگری
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و ريويزيونيست ھا خطرناک ترين دشمنانی ھستند که در درون جنبش کارگری پنھان
شده اند .اگر نتوان واقعا به اين دمل چرکين در اندام انقالب حمله کرد ،امپرياليسم خواھد
توانست برای مدتی بازھم طوالنی تر در اين حالت گنديدگی به زيست ادامه دھد.
ھمانطور که لنين بدرستی تذکر می دھند " :در واقع ،سرعت ويژه و خصلت بويژه شرم
آور تکامل اپورتونيسم بھيچ وجه تضمينی برای پيروزی پايدار آن نيست" و يا " :
مبارزه عليه امپرياليسم اگر بنحو گسست ناپذيری با مبارزه عليه اپورتونيسم پيوند ،نداشته
باشد سختی پوچ و دروغين بيش نخواھد بود ".
از نظر سياسی در تمام زمينه ھا گرايش به ارتجاع بوجود آمده و بحران اجتماعی بيش
از پيش حدت می يابد
در مرحله رقابت آزاد  ،بورژوازی خود را با نقاب " دمکراسی ،آزادی  ،برابری و
برادری " می آراست ،تا ديکتاتوری خود را مخفی بنمايد .در مرحله امپرياليسم اين نقاب
بيش از پيش شفاف شده و ھر کسی که با استثمار و سرکوب به مخالفت برخيزد بی
رحمانه سرکوب می شود .لنين می گويد  " :روبنای سياسی که اين اقتصاد جديد  ،يعنی
سرمايه داری انحصاری ) امپرياليسم سرمايه داری انحصاری است ( را آرايش می کند
 ،ھمان چرخش از دمکراسی بسوی ارتجاع سياسی است .به رقابت آزاد  ،دمکراسی
تعلق می گيرد  ،به انحصار  ،ارتجاع سياسی ".
در اياالت متحده فقط توده ھای خلقی که به مبارزه قھری دست می زنند نيستند که
سرکوب می شوند  ،بلکه آنھايی ھم که عدم توسل به خشونت را پيشنھاد می کنند نيز
سرکوب می شوند .در سال  1968کشيش سياه مارتين لوترکينگ بوسيله امپرياليست ھای
امريکايی بقتل رسيد ،زيرا وی عليه تبعيض نژادی و برای برسميت شناختن حقوق اقليت
ھای ملی مبارزه می کرد.
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در عين حال ايدئولوژی و حيات فرھنگی کشورھای امپرياليستی در انحطاط کامل بسر
می برد .کتاب ھا و فيلم ھايی با موضوعات پورتوگرافيک و جنايی و غيره بازار را
لبريز کرده اند .مثال در کاليفرنيا  ،بيش از  30کمپانی متخصص فيلم ھای پورتوگرافيک
وجود دارد .جھان سرمايه داری بوسيله لباس ھای عجيب و غريب  ،رقص ھای سرگيجه
آور " ،بيتل ھا "  ،گروھھای جاز  ،نمايشگاھھای آالمد نقاشی ھای " امپرسونيستی " و
 ...اشغال شده است .کار حتی به تشکيل مسابقات " گريه " بين المللی زنان و مسابقه
ميان کودکانی که ھنوز راه نمی روند نيز رسيده است .فرھنگ و ھنرھای امپرياليستی
سترون و به مشی درجه منحط اند .اعمال جنايت کارانه  ،دزدی  ،مواد مخدر به يک
بالی اجتماعی واقعی تبديل شده اند.
در مقابل چنين جامعه کامال فاسدی جوانان زيادی از راه بدر رفته و برای خود ھيچ
ھدفی تصور نکرده و آينده را برای خود بی نھايت نامطمئن می بيند .برخی از تاريخ
دانان آمريکائی تصور می کنند که " برای اولين بار آمريکائی ھا اعتماد خود را به ايده
آل خويش  ،به سيستم خويش و آينده خويش از دست می دھند" " .و در ھر گوشه ای با
بحران مواجه شده اند "  .برخی ديگر با صراحت می گويند " :در واقع بحران يک
بحران معنوی و نشان دھنده شکست آشکار سيستم سرمايه داری است که ما اين ھمه از
آن ستايش کرده ايم" ) نيوزويک  6ژوئيه  .( 1970دقيقا در ھمين تضادھای عميق
امپرياليسم است که عناصر پيشرو آگاھی يافته و مارکسيسم را کشف و از طريق
سازمانھای واقعی مارکسيستی توده ھای وسيع را متحد کرده و مبارزه مصممانه ای را
عليه سيستم امپرياليستی سازماندھی می کنند.
انگلی بودن و فساد امپرياليسم بوسيله خصلت بنيادی آن يعنی انحصار تعيين می شود.
اين نشان می دھد که امپرياليسم ببرکاغذی است که در ظاھر نيرومند و در باطن ضعيف
است .اين خلق است که واقعا نيرومند است و نه امپرياليسم و کليه مرتجعين .ھمانطور که
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صدر مائو گفته است" :اگر امپرياليسم و تمام مرتجعين را از نظر ماھيت و از نظر آينده
و استراتژی در نظر بگيريم ،چيزی جز ببر کاغذی نيستند".

امپرياليسم سرمايه داری در حال احتضار است
شکوفايی تضاد ميان پرولتاريا و بورژوازی در کشور ھای امپرياليستی
استالين گفته است  ":لنين به امپرياليسم " سرمايه داری محتضر" می گفت :چرا ؟ زيرا
امپرياليسم تضادھای سرمايه داری را تا آخرين حد خود ،تا آخرين حدودی که در ماوراء
آن ديگر انقالب شروع می شود ،تکامل می دھد" .ماھيت طبقاتی تضاد بنيادی ميان
پرولتاريا و بورژوازی و نيز ماھيت سرمايه داری اين جامعه در مرحله انحصار تغيير
نيافته اند .اما انحصار  ،اجتماعی شدن توليد را به يک مقياس وسيع تر رانده و مالکيت
وسايل توليد را متمرکزتر می نمايد .تکامل اين تضاد بنيادی سبب شکوفائی ھمه تضادھا
در درون و در بيرون کشورھای سرمايه داری می شود .صدر مائو گفته است":در عين
حال  ،تضاد ميان اين دو طبقه ) بورژوازی و پرولتاريا ( تشديد يافت ،تضاد ميان
سرمايه انحصاری و سرمايه غير انحصاری پديدار شد ،تضاد ميان قدرت ھای
استعماری و مستعمرات بارزتر گرديد  ،تضاد ميان کشور ھای سرمايه داری  ،تضاد
ناشی از تکامل نابرابر اين کشورھا ،با حدت ويژه ای خود را نشان داد؛ از اين پس يک
مرحله ويژه از سرمايه داری ظاھر گرديد :مرحله امپرياليسم ".
بورژوازی انحصارگر برای بجيب زدن مافوق ارزش بيرحمانه به تشديد استثمار ،
افزايش شدت کار و بدتر کردن شرايط کار پرداخته ميليون ھا کارگر را به گرسنگی و
مرگ سوق می دھد .از سوی ديگر وی از تورم برای کاھش دستمزد واقعی کارگران و
تقليل قدرت خريد آنھا استفاده می کند .در کشورھای عمده سرمايه داری از سال 1963
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تا  ، 1970ھزينه زندگی بدليل تورم و افزايش قيمت کاال ھا افزايش بسيار يافته است :اين
افزايش در اياالت متحده معادل  ، %26/8در بريتانيای کبير  % 35/3در فرانسه 30/9
 ، %در آلمان غربی  % 20/6و در ژاپن  % 44/4بوده است .اما دستمزد ھا افزايشی
متناسب با اين افزايش ھزينه زندگی پيدا نکرده اند و بنابراين زندگی مردم روز بروز
بدتر شده است .سرمايه داران انحصاری از قدرت دولتی برای استثمار توده ھا و
پرولتاريا از طريق تحميل انواع ماليات و عوارض استفاده می کنند.
از سال  1940تا  1970ماليات ھا در اياالت متحده  17بار بزرگتر شده اند  ،آنھا از
ميزان  16/5مليارد دالر در سال  ) 1940يعنی  % 20در آمد ملی ( به  278مليارد دالر
در سال  ) 1970يعنی معادل  % 35در آمد ملی( بالغ شده اند .اين ماليات گيری
بصورت بارگرانی بر دوش کارگران و زحمتکشان قرار دارد.
سرمايه انحصاری برای حفظ منافع اقتصادی خويش ناچار است در زمينه سياسی به
اعمال يک ديکتاتوری فاشيستی دست زده و از ابزار دولتی برای سرکوب شديد کارگران
استفاده کند .ارتجاع در تمام زمينه ھا انعکاس اجتناب ناپذير اقتصاد سرمايه داری
انحصاری در سطح سياسی است .امپرياليسم برای اعمال ديکتاتوری فاشيستی و سرکوب
خلق ابزارھای اعمال ديکتاتوری ارتجاعی را بشکل سرگيجه آور توسعه می دھد.
بعنوان مثال از ھر  20نفر آمريکائی يکنفر برای يک ارگان دولتی کار ميکند.
سرکوب خونين در زمينه سياسی و استثمار بی رحمانه در زمينه اقتصادی که بوسيله
سرمايه داری انحصاری صورت می گيرد تضاد ميان بورژوازی و پرولتاريا را افزايش
می دھد ،ھرچه سرکوب شديد تر باشد ،طغيان نيرومندتر است .توده ھا و پرولتاريا بيدار
شده و به مبارزه انقالبی عليه سيستم سرمايه داری دست می زنند .
از جنگ دوم به اين سو و بويژه در سال ھای اخير  ،جنبش کارگری در اروپا  ،امريکای
شمالی و نقاط ديگر مقياس وسيعی تکامل يافته است و با موج ھای پياپی بمقابله
امپرياليزم رفته است .مطابق ارزيابی ھای آشکاراً تقليل يافته ای که بوسيله اياالت متحده
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در امريکا انتشار يافت ،در سال  1970طبقه کارگر امريکا  5600اعتصاب و تجمع
انجام داده و  3/3مليون نفر در اعتصابات شرکت جسته اند .در سال  1971يک
اعتصاب ملی بوسيله  500ھزار کارگر تلفن و يک اعتصاب بزرگ  160ھزار نفری
بوسيله کارگران راه آھن در اياالت متحده انجام گرفت .در طول اين اعتصابات ،
کارگران شعار " مرگ بر جنگ تجاوزکارانه  ،فقر و سرکوب " را داده و بيش از پيش
مبارزه اقتصادی خود را بمبارزه سياسی پيوند زدند .مطابق آمار رسمی منتشر شده در
انگلستان ) که شامل آمار آشکارا تقليل يافته است ( در سال  3888 ، 1970اعتصاب با
شرکت  1/65مليون اعتصاب کننده انجام شده است .در سال  1971بريتانيای کبير 13/5
ميليون روز کار را بدليل اعتصاب از دست داد .مبارزه انقالبی طبقه کارگر ژاپن نيز
بسيار حاد و شديد بوده است .مطابق آمار رسمی ژاپن رقم به اصطالح " مبارزه ميان
کار و سرمايه " ) که در حقيقت نيروھای ھستند که کارگران عليه سرمايه داران انجام
می دھند ( از  1345در سال  1955به  5283در سال  1969رسيد ،يعنی افزايشی
معادل  3/9بار را نشان می داد در حاليکه شماره کارگران شرکت کننده در اين مبارزات
از  3/748مليون نفر به  14/483مليون نفر يعنی به بيش از چھار برابر بالغ گرديد.
تکامل نيرومند جنبش کارگری طغيان را در قلب امپرياليسم دامن زده و بحران اقتصادی
سرمايه داری و بحران سياسی را تشديد نموده بطور مداوم به سلطه سرمايه داری
انحصاری ضربات سختی وارد می آورد .وجود امپرياليسم بيش از پيش به مخاطره
دچار می شود.
تضادھای ميان امپرياليسم و ملل تحت ستم تعميق می يابد
" کلنی ھا بوسيله آتش و شمشير گشوده شد " .امپرياليسم پس از تصرف مستعمرات و
نيمه مستعمرات بوسيله نيروھای مسلح به بردگی کشاندن و استثمار بی رحمانه آنھا
پرداختند .برای عملی ساختن سلطه سياسی خود  ،آنھا حکومت ھای دست نشانده را بر
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سر کار آورده ،به استقرار قوای نظامی دست زده و پايگاھھای نظامی ايجاد نمودند.
برای سھولت بخشيدن به استثمار اقتصادی و کسب مافوق سودھای کالن  ،آنھا به گشودن
تجارتخانه  ،کنترل گمرکات و تجارت خارجی  ،در انحصار آوردن اموال عمومی و
خصوصی دست زده و امتيازاتی از قبيل بھره برداری از معادن کارخانجات  ،تسلط بر
حمل و نقل آبی داخلی را به خود اختصاص دادند .ھمه اين ھا بطرز بی سابقه ای
تضادھای ميان امپرياليسم و ملل تحت ستم را شکوفا ساخت .امپرياليسم بخش ھای حياتی
اقتصاد مستعمرات را در کنترل خود گرفته و در ھمدستی با نيروھای فيودال و کمپرادور
محلی  ،تکامل اقتصاد ملی اين کشورھا را سد می نمايد .امپرياليسم باتوسل به کليه وسايل
مستعمرات و نيمه مستعمرات را مجبور به تخصص يافتن در برخی زمينه ھا مينمايد به
اين منظور که اين کشور ھا قادر نباشند به توليد کاالی ديگری غير از آنھای که مورد
نياز گروه ھای انحصاری خارجی ھستند بپردازند .بنابراين اقتصاد اين کشور ھا به
شکلی عجيب الخلقه ويکجانبه تکامل ميابد :به اين ترتيب اقتصاد آنھا نه مستقل است و نه
خودکفا و بايد به امپرياليسم وابسته باشد.
از جنگ جھانی دوم ،جنبش ھای آزادی بخش ملی آسيا  ،آفريقا و آمريکای التين از
گسترش يافتن باز نايستاده و بسياری از کشورھا و مناطق از سلطه استعمار و امپرياليسم
خارج شده و در راه استقالل افتاده اند .اما امپرياليستھا ھرگز به ميل خود اين مناطق
عظيم را ترک نميکنند .آنھا عالوه بر توسل به شيوه ھای کھنه استعماری اکنون بيش از
پيش به شيوه ھای نو استعماری دست ميزنند .آنھا تحت پوشش " کمک " اقتصادی
ميکوشند ،تا بر اين کشورھای تازه استقالل يافته مسلط شوند .با استفاده از شيوه " کمک
" ھدف خدعه آنھا اين است که از سرمايه گذاری ھا و ساير منافع و امتيازات خود برای
سرمايه گذاری ھای جديد حفاظت کنند .به اين ترتيب آنھا خواھند توانست ارزش اضافی
توليد خود را به جريان انداخته و از سياست " دومپينگ " استفاده کنند :عالوه بر اين آنھا
به اين طريق قادر خواھند بود با مداخله خويش سياست اقتصادی کشورھای " دريافت
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کننده کمک را به منظور تسلط بر توسعه آن در جھت منافع خود سمت بخشند .در برخی
از کشورھا که فريب امپرياليسم را نخورده اند ،امپرياليسم به سياست تجاوز ،توطئه ،
تحريک نيروھای ارتجاعی و دست زدن به کودتا و سرنگونی قدرت ھای مترقی که
طرفدار استقالل ملی و مخالف امپرياليسم ھستند توسل می جويد.
اين واقعيت که امپرياليسم به غارت وحشيانه مستعمرات و نيمه مستعمرات دست زده و
خلق ھای اين مناطق را به بند می کشد ،سبب تشديد تضاد ميان خلق ھا و ملل ستمديده با
امپرياليسم می گردد .از ھنگامی که پنجه ھای راھزنان امپرياليسم به سرزمين مقدس
خلق ھای آسيا ،آفريقا و آمريکای التين رسيده است  ،اين خلق ھای تشنه آزادی واستقالل
با توسل به سنگ  ،تير  ،نيزه و توپ به مقاومت در مقابل امپرياليسم پرداخته اند.
ھرچقدر استثمار و ستم امپرياليسم سنگين تر باشد  ،مبارزه و مقاومت خلق ھا و ملل
ستمديده شديدتر است .پس از انقالب اکتبر نھضت ھای آزادی بخش ملی در يک مرحله
جديد از تاريخ خود وارد شد و بصورت يک جزء از انقالبات سوسياليستی پرولتاريايی
جھانی در آمده اند .جنبش ھای آزادی بخش ملی و جنبش ھای انقالبی پرولتاريای کشور
ھای امپرياليستی متقابال ھمديگر را پشتيبانی و تقويت می کنند .مستعمرات و نيمه
مستعمرات از ارتش ذخيره امپرياليسم به ارتش ذخيره انقالبی پرولتاريای جھانی مبدل
شده اند .ھمانطور که صدر مائو می گويد " :طوفان انقالبی در آسيا  ،افريقا و آمريکای
التين ضرورتا ً ضربات قاطع و مخربی وارد خواھد ساخت که تمام جھان کھنه را خرد
خواھد کرد".
تضاد ھای ميان امپرياليست ھا بيش از پيش حدت يافته اند
تضاد ھای ميان کشورھای امپرياليستی بعلت مبارزه شان بر سر تقسيم جھان ،چه از
نظر ارضی و چه از نظر اقتصادی  ،حدت می يابد .چند قدرت بزرگ برای کسب سلطه
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و تقسيم مناطق جھان باھم رقابت می کنند .آنھا ھمديگر را متقابال قلع و قمع و تضعيف
کرده و اين امر فاکتور مساعدی را برای طغيان خلق ھا و ملل تحت ستم بوجود می آورد
در مرحله امپرياليسم  ،تشديد نابرابری در تکامل سياسی و اقتصادی ھرکشور سرمايه
داری شکوفائی تضادھا ميان کشورھای امپرياليستی را باعث می شود.
لنين گفته است " :ناموزونی تکامل اقتصادی و سياسی يک قانون مطلق سرمايه داری
است " .٢در جھان سرمايه داری برخی کشورھای نسبتا ً سريع و ديگران بسيار کندتر
تکامل می يابند .برخی از کشورھا حتی ميتوانند برای مدت معينی شاھد يک تکامل
سريع باشند .اين تکامل نابرابر اقتصاد کشورھای سرمايه داری ضرورتا ً پايه تکامل
نابرابر سياسی آنھا راتشکيل ميدھد .اين بمعنی آنست که ناموزونی تکامل اقتصادی
ضرورتا ً به يک تغيير در موازنه قوا ميان کشورھای امپرياليستی منجر ميشود.
قانون تکامل ناموزون سياسی و اقتصادی نقش خود را بطور کامل در طول تمام عصر
تاريخی سرمايه داری ايفا ميکند .اما در مرحله امپرياليسم ،نابرابری تکامل باز ھم بيشتر
شده است .در آخرين نيمه قرن  19بريتانيای کبير اين کشور قديمی سرمايه داری
مستعمرات زيادی را اشغال کرده و در تمام جھان يک موقعيت منحصر بفرد را کسب
کرده بود .وی می توانست در تمام نقاطی از جھان که در اختيار داشت بدون ھيچ
دردسری مافوق سودھای عظيمی استخراج کند  ،و اين ھمان عاملی است که سبب شد در
نزد اين قدرت بزرگ  ،گرايش به رکود تکنيک و توليد پديدار گردد.
در اين ھنگام کشورھای سرمايه داری که تا کنون تکامل کمتری يافته بودند ،بويژه
اياالت متحده و آلمان از آخرين ابداعات تکنيکی بھره برداری کرده و خود را به سرعت
توسعه دادند .در سال ھای  ، 1880اياالت متحده آغاز به پشت سر گذاشتن بريتانيای
کبير نموده و توليد صنعتی خود را به رديف نخست جھانی رساند .در آغاز قرن بيستم ،
آلمان نيز به نوبه خود از انگلستان جلو افتاده و در مقام دوم پس از اياالت متحده از نظر
توليدات صنعتی قرار گرفت .اين تغييرات در مناسبات نيروھای اقتصادی در عين حال

اقتصاد سياسي چيست

205

باعث ايجاد تغييراتی در موازنه نيروھای سياسی شده و بطور اجتناب ناپذيری سبب دامن
زدن ،به مبارزه ميان کشور ھای امپرياليستی بر سر تقسيم مجدد مناطق نفوذ و تصرف
مستعمرات می گردد.
از جنگ دوم جھانی به اين سو ،قانون نابرابری تکامل اقتصادی و سياسی کشورھای
سرمايه داری نقش خويش را ھمراه با ويژه گی ھای زير انجام داده است :موقعيت اياالت
متحده تضعيف شده و موقعيت بريتانيای کبير به نزول ادامه داد .آلمان غربی و ژاپن
شاھد يک رشد سريع شده در حالی که ايتاليا و فرانسه دارای رشدی نسبتا ضعيف بودند.
از سال  1949تا  ، 1969رشد متوسط ساليانه کل ارزش توليد ملی اين کشور ھا
بصورت زير است  % 3/9 :در آمريکا  ،برای ده سال اول  % 4/3 ،برای ده سال دوم
 % 2/5 ،تا سال  1959و  % 3برای بعد در بريتانيای کبير  % 3/7 ،تا سال  1959و
 % 2/5برای بعد در آلمان غربی  % 4/5 ،تا سال  1959و  % 5/6برای بعد در ايتاليا
 ،و بيش از  % 10در تمام اين دوره برای ژاپن  .در اين موازنه قوا  ،نابرابری ھای
نوينی در بخش ھای صنعتی  ،در صدور سرمايه و کاالھا و در نيرو ھای مالی بين
المللی پديدار گرديد .حدت يافتن نابرابری تکامل سياسی و اقتصادی ميان کشور ھای
امپرياليستی بطور اجتناب ناپذيری سبب وخيم تر شدن مبارزه بر سر بازار  ،منابع اوليه
و امکانات صدور سرمايه می گردد.
عملکرد قانون تکامل ناموزون اقتصادی و سياسی  ،کشور ھای سرمايه داری را به در
گيری و تضعيف سوق داده و سبب پديدار شدن يک حلقه ضعيف در جبھه امپرياليسم می
شود .اين اوضاع و شرايط برای پرولتاريا و خلق ھای انقالبی برای مدفون ساختن
امپرياليسم مساعدند .در بررسی خود درباره قانون تکامل امپرياليسم  ،لنين يک نتيجه
مھم را استخراج نمود :بعلت نابرابری تکامل اقتصادی و سياسی امپرياليسم  ،جبھه
امپرياليسم بين المللی از ضعيف ترين محل آن شکسته شده و انقالب سوسياليستی برای
نخستين بار در يک يا چند کشور رخ می دھد .لنين نه فقط تئوری انقالبی را که اجازه
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کسب پيروزی را می داد تدوين نمود  ،بلکه در عين حال نمونه درخشانی از پراتيک
انقالبی را نيز بدست داده است .در طول جنگ اول جھانی روسيه يک نقطه تمرکز کليه
تضادھای امپرياليستی و حلقه ضعيف زنجير امپرياليستی بود .لنين با گرفتن اين حلقه
پرولتاريای روس را رھبری کرده و انقالب کبير سوسياليستی اکتبر را انجام داد و قھر
انقالبی را برای خرد کردن ديکتاتوری بورژوازی روسيه بکار گرفت .وی نخستين
دولت سوسياليستی ديکتاتوری پرولتاريا را در جھان بنيان گذاری کرد و عصر جديدی
را در تاريخ بشر گشود .پس از جنگ دوم جھانی  ،پيروزی ھای انقالب در چين و در
برخی کشور ھای آسيا و اروپا اين تزعلمی لنين را بيش از پيش اثبات نموده اند.
انفجار دو جنگ جھانی  ،پيروزی ھای انقالب سوسياليستی پرولتاريائی و جھش جنبش
ھای آزادی بخش ملی امپرياليسم را به يک بحران عمومی سياسی  ،اقتصادی و اجتماعی
دچار کرده است.
ھرچند که تغييرات بزرگی در اوضاع جھانی رخ داده است ،اما عصر کنونی تغيير
ماھيت نداده است .صدر مائو اغلب بما آموزش می داد که ما ھنوز در عصر امپرياليسم
و انقالب پرولتاريائی ھستيم .تحليل علمی امپرياليسم بوسيله لنين بر پايه اصول بنيادی
مارکسيسم کامال صحيح است .اصول اساسی لنينيسم بھيچ وجه کھنه نشده و پايه تئوريکی
را تشکيل می دھند که امروز انديشه ما را ھدايت می کنند.
عصر امپرياليسم در حال بسر آمدن است .امپرياليسم سرمايه داری منحط و محتضر و
آستانه انقالب سوسياليستی پرولتاريائی است .در عين حال وی ھيچ وقت بميل خود
صحنه تاريخ را ترک نمی گويد .بعلت ماھيت آن  ،ھر چقدر که پايان کار خود را بيشتر
احساس می کند بيشتر به دست و پا زدن می افتد .ما بايد بخوبی درک کنيم که امپرياليسم
چيزی جز يک ببر کاغذی نيست و روحيه مبارزه و دانش مبارزه خود را تقويت کنيم .
ما بايد تمام خلق ھای انقالبی جھان را بمنظور مبارزه تا آخر عليه امپرياليسم متحد کنيم .
" آشوب  ،شکست  ،آشوب تازه  ،بازھم شکست  ،و اين تا نابودی خود  - ،اينست منطق
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امپرياليست ھا و کليه مرتجعين جھان نسبت به آرمان خلق  ،و ھرگز آنھا اين منطق را
ترک نخواھند کرد " ١مائوتسه دون  " ،توھمات خود را بدور اندازيد و خود را برای
نبرد آماده کنيد " آثار منتخب  ،جلد  4ص  .448آشوب ھا تظاھر احتضار بيشتر
امپرياليسم اند .شکست تا مرگ ! اين ھمان گرايش ناگزير تکامل امپرياليسم است .ھيچ
کس نمی تواند اين قانون تاريخ را تغيير دھد.
کتابھای اصلی برای مطالعه
لنين  " ،امپرياليسم باالترين مرحله سرمايه داری " .فصل  7تا 10
لنين  " ،امپرياليسم و انشعاب در سوسياليسم " آثار جلد 23
مائوتسه دون " .مصاحبه با روزنامه نگار آمريکائی آنالوئيزاسترونگ " آثار منتخب جلد .4

موضاعاتی برای تفکر :
 ( 1چرا می گوئيم امپرياليسم و تمام مرتجعين ببر کاغذی ھستند.
 ( 2چرا می گوئيم امپرياليسم آستانه انقالب سوسياليستی پرولتاريائی است.
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فصل 11
سوسيال -امپرياليسم شوروی
بخشی از امپرياليسم جھانی است
سوسيال امپرياليسم يعنی سوسياليسم در حرف و امپرياليسم در عمل
سوسيال -امپرياليسم شوروی ،در طول روند نابودی تدريجی امپرياليسم ،در اواسط قرن
بيستم ظاھر شد .شوروی تا زمانيکه تحت رھبری لنين و استالين قرار داشت ،بمثابه يک
کشور سوسياليستی دارای حيثيت زيادی بود .ولی پس از مرگ استالين دار و دسته
مرتدان خروشچف -برژنف ،دست به يک کودتای ضد انقالبی زدند و رھبری حزب و
قدرت را در اتحاد شوروی غصب نمودند .آنان سرمايه داری را بار ديگر و در کليه
زمينه ھا احيا نمودند و شوروی را به يک دولت سوسيال -امپرياليستی تبديل ساختند.
در زمان جنگ اول جھانی ،لنين جريان کائوتسکيستی را افشاء می ساخت .کائوتسکی
در آن زمان سر دسته حزب سوسيال -دموکرات آلمان بود .لنين در اين باره می گويد:
"اينان سوسيال -امپرياليست ھستند .يعنی سوسياليست در حرف و امپرياليست در
عمل" 1.اما تا آنجا که به دار و دسته مرتدان برژنف مربوط می شود ،اينان نيز ھمانند
جريان کائوتسکيستی ،سوسيال-امپرياليست می باشند .منتھا تفاوتشان در اين است که دار
و دسته اخير به قالب کردن رويزيونيسم و مدافع امپرياليسم شدن قناعت نکرده ،بلکه خود
شان قدرت دولتی را در دست گرفته و دولت سوسياليستی مقتدری را که لنين با دستھای
خود بنا نھاده بود به يک دولت سوسيال -امپرياليستی تنزل دادند .سوسيال -امپرياليسم
يعنی امپرياليسم با برچسب "سوسياليسم" .سوسيال -امپرياليسم ،در شوروی ،يعنی ميھن
لنين متولد شد ،در کشوری که اولين دولت سوسياليستی را بوجود آورد و بھمين خاطر
اين امپرياليسم خصلت باز ھم فريبنده تری پيدا می کند و بالنتيجه خطرناکتر است.
سوسيال -امپرياليسم يکی از خونخوارترين امپرياليست ھا می باشد.
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اساسی ترين پايگاه اقتصادی سوسيال -امپرياليسم ،سرمايه داری
انحصاری دولتی است.
شکل گيری سرمايه داری انحصاری دولتی در شوروی
امپرياليسم ناشی از سرمايه داری کالسيک و سوسيال -امپرياليسم خصوصيات اقتصادی
اساسی کامالً يکسانی دارند و اصلی ترين پايه اقتصاديشان را سرمايه داری انحصاری
تشکيل می دھد .ولی در دولتھای امپرياليستی نوع کالسيک ،اقتصاد سرمايه داری
انحصارگر دو شکل مشخص بخود می گيرد :سرمايه داری انحصاری خصوصی و
سرمايه داری انحصاری دولتی .در دولت سوسيال -امپرياليستی ،سرمايه داری
امپرياليستی ھميشه به شکل سرمايه داری انحصاری دولتی جلوه می کند :اين است پايه
اقتصادی اصلی سوسيال -امپرياليسم .اين تفاوت بين سوسيال -امپرياليسم و امپرياليسم
سرمايه داری ،توسط شرايط تاريخی متفاوتی که سرمايه داری از بطن آن بوجود آمده،
تعيين می گردد.
در کشورھای امپرياليستی سرمايه داری ،سرمايه انحصاری بتدريج و با حرکت از
اقتصاد سرمايه داری خصوصی ،در طول روند رقابت شديد ،به کمک انباشت و تمرکز
سرمايه شکل گرفته است .در اينجا ،اول سرمايه داری انحصاری خصوصی پديد آمده و
در مقياس وسيعی موجود می باشد.
تنھا پس از اينکه سرمايه داری انحصاری خصوصی تا حدودی تکامل يافت و ارگانھای
دولتی بورژوازی تحت تسلط سرمايه انحصاری در آمدند و اين سرمايه با قدرت دولتی
ارتباط يافت و تنھا آن زمان است که سرمايه داری انحصاری دولتی توانست پديدار
گردد .در دولت سوسيال -امپرياليستی ،سرمايه داری انحصاری دولتی تنھا پس از آنکه
رھبران گام نھاده در راه سرمايه داری قدرت عالی حزب و دولت سوسياليستی را غصب
نمودند ،بوجود آمد و اين امر به انحطاط اقتصاد سوسياليستی و در غلطيدن آن در راه
احيای سرمايه داری منجر گرديد.
پس از آنکه دار و دسته مرتدان شوروی قدرت حزب و دولت شوروی را غصب نمودند،
قشر ممتاز بورژواھای شوروی به نحو چشمگيری قدرت اقتصادی و سياسی خود را
تقويت کردند .آنان موقعيت برتری را در حزب و در زمينه ھای سياسی ،نظامی،
اقتصادی ،فرھنگی اشغال کرده و باين ترتيب و از درون ،يک بورژوازی بوروکراتيک
و انحصارگر را که تمام دستگاه دولتی را تحت کنترل خود در آورده ،بوجود آورند و بر
مجموعهء ثروتھای اجتماعی مسلط گشتند .اين بورژوازی بوروکراتيک انحصارگرتر از
نو ،بکمک دولتی که در اختيار گرفته ،مالکيت سوسياليستی را به اقتصاد سرمايه داری
يا اقتصاد سرمايه داری انحصاری دولتی تبديل نموده است.
برای قضاوت در باره ماھيت اجتماعی -اقتصادی يک کشور نبايد بر اساس تابلوئی که
اين کشور بر سر در خود نصب نموده کفايت کرد .بلکه بايد بر پايه ماھيت سيستم
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مالکيت وسايل توليد آن قضاوت نمود ،يعنی بايد بدانيم وسايل توليد در دست کيست؟ چه
کسی از آنھا استفاده می کند؟ و در خدمت چه کسانی ھستند؟ دار و دسته مرتدان
خروشچف -برژنف  ،پس از غصب قدرت عالی حزب اتحاد شوروی ،زمام کليه امور
سياسی -اقتصادی را در دست گرفته و يک مشی سرا پا رويزيونيستی را در زمينه
اقتصادی پياده نمودند .آنان پيرامون سخنان نسنجيده ای چون "روبل معيار لياقت در کار
است"" ،سود برای کمونيستھايی که مسئوليت مديريت در موسسات را بعھده دارند
بھترين معيار می باشد" وغيره  ...سر و صدا براه انداختند .ليبرمان اقتصاددان
رويزيونيست شوروی ،به پشتيبانی دار و دسته مرتدان شوروی ،طرحی برای مديريت
موسسات دولتی ريخت که بدور محور سود در مقام فرماندھی و انگيزه ھا مادی قرار
گرفته است .بعالوه ،آنان "آزمون" ھای فراوانی براه انداختند .پس از آنکه برژنف جای
خروشچف را گرفت .برنامه باصطالح "سيستم نوين اقتصادی" را کامالً پياده نمودند.
اصل سود بيشتر بوسيله اليحه تحکيم می شد و استثمار خلق زحمتکش بوسيله اليگارشی
بوروکراتيک انحصارگر حادتر می گشت .به برکت اين "رفرم" ،وسايل توليد که سابقا ً
در مالکيت خلق زحمتکش شوروی بود از آن پس در اختيار بورژوازی بوروکراتيک
انحصارگر ترازنو قرار گرفت که از اين وسايل توليد استفاده نموده ،آنان را در خدمت
منافع خود قرار داد.
کارگران و دھقانان شوروی که از حق مالکيت بر ابزار توليد محروم می باشند ،مجدداً
بوضع رقت بار کارگران مزدوری در آمدند .امروز ،شوروی عليرغم اينکه ھنوز لوحه
سوسياليسم را بلند می کند ولی سيستم مالکيت سوسياليستی گذشته را به مالکيت
بورژوازی بوروکراتيک انحصارگر تبديل کرده است.
در جامعه سوسياليستی ،اقتصاد دولتی که بر مبنای مالکيت دولتی سوسياليستی قرار
گرفته ،عامل رھبری کننده را در اقتصاد ملی تشکيل می دھند .از زمانيکه دار و دسته
مرتدان رويزيونيست قدرت رھبری کننده اقتصاد سوسياليستی را غصب نمودند ،الزاماً
می بايست آنرا به اقتصاد سرمايه داری انحصاری دولتی تبديل می کردند .نکته در اين
است که ھرچه اين بورژوازی بوروکراتيک انحصارگر ترازنو از طريق مالکيت دولتی
که مدافع منافعش می باشد ،نيرو ھای مولده را تصاحب می کند بھمان نسبت می تواند
بنام دولت ،مجموعه ثروتھای اجتماعی را در اختيار بگيرد.
باين ترتيب ،بسادگی می توان با استفاده از بر چسب دولت بفريب خلق زحمتکش ادامه
داد و دولت را به سرمايه دار جمعی که مجموعه اقتصاد ملی را در کنترل خود قرار داده
تبديل نمود .بھمين جھت است که اقتصاد سرمايه داری در شوروی خصوصيت ويژه
خود را دارد :سرمايه داری انحصاری دولتی بر ھمه چيز ھا حاکم است و بر ھمه کس
فرمان ميراند .اين وضع در کشور ھای امپرياليستی کالسيک بسيار نادر است .در اين
کشورھا ،سرمايه داری انحصاری دولتی عليرغم اينکه رشد نسبتا ً مھمی پيدا کرده است،
ولی ھنوز به سطحی که در شوروی موجود است نرسيده است .و اتفاقا ً بھمين دليل است
که طبقه کارگر و توده ھای وسيع زحمتکشان شوروی تحت استثمار و ستم فوق العاده ای
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قرار گرفته اند .لنين خاطر نشان ساخته بود که " :در صورتی که مالکيت خصوصی
وسايل توليد باقی بماند ،اين انحصاری شدن و دولتی شدن رشد يابنده توليد الزاما ً به
استثمار شديدتر توده ھای رنجبر و سنگين تر شدن بار ستم منجر شده و مقاومت آنان را
در برابر استثمارگران دشوار می کند؛ ارتجاع و قساوت نظامی تشديد شده ،بموازات آن
بطور اجتناب ناپذير منافع سرمايه داران بزرگ بزيان کليه اقشار ديگر جمعيت بطرز
سرسام آوری افزايش يافته ،توده ھای زحمتکش را محکوم می کند که بمدت دھھا سال
ميليار ھا سود بابت قروض ،بشکل باج به سرمايه داران بپردازند" 2امروز که اين قسمت
از نوشته لنين را می خوانيم چقدر بنظر می آيد که از اقتصاد سرمايه داری انحصاری
دولتی شوروی رويزيونيستی تحليل شده است!
شاعر شھير روس نکراسف در مقابل حاکميت شوم تزاريسم با اندوه می پرسيد" :آيا
کسی پيدا می شود که خود را در روسيه خوشبخت و آزاد احساس کند؟" .امروز نيز در
روسيه ،فرزندان دالور انقالب اکتبر بدبختی ھای بيشماری را تحمل می کنند ،زيرا از
سعادت و آزادی محروم شده اند .اما بورژوازی بوروکراتيک انحصاری که برژنف در
راس آن قرار گرفته ،بر گرده خلق حکومت کرده بدون ھيچگونه مالحظه ای بر خزانه
عمومی دست اندازی می کند ،به ھرزگی و تجمل گستاخانه می پردازد و با خشونت و
درنده خويی حکومت می کند؛ اين طبقه تمام قدرت را در دست خود گرفته و باين ترتيب
می تواند خون و عرق جبين خلق شوروی را سرازير کند .اين بورژوازی پايه طبقاتی
سوسيال -امپرياليسم و "تجسم" سرمايه داری انحصاری دولتی می باشد.
شرکتھای متصل )پيوسته( :اساسی ترين شکل سازماندھی انحصاری در شوروی
شرکتھای متصل يکی از اشکال مھم سازماندھی سرمايه داری انحصاری در شوروی
می باشد .مسير اين شرکتھا با تشکيالت انحصاری کشور ھای سرمايه داری-
امپرياليستی اند که تفاوت دارد ،زيرا اينان عمدتا ً بر نيروی قاھر دولت متکی ھستند و در
اثر جذب تعدادی از موسسات کوچک و متوسط توسط موسسات بزرگ بوجود می آيند.
شرکت ھای متصل – اين سازمانھای انحصارگر–به سرعت در شوروی گسترش ميآبند.
در سال  ،1961تنھا  2شرکت متصل در شوروی موجود بود ولی  10سال بعد ،در
ژوئن  ،1971اين تعداد به  1400رسيده بود که بيش از  14000موسسه و  7.7ميليون
کاگر و کارمند را در بر می گرفت .تقريبا ً ⅓ موسسات صنعتی و معدنی تا کنون جذب
اين شرکتھای متصل شده اند .برژنف در بيست و چھارمين کنگره حزب رويزيونيست
شوروی فرياد ميزد" :رھنمودھايی که برای برقراری شرکتھا و موسسات متصل داده
شده بايد با سرعت باز ھم بيشتری پياده شود و در آينده اين شرکتھا بايد واحد محاسبات
اقتصادی پايه ای توليد اجتماعی را تشکيل دھند" .از سال  ،1971شرکتھای متصل با
پيروی از دستورھا و لوايح دار و دسته حاکم شوروی به گسترش دايره نفوذ خود ادامه
داده و بسرعت تمام بخشھای صنعت ملی را در بر می گيرند.
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اين شرکت ھای متصل شوروی در سه شکل اساسی زير عرضه ميشوند:
 .1موسسه جذب شده "استقالل و حقوق جداگانه خود را بمثابه شخصی حقوقی از
دست داده " و شرکت متصل به "واحد محاسبات اقتصادی پايه ای توليد
اجتماعی" تبديل می شود و در قبال موسساتی که به آن وابسته می گردند دارای
کليه حقوق می باشد.
 .2موسسه جذب شده برخی از جوانب استقالل قضايی خود را از دست ميدھد و
"استقالل نسبی را بمثابه يک موسسه حفظ می نمايد".
 .3مؤسسه جذب شده "مستقل می ماند" ولی بايد تابع مديريت يک شکت متصل
باقی بماند.
از ميان اين دو نوع شرکت متصل ،رويزيونيستھای شوروی کوشش می کنند بيش از
ھمه اولين نوع آنرا توسعه دھند .اين نوع از روی نمونه ھای موسسات سرمايه داری
انحصاری غربی نسخه برداری شده و بر اساس "استفاده" از طرح سيستماتيک
سازماندھی انحصارات آمريکايی تاسيس گرديده است.
تبليغ رويزيونيستھای شوروی حاکی است که شرکت ھای متصل "ساختمان بندی آينده
صنعت شوروی را که تحت فشار قرار گرفته و ھنوز شکوفا نشده است ،در بر ميگيرد".
اينھا نوع "خاص روسی کنسرن ھا" ھستند .نقش شرکتھا متصل به توليد محدود نشده،
بلکه به تھيه مواد اوليه و توزيع محصوالت گسترش می يابد.
تفاوت اين موسسات با موسسات سرمايه داری انحصاری غرب در اين است که
ارتباطشان با قدرت دولتی در شوروی باز ھم شديدتر است .شرکت ھای متصل نه تنھا
واحد پايه ای محاسبات اقتصادی است ،بلکه بخشی از را که در ابتدا متعلق به رھبری
مرکزی ١و حتی متعلق به وزارتخانه در زمينه ھای برنامه ،توليد ،توزيع و فروش بود
در اختيار می گيرد .شرکتھای متصل منطقه ای پردامنه " نه تنھا مجتمع ھای بزرگ
توليدی ،بلکه ارگانھای مديريت اقتصادی را تشکيل ميدھند" .مابين دپارتمان ھای
اقتصادی ،ادارات و شرکتھای متصل ھيچ ارگان واسطه ای وجود ندارند.
مدير يک شرکت متصل مانند ھر وزير يا معاون وزير بعنوان "پرسونل ھدايت کننده
اقتصاد ملی" شوروی به حساب می آيد :اين نقش مھمی برای بورژوازی بوروکراتيک
انحصارگری است که برژنف سردسته آن می باشد .بھمين علت است که شرکت متصل،
وحدت ارگانھای دولت و سازماندھی انحصاری را متبلور می سازد :اين يکی از اشکال
مھم نظام مديريت سرمايه داری انحصاری دولتی می باشد.
در واقع ،اگر ھم از اين شکل سازماندھی انحصاری شرکتھای متصل صرف نظر کنيم،
مؤسسات دولتی شوروی بسيار زود بسوی سرمايه داری گرايش يافتند .در مؤسسات
دولتی رويزيونيستی شوروی ،توده ھای کاگر از مقام اربابان موسسه تا سطح بردگان
مزدور بورژوازی بوروکراتيک انحصارگر سقوط کردند .قدرت رھبری مؤسسات در
دست نمايندگان دار و دسته رويزيونيستی حاکم قرار گرفته است .بنابر مقررات
"اساسنامهء مؤسسات توليد دولتی سوسياليستی" مدير موسسه "قدرت مربوط به
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فعاليتھای توليدی در موسسه" را کنترل می کند .وی می تواند تعداد پرسونل موسسه را
تعيين کرده "پرسنل را استخدام و يا اخراج کند و در مورد کارگران مؤسسه اقدامات
تشوقی و يا تنبيھی اتخاذ کند" می تواند مزدھا و پاداش ھا را تعيين نموده ،وسايل توليد
موسسه را فروخته ،واگذار و يا کرايه دھد و...
بدين ترتيب حتی بدون شرکتھای متصل ،روسا و مديران کارخانه که توسط دار و دسته
رويزيونيستی حاکم تعيين شده اند ،اربابان مطلق االختيار موسسات دولتی ھستند ،در
حالی که توده ھای وسيع کارگر به بردگان مزدور اين بورژوازی بوروکراتيک
انحصارگر تبديل شده اند .امروزه ،با پيدايش اين شکل از سازماندھی انحصاری ،يعنی
شرکتھای متصل ،بورژوازی بوروکراتيک انحصارگر توانسته است کنترل خود را بر
روی شبکه ھای اقتصادی دولت شوروی ھر چه بيشتر تحکيم ببخشد.
اين بورژوازی بزرگ نو پا از دستگاه دولتی و شرکتھای متصلی که در دست دارد
استفاده کرده با سوء استفاده از مقام دولتی ،وام می گيرد و با راه ھايی از قبيل ماليات و
بھره ،بر ثمره کار کارگران شوروی دست درازی می کند .و به اين ترتيب ولخرچی
ھای گزاف ،مشتی بورژوا اقناع کرده ،در داخل کشور خلق شوروی را سرکوب و در
خارج سياست سوسيال -امپرياليستی تجاوز و توسعه را دنبال می نمايد.
دار و دسته مرتدان برژنف ،ھمزمان با توسعه ھر چه بيشتر سازماندھی انحصاری در
موسسات صنعتی و معدنی ،انواع و اقسام تشکيالت انحصاری را در کشاورزی توسعه
می بخشد:
 .1تراستھای کشاورزی ،سازمانھای متصل مزارع دولتی تخصصی ،مانند تراست
طيور ،تراست دامپروری ،تراست سبزيجات و غيره...
 .2شرکتھای متصل کشاورزی ،سازمانھای متصل چند مزرعه دولتی )سوخوز(،
چند مزرعه اشتراکی )کلخوز( يا مزارع دولتی و مزارع اشتراکی.
 .3مجتمع ھای متحد شده کشاورزی – صنعتی – موسسات متصلی که در آن
موسسات کشاورزی مستقيما ً به امور کارخانه ھای تبديلی مواد کشاورزی می
پردازند.
بورژوازی بوروکراتيک انحصارگر ،بکمک اين سازماندھی انحصاری در
کشاورزی توانسته است به دست اندازی و غارت خود بر روستا ھای شوروی
استحکام بخشد.
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"آزمايش شچکينو":
نمونه ای از نظام خونخوار موسسات انحصاری رويزيونيستی در شوروی
در شوروی رويزيونيستی ،بورژوازی بوروکراتيک انحصارگر نو پا تمام مدارھای
اقتصاد ملی را انحصاری کرده ،نظام کار مزدوری سرمايه داری را احيا نموده و
استثمار و ستم بر خلق زحمتکش را افزون کرده است .باصطالح "آزمايش شچکينو" که
در سال  1967شروع شد بھترين دليل احيای کامل کار مزدوری در شوروی می باشد.
شچکينو يک مجمتع شيميايی در حومهء مسکو می باشد که با بيش از  7000کارمند و
کارگر  ،کود و ساير مواد شيميايی توليد می کند .در اوت  ،1967بر حسب احتياجات
بورژوازی بوروکراتيک انحصارگر ،باصطالح "آزمايش اقتصادی بمنظور جلب توجه
بيشتر کارکنان بر افزايش توليد ،باال بردن بازدھی کا و تقليل پرسنل" آغاز شد.
با اقداماتی نظير تمرکز پست ھا ،تمکز کار ھای متنوع ،چند مسئوليتی وغيره ...اين
آزمايش شدت کار کارگران را افزايش داده به ھدف خود در مورد تقليل پرسنل و باال
بردن بازدھی کار رسيد .در ھمان زمان مقرر شد که حجم کلی مزد ھا و پاداشھای
موسسه برای چند سال ثابت بماند .باين ترتيب بخش اعظم مزد ھا و پاداشھايی که در اثر
تقليل پرسنل صرفه جويی شده بود ،در اختيار مشتی افراد ممتاز که در راس موسسه
قرار داشتند ،قرار گرفت.
برژنف در باره اين "آزمايش" مديحه سرايی کرده آنرا بمثابه "يک نمونه بارز پرداخت
حقوق" بر شمرده است .در حال حاضر اين "آزمايش" در تمام مناطق شوروی گسترش
يافته است.
جوھر "آزمايش شچکينو" عبارت است از "افزايش بازدھی کار بوسيله تقليل تعداد
کارگران" تا بدين وسيله موسسه مزبور بتواند "نيروی بالقوه خود را بکار اندازد".
چگونه بايد بازدھی کار را افزايش داد؟ "آزمايش شچکينو" نشان ميدھد که از طريق
تشديد کار کارگران ميتوان به اين ھدف رسيد .طبق امار ژوئن  – 1971مجمتع شيميايی
شچکينو از زمانی که اين "آزمايش" را پياده می کند توانسته است بيش از ھزار نفر،
1
کل پرسنل خود را تقليل دھد .از ميان اين عده ،گروھی که بعلت باال
يعنی بيش از
7
رفتن ميزان اتومانيزاسيون و تسثيل کار ھای سنگين اخراج شدند 68 ،کاگر يا  %6می
باشند ،ولی در عوض بيش از  %90کارگران که مشمول اين تقليل پرسنل شدند ،بعلت و
در اثر تشديد کار کارگران باقی ماند ،از کارخانه اخراج شده اند.
مارکس بيان ميدارد" .ھدف کل سيستم سرمايه داری افزايش کار رايگان از طريق
تطويل کار روزانه تا افزايش بازدھی است ،يعنی از طريق فشار بيشتر بر روی نيروی
کا ،و1"...
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تصاحب کار رابگان کارگران از جانب سرمايه انحصاری ،در عصر امپرياليسم ،چند
برابر ميشود .در کشور ھای امپرياليستی سرمايه داری کالسيک ،سرمايه داری
انحصاری از "تايلوريم" و ساير "شيوه ھای علمی مديريت" بمنظور مجبور ساختن
کارگران به باال بردن حد اکثر شدت کار و افزايش تصاحب ارزش اضافی استفاده می
کند" .آزمايش شچکينو" که توسط دار و دسته مرتدان شوروی ،بحد اعالی خود گسترش
يافته است رو نوشت جديد تايلوريم می باشد که توسط لنين بمثابه يک "سيستم خون آشام"
شديداً افشا گرديده بود .ھدف آن عبارت است از مجبور ساختن کارگران شوروی به قبول
انجام کار چجند نفر توسط يکنفر ،تصاحب وحشيانه کار اضافی و ارزش اضافی ھرچه
بيشتر به زيان کارگران شوروی.
در ژوئيه  121 ،1971موسسه ايکه "آزمايش شچکينو" را پياده می کردند  65000نفر
از کارکنان خود را تقليل داده بودند .امروز يک ارتش بيکاران در شوروی بوجود آمده
است .اين نظام اقتصادی ،يعنی سرمايه داری انحصاری دولتی در شوروی بوجود آمده
است .اين نظام اقتصادی ،يعنی سرمايه داری انحصاری دولتی در شوروی رويزيونيستی
 ،ارتباط بين سرمايه و کار مزدوری را به عاليترين حد خود رسانده است و مقاومت
پيگير طبقه کارگر و خلق زحمتکش شوروی را بر انگيخته و در آينده نيز باز ھم بيشتر
بر خواھد انگيخت.

"روابط بين المللی نوع جديد" شوروی :نام ديگری بر نو
استعمار
ادغام اقتصادی :عمده ترين عملکرد نو استعماری رويزيونيستھای شوروی
سرمايه داری انحصاری ،ھمزمان با تشديد استثمار خلق در داخل ،در جستجوی سود
ھای فراوان بود و الزاما ً می بايد در جھت توسعه خارجی حرکت نمايد و بکمک صدور
سرمايه و اجرای سياست نو استعماری دست به غارت خلقھای ساير کشور ھا زده آنھا را
به بند گرفتار سازد .البته ،سرمايه داری انحصاری دولتی شوروی رويزيونيستی قادر
نيست به استثمار توده ھای دھقانی و کارگری کفايت نمايد و برای وی ضروری است که
به خارج نيز چنگ بياندازد" .کشور ھای برادر" و "خانواده بزرگ سوسياليستی" اولين
کشور ھای مود تھديد می باشند.
دار و دسته مرتد برژنف چند کشور اروپايی شرقی و مغولستان ،از اين باصطالح
"خانواده بزرگ سوسياليستی" را به خدمتگذاری مجبور کرده است .در حرف ادعا می
شود که روابط بين شووی و "کشور ھای برادر" در اين خانواده بزرگ از "روابط بين
المللی سوسياليستی نوع جديد" می باشد .در واقع آنچه می گذرد دقيقا ً ھمان رابطه موش
و گربه است که بين متروپولھای امپرياليستی و مستعمرات به چشم می خورد .شورويھا
به وحشيانه ترين و قھارترين شيوه ھا متوسل شده به سلطهء خود بر روی اين کشور ھا
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شدت بيشتری می بخشند .آنان در زمينه نظامی بکمک "پيمان ورشو" و قرار داد ھای
دو جانبه تعداد زيادی از نيرو ھای نظامی شان را در برخی کشور ھا مستقر ساخته تا
آنجا پيش ميروند که در روز روشن صد ھا ھزار نفر برای اشغال چکسلواکی اعزام می
شوند .آنان در زمينه سياسی ،به وسيله فساد و توطئه چينی مستقيما ً و به ضرب شمشير
دولتھای دست نشانده را بوجود می آورند .در زمينه اقتصادی با ابزار خود" :شورای
کمک اقتصادی متقابل" ) (COMECONباصطالح "ادغام اقتصادی"" ،تقسيم بين
المللی کار" و ساير شيوه ھای "تخصصی شدن توليد" را به عمل در می آورند و در
مورد برخی از کشور ھای اروپايی شرقی و مغولستان سلطه نو -استعماری و استثمار
وحشتناکی را اعمال ميکنند.
ھدف از "ادغام اقتصادی" که توسط سوسيال امپرياليسم اعمال می شود عبارت است از
گسستن نظامھای اقتصادی ملی کشور ھای عضو کومکن ،بوجود آوردن اقتصاد ھای
استعماری که به رشد يکجانبه بسيار نا متناسبی دچار ھستند ،کوشش در جھت "ادغام"
کامل سرزمين ،جمعيت و منابع اين کشور ھا در خدمت منافع شوروی سوسيال
امپرياليستی .برای شوروی "تقسيم بين المللی کار" و "تخصصی شدن توليد" با ھدف
"ادغام اقتصادی" وابسته است و در خدمت آن قرار می گيرد.
اولين شيوه ای که شوروی ھا برای به بند کشيدن "کشور ھای برادر" تحت عنوان
"ادغام اقتصادی" از آن استاده می کنند عبارت است از تخريب صنعت کشور ھای
کومکن در زمينه مواد سوخت و مواد اوليه و تبديل اين صنايع به انحصار بزرگ
شوروی .طبق آمار کومکن و شوروی ،در بين سالھای  1966و  ،1970نسبت  5ماده
اصلی وارداتی سوخت و مواد اوليه به شوروی از بلغارستان ،مجارستان ،جمھوری
دموکراتيک آلمان ،لھستان و چکسلواکی عبارت اند از 93٪ :نفت 61.6 ٪ ،ذغال،
 86.9٪آھن 97.5٪ ،چدن 64.3٪ ،پنبه ناخالص .شوروی با انحصاری کردن وسيع
مواد سوخت و مواد اوليه کشور ھای عضو کومکن آنھا را از گلو محکم چسبيده است.
دومين شيوه عبارت است از مجبور ساختن کشور ھای عضو کومکن به توسعه يکجانبه
محصوالت و توليدات مورد نياز شوروی .چکسلواکی مجبور است بخاطر رفع نيازمندی
ھای شوروی در رشته راه آھن تخصص پيدا کند .جمھوری دمکراتيک آلمان بايد صنعت
ماشين ھای استخراج معدن را گسترش دھد و تجيزات الزم در اين زمينه را برای
شوروی بسازد .بلغارستان مجبور است توليدات سبزی و ميوه مورد نياز شوروی را
توسعه دھد .مغولستان بايد بطور تک شاخه ای دامپروری خود را برای رفع احتياج
شوروی به گوش رشد دھد .باين ترتيب "کشور ھای برادر" به کار خانه ھای تبديلی ،باغ
ميوه و سبزی يا مراتع دامپروری وابسته به شوروی تبديل می شوند.
شوروی بمنظور تسريع اين "ادغام اقتصادی" و کنترل ھر چه موثر تر کشور ھای
عضو کومک مشتی از "موسسات فوق ملتی" نظير "سازمان ھمکاری بين المللی برای
صنعت متالورژی"" ،سازمان ھمکاری بين المللی برای صنعت شيميايی"" ،بانک بين
المللی سرمايه گذاری" وغيره ...را بوجود آورد .در واقع اين "موسسات فوق مليتی"
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) (Organismes Supranationauxسازمانھای انحصاری بين المللی ھستند که توسط
سرمايه داری انحصاری دولتی شوروی کنترل می شوند و به ياری آنھا بخشھای حياتی
اقتصاد ملی ھر کشور عضو کومکن در دست رويزيونيستھای شوروی متمرکز می
شود .شوروی گلوی "کشور ھای برادر" را گرفته و اقتصاد اين کشور ھا را بر حسب
احتياجات خودش به نحو ھولناکی ناقص الشکل گردانيده است .اين وضع به شوروی
امکان می دھد تا تجارت چپاولگرانه ای را بر اساس سلطه انحصاری ،استعماری بر
قرار سازد .شوروی مقام کامالً برتری را در تجارت خارجی کشور ھای عضو کومکن
اشغال می کند .طبق نوشته ھای مطبوعات شوروی و ساير منابع خبری در سال -1970
مبادالت با شوروی  80٪کل تجارت خارجی مغولستان ،بيش از  50٪در بلغارستان،
1
حدود  40٪در جمھوری دموکراتيک آلمان و حدود
در لھستان ،مجارستان و
3
چکسلواکی را در بر می گرفت.
شوروی در زمينه تجارت خارجی نيز از موضع مسلط خود در قبال اين کشور ھا
استفاده کرده به مبادالت نا برابر و استعمار بيرحمانه می پردازد .شوروی يک دو چرخه
را با  4اسپ مغول و يک پوست گوسفند پر شده از کاه را با يک گوسفند واقعی مغول
مبادله می کند .قيمت ماشين ھای برقی که توسط شوروی از چکسلواکی وارد ميشود به
2
کمتر از قيمتی است که به آلمان غربی می پردازد ،در حاليکه آھن را به
ميزان
5
چکسلواکی دو برابر گرانتر از آلمان غربی می فروشد .شوروی به برخی از کشور ھای
اروپای شرقی رآکتور اتمی می فروشد :قيمت آنھا  4برابر بيشتر از نرخ بازار جھانی
است .مسئول سابق سازمان برنامه جمھوری دمکراتيک آلمان گله می کرد که کشورش
در تجارت با شوروی سالی  2ميليارد مارک زيان ديده است.
سوسيال -امپرياليسم شوروی ،ھمانند امپرياليسم سرمايه داری کالسيک تحت نام
"ھمکاری" به صدور سرمايه در برخی کشور ھای اروپای شرقی و مغولستان می
پردازد .شوروی در اوائل  1971کالً  2150ميليون روبل سرمايه به عنوان "وام" دراز
مدت به بلغارستان صادر کرده بود .شوروی از طريق اين صدور سرمايه سود ھائی را
به جيب زده سمتگيری اين کشور ھا را در جريان توسعه شان تحت کنترل خود در می
آورد و در عين حال از طريق صدور کاال ک از آن ناشی می شود می تواند به قيمت
ھای گزاف بسياری از محصوالت و کاال ھای انبار شده را آب کند و سور ھای فوق
العادهء انحصاری را به جيب بزند.
ً
شوروی بموازات صدور سرمايه ،باين بھانه که کشور ھای عضو کومکن دائما واردات
مواد اوليه خود را از شوروی افزايش داده اند ،از موقعيت مسلط خود در "ادغام
اقتصادی" استفاده کرده ،اين کشور ھا را به ساختن کارخانه ھائی به نفع شوروی و
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استخراج کانھای معدنی با صرف سرمايه و نيروی کار وادار می سازد .اين غارتگری
ناب است.
مثالً در سال  1966چکسلواکی مجبور شد يک وام مخصوص  500ميليون روبلی را به
شکل مفتولھای فوالدی و تجھيزات نفتی برای بکار انداختن منطقه نفتی تپومن به شوروی
بدھد .در سال  1967چکسلواکی مجدداً مجبور شد تعدادی کاميون و لوله ھای قطور برای
ساختمان لوله گاز در سيبری به شوروی واگذار کند .رويزيونيستھا تا آنجا پيش رفتند که
بسياری از کارگران را از بلغارستان گرفته برای انجام کار ھای دشوار به شوروی
فرستادند و باين ترتيب مستقيما ً کار اضافی آنان را به استثمار کشيدند.
لنين در گذشته تزاريسم را که "روابط بين خود و ھمسايگانش را ...بر بنای فئودالی امتياز
ھا بنيان می گذارد" 1محکوم نموده بود .امروز شوروی در روابط خود با ھمسايگان
بمراتب بدتر از تزاريسم عمل می کند" .تقسيم بين المللی کار" و "تخصصی شدن توليد" که
در خدمت "ادغام اقتصادی" رويزيونيستھای شوروی قرار گرفته است ھمان ماھيتی را
دارد که در گذشته ميليتاريست ھای ژاپنی با بوق و کرنا تحت عنوان "ژاپن صنعتی و چين
کشاورزی" و بشکل "تقسيم کار" بين متروپول و مستعمرات تبليغ می کردند.
"خانواده بزرگ سوسياليستی" رويزيونيست ھای شوروی ھمان "نظام نوين اروپايی" آلمان
ھيتلری و "فضای بزرگ شکوفايی آسيايی" ميليتاريسم ژاپنی می باشد .اين اصطالح تنھا
يک مترادف برای مناطق تحت نفوذ امپرياليسم می باشد .ھمين و بس.

"ھمکاری" عنوانی برای سياست توسعه طلبانه استعماری در کش ور ھ ای آس يا ،افريق ا و
آمريکای التين
شوروی اکنون که به کشوری سوسيال – امپرياليستی تبديل شد,الزاما ازقوانين ذاتی
امپرياليسم تبعيت ميکند .البته شوروی نميتواند برای احراز سيادت استعمارگرانه اش به
محدوده " خانواده بزرگ سوسياليستی" قناعت ورزد و مجبور است در مناطق وسيع از
کره ارض برای کسب بازارھای بازھم بيشتر برای کاالھايش و دستيابی به منابع مواد خام
به مناطق جديد برای سرمايه گذاری تالش نمايد.
کشورھای آسيا  ،آفريقا و آمريکای التين يعنی مناطقی که درآن مواد طبيعی فراوان اند و
اقتصاد عقب مانده آماج توسعه طلبی استعماری رويزيونيست ھا شوروی ميباشد .دار و
دسته مرتدان شوروی ادعای " کمک" به اين کشورھای را دارند ولی در واقع تالش ميکنند
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زير پوشش " کمک" برخی از کشورھای اين مناطق را در حوزه نفوذ خود وارد ساخته و
با امپرياليزم امريکا بر سر منطقه بينابين به کشمکش پردازند.
" کمک شوروی" وسيله برای نفوذ کامل اين کشور در کشور" دريافت کننده کمک " ميباشد
زيرا " شرايط اقتصادی و سياسی بسيار دشواری ھمراه ميشود .عموما مسئله بر سر "
کمک نظامی" و آب کردن تجھيزات نظامی از مد افتاده و ازين طريق کنترول " کشور
کمک شده " و دخالت در امور نظامی  ،سياسی و اقتصادی آن ميباشد " .کمک" ساليانه به
شوروی به اين مناطق به يک ميليارد روبل بالغ ميشود " 30 % :کمک اقتصادی " و
 " 70%کمک نظامی" .مھمترين اين مناطق  ،مقدمتا خاوروميانه و منطقه خليج فارس
ميباشد و پس از آن شبه قاره جنوب آسيا  ،خاورميانه و منطقه خليج فارس اھميت
استراتيژيک عظيمی دارند به عالوه نفت در آنجا به وفور يافت ميشود .شوروی کوشش
ميکند ازين طريق "کمک " خود در آنجا پايگاه ھای دريايی و ھوائی مستقر کند و اکتشاف
 ،استخراج  ،پااليش و حمل ونقل نفت  ،تعداد زيادی ازکشورھای اين مناطق را کنترول
کرده و خريد نفت را به انحصار خود در آورد .شبه قاره جنوب آسيا نه تنھا اھميت
استراتيژيک بزرگی دارد بلکه ازنظر منابع انسانی و مادی نيز بسيار غنی است .شوروی
از طريق صدور تسليحات  ،سرمايه و تجارت نابرابر برين منابع دست اندازی کرده در
امور کشورھای منطقه دخالت نموده و موذيانه پايگاه ھای نظامی به دست بياورد .ھند عمده
ترين کشور شبه جزيره قاره آسيا است که از " کمک " شوروی استفاده ميکند و بخش
بزرگی از رشته ھای اقتصاديش تحت نظارت رويزيونيست ھای شوروی قرار گرفته
است .در اواخر سال  ، 1970موسساتی که شوروی برای ساختمان آنھا " کمک " کرده
بود  ،توليد صنعتی کشور را به نسبت ھای زير تحت کنترول خود در آورده بود30 % :
فوالد  60 % ،نفت تصفيه شده  85 % ،ميکانيک سنگين  20 % ،توليد برق 30 % ،
مواد نفتی  60 % ،ابزار برقی  .شوروی در رشته ھايی که به کمک ميپردازد  ،به تملک
نقشه طرح ھا و اعمال قدرت مطلق در ساختمان کارخانه بسنده نکرده آنچنان کارھا را
تنظيم ميکند که پس از به کار افتادن کارخانه  ،ھند ديگر ھيچگونه امکانی برای قطع
وابستگی اقتصادی اش به شوروی نداشته باشد .در مورد تعمير و تھيه آالت و ابزار پيش
ساخته و وسايل ضروری و تھيه مواد اوليه پايه ای و  ...بازھم اتکاء به رويزيونيست ھای
شوروی پيدا ميکند .عالوه براين  ،اين اصل که " کمک " شوروی بايد متقابال به وسيله
دادن جنس جبران گردد توليد عمومی ھند را باز ھم بيشتر تحت نظارت شوروی قرار
ميدھد .چندين کارخانه کفش  ،لباس ،رنگ  ،چرم  ،المپ ھای الکتريکی  ...که با نيازھای
شوروی منطبق بودند درھند ساخته شده اند.
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محصوالت اين کارخانه ھا برای رفع نيازمندی ھای خود ھند نميباشند بلکه مصروف
تصفيه حساب بدھکاری ھا به شوروی ميشود بدين ترتيب  ،رويزيونيست ھای شوروی با
پوشش " کمک " از مواد اوليه و نيروی کارارزان قيمت ھند استفاده کرده اين کشور را به
صورت کارخانه تبديلی شعبه ای بدل ساخته اند .مطبوعات ھندی  ،گله ميکردند که  " :ھند
ھمان تخم مرغی است که بدون ھيچ ترديدی درسبد روسيه ميافتد".
دارودسته مرتد شوروي مدعي اند كه كشورھاي درحال توسعه تنھا درصورت اتكا به
"كمك"آن واجراي "تقسيم بين المللي كار" ھمراه باشوروي "قادرخواھند بود بدون ھيچگونه
مانعي به استقالل واقعي سياسي واقتصادي ومقابله باسلطه خود سرانه امپرياليسم دست
يابند".اين يك دروغ حقيقتا بزرگ است .حتي خود رويزيونيستھاي شوروي مجبورند
اعتراف كنند كه تقسيم كاربين شوروي وكشورھاي درحال توسعه "تحت تاثيرنسبتا قوي
تقسيم وظايف ومسئوليت ھاي قبلي بوجود آمده است" وخصوصيتش دراين است كه
"محصوالت صنعتي وخصوصا ماشين آالت بامواد اوليه،محصوالت مناطق استوائي بامواد
سوخت وغيره مبادله مي شود" 95% .كائوچو و 92%پنبه شوروي ازمناطق آسيا،افريقا
وآمريكاي التين بدست مي آيد .نفت خاورميانه مس شيلي،قلع بوليوي ،گوشت شرق
آفريقا،اورانيوم سومالي،اين است آنچه كه شوروي باماشين آالت كھنه وبنجل خود معاوضه
مي كند .آيااين "تقسيم بين المللي كار" بين يك"شوروي صنعتي ويك آسيا،يك آفريقا ويك
آمريكاي التين كشاورزي"تقسيم كارنمونه بين متروپولھا ومستعمرات نمي باشد؟
دارودسته مرتد شوروي نغمه سرمي دھد كه نرخ سود وامھايش تنھا  2/5%درسال است
واين نرخ كمترازنرخ وام سرمايه داري كالسيك مي باشد وازآن بعنوان دليل براي"كمك
غيرانتفاعي" اش استفاده مي كند .درواقع،وام شوروي تنزيل پنھاني است ونرخ اين تنزيل
درقيمت كالن كاالھاي دريافتي مستتراست.شوروي،ھمراه باوامھائي كه به كشورھاي
آسيا،افريقا وآمريكاي التين مي پردازد مقررمي سازد كه اين وامھا بايد حتما براي خريد
كاالھاي شوروي خرج شود .بيشتراين كاالھا سالحھاي كھنه،تجھيزات قديمي ومحصوالت
باد كرده مي باشند.
نه فقط اين كاالھا ازنظرتكنيك عقب مانده وازنوع نامرغوب ميباشند بلكه قيمت ھاي شان
نيزبطورغيرعادي گران است وگاه 20تا 30درصد بيش ازنرخ جھاني است)بھاي برخي
ازكاالھا به بيش از2برابرنرخ جھاني بالغ مي شود(.
عالوه براين،سوسيال – امپرياليزم شوروي ازموقعيت بستانكاري خود سواستفاده كرده
كشوربدھكاررابه پرداخت بدھي اش وادارمي سازد وياناگھاني تصميم مي گيرد كه
كشورمزبوربايد قرضھايش راازطريق واگذاري برخي مواد اوليه اش به شوروي بپردازد.
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طبق نوشته مطبوعات،يكي ازكشورھاي خاورميانه بايد براساس قراردادھائي كه باشوروي
منعقد ساخته تمامي بدھي وكسري بازرگاني خود باشوروي رابوسيله صدورنفت دربين
سالھاي  1973تا 1980بپردازد .بعالوه قيمت نفت مزبوربايد  20%ازنرخ بازارجھاني
نازلترباشد.اين "كمك بي شائبه" چيزي نيست مگريك استثماربيرحمانه.
دارودسته مرتد شوروي لفظا مدعي "پشتيباني كامل" ازمبارزه انقالبي خلقھاي آسيا،افريقا
وآمريكاي التين مي باشد درواقع امر،رويزيونيستھاي شوروي براي اعمال
استعمارنوبامرتجعترين نيروھاي جھاني ھم پيمان شده وازاين طريق درمبارزات انقالبي اين
خلقھا خرابكاري مي كند.آنان براي كمك به مرتجعين كليه كشورھاپول وسالح ارسال مي
دارند تاانقالبيون سركوب شوند .آنان به عمليات توطئه آميزدربسياري ازكشورھاي
آسيا،افريقا وآمريكاي التين پرداخته باھزارحيله ازمرتجعين تمام كشورھا به منظورخاموش
نمودن شعله ھاي مبارزه مسلحانه خلقھايشان،پشتيباني مي كنند .به سركوب جنبش ھاي
آزاديبخش ملي پرداخته نقش ژاندارم جھاني راايفامي نمايند.

سوسيال – امپرياليزم شوروي آستانه انقالب اكتبردوم مي باشد
طفيلي گري وگنديدگي مفرط سوسيال-امپرياليزم شوروي
سوسيال – امپرياليزم شوروي سرمايه داري انحصاري است .ھمچون حيوانات وحشي
درنده است .خلق زخمتكش شوروي رابيرحمانه استثماروبرآن ستم مي كند وخلقھاي
سايركشورھاراغارت به بند كرده مي كشد.بخصوص خلقھاي آسيا،آفريقا وآمريكاي التين
وجائي براي طمع امپرياليزم سرمايه داري كالسيك باقي نمي گذارد .ازاين نقطه نظريك
ببرواقعي است وبايد جدا روي آن حساب كرد.ولي مانند تمام امپرياليستھا،سوسيال –
امپرياليزم شوروي درعين حال يك ببركاغذي است .ازآنجا كه ھرسرمايه داري انحصاري
الزاما ھم دچارگنديدگي وھم طفيلي گري است،پس يك سرمايه داري محتضراست وسرمايه
داري انحصاري شوروي ازاين قاعده مستثني نيست .سوسيال -امپرياليزم شوروي چه
درزمينه اقتصاد وچه درزمينه سياست،خصوصيات طفيلي گري وگنديدگي خود راآشكار
مي سازد .روزيكه خلق شوروي وخلقھاي جھان آنرا به موزه تاريخ بسپارند چندان
دورنيست.
گنديدگي مفرط سوسيال – امپرياليزم شوروي قبل ازھمه درجازدن توسعه اقتصادي به چشم
مي خورد .روابط توليدي سرمايه داري انحصاري دولتي درشوروي ،ازرشد نيروھاي
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مولده اجتماعي جداجلوگيري مي كند .زمانيكه شوروي يك كشورسوسياليستي بود،توليد
صنعتي به مقداربسيارزيادي باآھنگ باالي  17/4%متوسط ساليانه بين سالھاي 1929
و 1938رشد مي نمود .باظھورسوسيال – امپرياليزم ،آھنگ رشد متوسط ساليانه توليد
صنعتي بين سالھاي 1961و 1970به  %8/6سقوط كرد.درسال  1971به  /7/7%رسيد
ودرسال  1972به كمتراز 7%تنزل يافت .وضعيت توليد كشاورزي شوروي ،زيرسلطه
مرتدان خروشچف – برژنف ازاين ھم وخامت بارتراست ودرچندين نوبت كشاورزي به
بحرانھاي حادي دچارگشته است وواردات فراوان غالت ازآمريكا،كانادا واستراليا رااجتناب
ناپذيرساخته است .ھمراه باسقوط صنعت،خرابي كشاورزي،تقليل دامداري،تورم،كمبود كاال
دربازار،مشكالت تغذيه،خلق زحمتكش درشرايط روزبروز دشوارتري زندگي مي
كند.تظاھرديگرگنديدگي مفرط سوسيال – امپرياليزم شوروي دراين امرمنعكس مي شود كه
مقدارمتنابھي ازنيروھاي انساني ومادي رادرامورمربوط به تداركات جنگي بكارمي
گيرد.بورژوازي بوروكراتيك انحصارگرونماينده آن دارودسته مرتد برژنفي ضرورتا
ازسياست ھيتلري"توپ آري -كره نه" پيروي كرده اقتصاد كشوررادرمقياس وسيعي
ميليتاريزه مي نمايند .مطابق برخي تخمين ھا مخارج نظامي شوروي  3تا4
برابربيشترازارقام رسمي است:مخارج نظامي ساليانه،ازسال  1970به بعد،به حدود 80
ميليارد دالرمي رسيد،يعني به بيش از 30%ھزينه دربودجه دولت.
شوروي براي رقابت واعمال سيادت دريائي خود،ناوگان جنگي خود رابه نحوفوق العاده
گسترش داده است وسال به سال به مخارج نظامي براي ساختن ناوھاي جنگي مي افزايد.
دراين مورد،مخارج شوروي،درسالھاي ،60بطورمتوسط ساليانه 2ميليارد دالرتخمين زده
مي شود،درحاليكه درسال  70به 3ميليارد دالررسيد يعني 900ميليون دالربيش ازمخارج
آمريكا درھمان سال .بسياري ازثروتھاي اجتماعي براي تجديد توليد وسيع ويابه
منظوربھبود شرايط زيست مردم استفاده نشده بلكه درخدمت تداركات جنگي سوسيال –
امپرياليزم وسياست خارجي تھاجمي وتجاوزگرانه اش قرارمي گيرد :اين است
تبلوربارزگنديدگي سوسيال – امپرياليزم.
تظاھرديگرآن درسياست ارتجاعي ھمه جانبه ورشد فساد اجتماعي مي باشد .صدرمائومي
گويد":امروزدرشوروي ديكتاتوري بورژوازي برسركاراست،ديكتاتوري بورژوازي
بزرگ،ديكتاتوري ازنوع فاشيستي آلمان،ديكتاتوري ھيتلري" )ازمالقات  11مه ،1964نقل
از"روزنامه خلق" 22،آوريل .( 1970اين تزصدرمائو ماھيت طبقاتي ومنشاء اجتماعي سوسيال –
امپرياليزم راكامال برمالساخته برماھيت فاشيستي آن تاكيد وماسك اين دروغ بزرگ مرتدان
شوروي درباره "دولت تمام خلقي" راپاره كرده است.
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رويزيونيستھاي شوروي،اززمانيكه قدرت راكسب كردند،ديوانه وارپيچ ومھره ھاي
ديكتاتوري فاشيستي خود راسفت ترمي كنند .آنان نه تنھا براي تشديد فشاربرروي مردم
ارگانھاي پليسي وجاسوسي خود راباآخرين شيوه ھاي تكنيكي وعلمي مجھزساخته اند بلكه
ھمچنين تشكيالت ويژه اي رادرمقياس وسيع،دركارخانه ھا،درتعاونيھاي
كشاورزي،درادارات،درانجمن ھا وبراي نظارت دقيق توده ھاي خلق بوجود مي آورند.
امروز،ترورسياه شوروي راكامال خفه مي كند.كافي است يكنفربوضوح نارضايتي خود
راازباندبرژنف ابرازدارد وجرئت مقاومت داشته باشد تابالفاصله تحت مراقبت وتعقيب
قرارگيرد ومحاكمه شده يابه "بيمارستان رواني" روانه گردد وفورا اتھام "افترازدن به
دولت شوروي وخرابكاري درنظم اجتماعي" بوي زده شود ودراردوگاھھاي كارويازندانھا
محبوس گردد.
دارودسته مرتدان برژنفي ،صرف نظرازشيوه ھاي قھرآشكاري كه براي سركوب خلق
بكارمي گيرند،ازروشھاي ماليمتري نيزبراي انھدام مخالفين استفاده مي كنند:آنان براي فاسد
نمودن خلق شوروي،منحط ترين جلوه ھاي فرھنگ،ھنروطرززندگي رايج دركشورھاي
امپرياليستي كالسيك رادرشوروي پياده كرده اند.عقب مانده ترين چيزھا،مرتجعين وفاسد
ترين ايدئولوژيھاي جھان درشوروي سوسيال – امپرياليست زمينه مساعدي براي رشد
بدست مي آورند.
طفيلي گري وگنديدگي مفرط سوسيال – امپرياليزم شوروي ھمچنين دراين امرتظاھرمي
يابد كه اين بورژوازي بوروكراتيك انحصارگريش ازدھھا برابروگاه حتي تاصد برابردرآمد
كارگران ودھقانان ساده حقوق دريافت مي كند .اگراين بورژوازي زندگي رابا ھرزگي
وطفيلي گري مي گذراند،صرفا بخاطرحقوق وپاداشھاي كالن وياامتيازات بي شمارفردي
نيست بلكه دراثرتقلب ،فساد،اختالس،دزدي ازخزانه عمومي بياري قدرت اقتصادي
وسياسي كه دردستھاي خود متمركزنموده اند نيزمي باشد.درشوروي،يك قشرآريستو كراسي
روشنفكري كه به بورژوازي بوروكراتيك انحصارگرشديدا وابسته است نيزوجود دارد.اين
آريستوكراسي روشنفكرازروشنفكران بورژوازي بوروكراتيك انحصارگرتشكيل شده كه
درزمينه ايدئولوژي درخدمت اين طبقه قرارگرفته اند ومانند اين بورژوازي درھمان زندگي
ھرزه انگلي غوطه مي خورند.شولوخوف،اين نويسنده منحط كه ترس ازجنگ وپاسيفيسم
بورژوائي رارواج ميدھد ثروت ھنگفتي بھم زده است.اونه تنھا صاحب ماشين شخصي بلكه
مالك ھواپيماي خصوصي گرديده است وحتي ازميزان حساب بانكي خود اطالع دقيقي
ندارد!
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نيتجه اينكه درشوروي ودرھريك اززمينه ھاي اقتصادي،سياسي يافرھنگي يك فضاي
طاعوني درجامعه اي فاسد حكمفرماست.اين رژيم اجتماعي،ھمانند انگلي كه ازتل پھن
حيات مي گيرد،ازخود ھيچ نيروي مستقلي ندارد.

دوران ت اريخي ن ويني ھ م اكن ون آغازگردي ده:دوران مب ارزه برعلي ه
امپرياليزم آمريكا ورويزيونيسم شوروي
سوسيال – امپرياليزم شوروي درداخل كشورخلق زحمتكش شوروي راوحشيانه استثماروبه
آن ستم مي كند ودرخارج سلطه استعاري شديدي برروي كشورھاي "خانواده بزرگ
سوسياليستي" اعمال كرده درھرنقطه اي ازجھان به تجاوزگري وتوسعه طلبي مي
پردازد.به ھمين علت است كه چه درزمينه داخلي وچه درزمينه خارجي،كليه تضادھائي كه
باآنھا مواجه مي شود روزبه روز حادترمي گردند.
ھركجا كه اختناق ھست،مقاومت ھم ھست.فشارواستثماري كه توسط بورژوازي
بوروكراتيك انحصارگربرروي خلق شوروي اعمال مي شود الزاما دربرابرمقاومت اين
خلق مواجه مي شود وتضاد بين خلق وبورژوازي روزبه روز شدت بيشتري بخود مي
گيرد .اشكال اين مقاومت خود را دربرابردارودسته حاكم به وسيله خرابكاري درتوليد،غيبت
ويااعتصاب ابرازميدارند.توده ھاي انقالبي بارھا وبارھا دربسياري ازمناطق به تظاھرات
اعتراضي برعليه ديكتاتوري فاشيستي مقامات شوروي برخاسته اند.درتمام شوروي گاه به
گاه نشريات مخفيانه به چاپ مي رسد واعالميه ھاي متعددي دراعتراض برعليه سلطه
ارتجاعي دارودسته مرتد شوروي منتشرمي شود وستم گري قشرممتاز راافشامي سازد.
فرزندان قھرمان اكتبرمسلما نمي توانند درمقابل سلطه ارتجاعي تزارھاي نوين سرتسليم
فرود بياورند.لنين،درزمان حاكميت شوم تزاريسم نوشته بود ":پرولتاريا روسيه براي
رھائي بشريت ازننگ سلطنت تزاري ازدادن قرباني ھراس نداشته است") لنين":جنگ
وسوسيال –دموكراسي روس"آثار،جلد 21ص . ( 24مسلما امروز نيزپرولتاريا،خلق زحمتكش
و روشنفكران انقالبي شوروي دعوت لنين رااجابت كرده تزارھاي نوين راسرنگون
وديكتاتوري پرولتاريا رامجددا برقرارخواھندساخت.
بعالوه،تضادھاي موجود بين سوسيال – امپرياليزم ودولت ھا وخلقھاي تحت ستم
نواستعمارشوروي دائماتشديد مي گردند.شوروي سياست نواستعماري "ادغام اقتصادي"
رااعمال كرده وازاين طريق برخي ازكشورھاي اروپاي شرقي ومغولستان راغارت
وبزيريوغ خود مي كشد واين امرباعث تشديد مقاومت اين كشورھا دربرابرغارتگري
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وسلطه جوئي مي شود.شوروي،باوقاحت تمام،سربازانش رابراي اشغال چسلواكي گسيل
داشته وبااين عمل خود،چشمان خلقھاي كشورھاي اروپاي شرقي ومغولستان رابازھم
بيشترگشوده وباعث تشديد مبارزه آنان برعليه سوسيال – امپرياليزم شوروي گرديد.
باالخره اروپاي شرقي ھم بايد روزي مانند يك بشكه باروت منفجرشود.گسيل زره پوشھاي
شوروي به پراگ نه تنھا قدرت سوسيال – امپرياليزم رااثبات نمي كند بلكه به عكس نشانه
آغازفروپاشي امپراطوري نواستعماري آن ميباشد.
شوروي به منظورنفوذ دركشورھاي آسيا،آفريقا وآمريكاي التين وغارت وتجاوزبه آنان
پرچم"كمك" رابرافراشته ودرعمل خود رادراردوگاه مقابل خلقھاي اين كشورھا قرارمي
دھد .دست اھريمني سوسيال – امپرياليزم شوروي به برخي ازكشورھاي ساحلي مديترانه
واقيانوس ھند نيزرسيده است:پايگاه ھاي نظامي درآنجا احداث مي كند،حق استفاده
ازبنادركسب مي كند ودرسياست داخلي وخارجي اين كشورھا دخالت كرده آنرا
بزيركنترول خود مي كشد .كشتي ھاي اقيانوس پيماي شوروي درھمه جا حضوردارند
ومنابع ماھي سايركشورھا راغارت وياازبين مي برند وبه حاكميت دريائي آنان تجاوزمي
كنند .خلقھاي آسيا،آفريقا وآمريكاي التين روز به روز ماھيت ارتجاعي سوسيال -امپرياليزم
شوروي راروشن تردرك مي كنند.آنان بامرتدان شوروي به مثابه"خائن به خلقھاي انقالبي
جھان" "،استعمارگران نوين""،دشمنان عمومي خلقھاي جھان" شديدا برخورد داشته اند.
كشورھا وخلقھائي كه قرباني تجاوز،كنترول،دخالت وزروگوئي رويزيونيسم شوروي
وامپرياليزم آمريكا قرارگرفته اند باھم متحد مي شوند وپيروزمندانه مبارزه ضد امپرياليستي
وضد استعماري وخصوصا ضد دوابرقدرت اتمي راآغازمي كنند.
نكته سوم اينكه سوسيال – امپرياليزم شوروي درخارج به تجاوزگري وتوسعه طلبي
افسارگسيخته پرداخته ھركجاكه بتواند دست اندازي نموده براي تسلط بربازارھا،منابع مواد
اوليه ويابازارھاي سرمايه گذاري به رقابت برمي خيزد .به اين ترتيب تضاد ھاي درون
امپرياليستي ومخصوصا تضادھاي بين دوابرقدرت اتمي،شوروي وآمريكا،كه ھريك ازآنان
روياي آفائي جھان رادرسرمي پروراند،به نحوبي سابقه اي تشديد يافته است.اكنون،مسابقه
دوابرقدرت اتمي براي سيادت جھاني مسئله اي اساسي است.گره گاه استراتيژيك رقابتشان
دراروپاست .ازآنجاكه اروپا منطقه اي حياتي براي جھان سرمايه داريست،بھمين جھت
دوابرقدرت برسرآن به مقابله باھم مي پردازند.ھميشه غرب دراين خيال بود كه سوسيال-
امپرياليزم رابه شرق منحرف سازد واين بالرابه چين نازل كند.ليكن چنين سخت ھضم
است وسالھاست كه دندان خرد مي كند.امروزه،رويزيونيستھاي شوروي درشرق سروصدا
راه مي اندازند تابه غرب حمله كنند وبه تالشھاي خودشان براي تسلط براروپاشدت بخشيده
اند.دوسوم قواي نظامي دريائي وزميني شوروي درغرب اورال مستقراست .درده سال
اخيرناوگان جنگي شوروي به نحو چشمگيري تقويت شده است .درسال  1970بيش از200
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ناوبكار افتادند .شوروي درتمام درياھاي عمده جھان دست به مانورھاي نظامي كه داراي
برد جھاني ھستندزده،قدرت دريائي خود رابه رخ ديگران ميكشد وبه توسعه طلبي
درمديترانه،اقيانوس ھند وھركجا كه بتواند مي پردازد.
رقابت بين شوروي وآمريكا سرچشمه ناامني ھا درجھان مي باشد.اين رقابت كه به
منظوراحرازسيادت جھاني صورت مي گيرد،بيش ازپيش بامقاومت سرسختانه جھان سوم
مواجه شده ودرعين حال نارضائي ژاپن وكشورھاي غربي راباعث مي گردد.آميزش
مشكالت داخلي وخارجي ،ايام بس صعيتري رابراي دوابرقدرت نويد مي دھد.علت آنست
كه "پژمردن گلھا راچاره نيست".
امپرياليزم يعني تجاوز،يعني جنگ،سوسيال – امپرياليزم شوروي درمرزھاي چين
قوامستقرمي كند وآرزو دارد كه چين رابه مستعمره خود تبديل سازد.مابايد آموزش
صدرمائو رادرباره "تدارك دربرابرخطرجنگ احتمالي وبالياي طبيعي وكليه اقدامات
درخدمت به خلق" اجراكنيم.بايد آمادگي خود رادرپيش بيني جنگ افزايش دھيم تابتوانيم
مھاجم رابه عقب نشيني وادارسازيم،درمقابل شروع جنگ جھاني ومخصوصا دربرابرحمله
غالگير كننده شوروي سوسيال – امپرياليزم ھشياربمانيم:ماھردشمن مھاجمي راقاطعانه
وتماما درھم خواھيم شكست!
صدرمائو بيان ميدارد":رويزيونيسم شوروي وامپرياليزم آمريكا،درھمكاريشان،آنچنان
فضاحت ورسوائي ببارآورده اند كه خلقھاي انقالبي جھان آنان رابي كيفرنخواھند گذاشت.
خلقھاي جھان بپامي خيزند.دوران نويني ھم اكنون آغازگرديده است:دوران مبارزه عليه
امپرياليزم آمريكاو رويزيونيسم شوروي".1جھان سوم درمبارزه برعليه ھژمونيسم وسياست
خود سرانه دوابرقدرت آگاھي خود راارتقاء داده وقويترمي شود .اين امر ،امروزدرروابط
بين المللي واقعه بزرگي به شمارمي آيد.اوضاع امروز جھان باين ترتيب تصويرمي
شود":دگرگوني ھاي عظيم درزيرآسمان""،پيش ازتوفان"،باد عمارت رافرامي گيرد".اين
است تبلوركنوني تضادھاي اساسي جھان كه توسط لنين تحليل شده اند.كشورھائي كه قرباني
تجاوز،توطئه،دخالت كنترول وفشارامپرياليزم قرارمي گيرند،ھرچه بيشترمتحد
شده،وسيعترين جبھه متحد راايجاد مبارزه خود
 -1نقل از"روزنامه خلق" 28،آوريل 1969
رابرعليه امپرياليزم،نواستعمارويااستعماركالسيك وخصوصا برعليه دوابرقدرت آمريكا
وشوروي شدت مي بخشند .كشورھا استقالل ملتھا آزادي وخلقھا انقالب مي خواھند.ھم
اكنون اين حكم به يك جريان تاريخي انسداد ناپذيرتبديل شده است واين جريان تاريخي
عظيم دوابرقدرت راباخود خواھد برد.
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صدرمائو،درآستانه پيروزي جنگ مقاومت ضدژاپوني،چنين پيشگويي مي كرد":جھان بي
چون وچرا راه ترقي رادرپيش خواھد گرفت ونه راه ارتجاع را .البته مابايد
بسيارھشيارباشيم واحتمال پاره اي فرازونشيب ھاوپيچ وخمھاي موقتي وياحتي جدي
درجريان حوادث راازنظرفرونگذاريم؛دربسياري ازكشورھا ھنوزنيروھاي ارتجاعي
نيرومندي وجود دارد كه ازوحدت،ترقي وآزادي خلق كشورخود وخلقھاي كشورھاي
ديگرجلوگيري مي كنند .ھركس كه چشمھايش رابرروي اين امكانات ببندد،مرتكب اشتباه
سياسي خواھد شد.معذلك گرايش عمومي تاريخ ازھم اكنون باوضوح تمام تعيين
شد.وتغييرنخواھد كرد") مائوتسه دون"درباره دولت ائتالفي"چاپ پكن،منتخب آثار،جلد،3ص.( 217
ظھورسوسيال -امپرياليزم فقط يك پيچش موقتي تاريخ مي باشد ولي بمانند ھرامپرياليزم
سرمايه داري كالسيك درتضادھاي بي شماري غوطه مي خورد كه عبارتنداز:تضادبين
بورژوازي بوروكراتيك انحصارگرشوروي باپرولتاريا وتمامي خلق زحمتكش
شوروي،تضادبين سوسيال-امپرياليزم باامپرياليزم سرمايه داري،كالسيك خصوصا
باامپرياليزم آمريكا.اين تضادھا بيش ازپيش تشديد مي گردند.دراثروجود وتكامل اين
تضادھا،بالشك سوسيال -امپرياليزم شوروي توسط خلق شوروي وخلقھاي جھان به موزه
تاريخ سپرده خواھدشد.لنين گفته بود":امپرياليزم آستانه انقالب اجتماعي پرولتارياست)".
لنين"،امپرياليزم"...چاپ پكن،ص  (10سوسيال امپرياليزم شوروي نيزآستانه انقالب سوسياليستي
اكتبردوم مي باشد.صدرمائوچنين مي گويد":اتحاد شوروي اولين كشورسوسياليستي بود
وحزب كمونيست اش توسط لنين ايجاد گرديد .عليرغم اينكه رھبري حزب ودولت شوروي
ھم اكنون توسط رويزيونيستھا غصب گرديده،من به رفقا توصيه مي كنم كه اعتقاد راسخ
داشته باشند،خلق شوروي،توده ھاي عظيم اعضاي حزب وكادرھا خوب ھستند وانقالب مي
خواھند وسلطه رويزيونيسم زمان چنداني نخواھدپائيد )".مائوتسه دون:نقل از"روزنامه خلق"6،
نوامبر(1967

خلق شوروي بزيرپرچم پرافتخارلنينيسم وپرتوان ازسنت پرافتخارانقالب اكتبروپشتيباني
خلقھاي جھان،سرانجام سوسيال-امپرياليزم رادفن كرده،برسرزمين گسترده شوراھا
ديكتاتوري پرولتاريا،سوسياليسم وماركسيسم لنينيسم رابه اھتزازدرخواھد آورد.
"بگذارطبقات حاكمه ازانديشه انقالب كمونيستي برخود بلرزند!پرولترھادراين ميان چيزي
جززنجيرھايشان راازدست نمي دھند ولي جھاني رابدست خواھند آورد.

پرولترھاي سراسرجھان متحد شويد"!

)ماركس وانگلس":مانيفست حزب كمونيست".چاپ پكن،ص (76

