
1 
 

  
  

  گلوكزامبور رزا امپرياليسم ينظريه مباني
  

  دوم بخش – لوكزامبورگ رزا ي»سرمايه انباشت« پيرامون گفتاريدرس

  

   خسروي كمال

  
  

  
  

  1397 ماهمهر



2 
 

دوران به اين بررسي ، طور كه گفتيمهمان .پردازيممي تاريخي مسئله دور سوم نمايشبه اينك 

يا خود را  كه اندبحث درگيردر آن  و عمدتاً اقتصادداناني است مربوط بعد از ماركس

  يا با اتكا به تئوري ماركس سعي در توضيح مسئله دارند. ،دانندماركسيست مي

ر قرن نوزدهم اواخ و 1880 ي هده پايان كه در ، بحثيبار اين :گويدمي لوكزامبورگ رزا

ي : در اروپاي غربي پردهاست شرايطي كامًال تازه و مكاني متفاوت مان وز گيرد، درصورت مي

هايي كه از پي هم و بحران است پاره شده ،يعني تعادل دائميِ عرضه و تقاضا ،تئوري هارموني

ند، اهداري عريان شد. تضادهاي سرمايهه اين هارموني ديگر دائمي نيستك آمدند، نشان دادند

حيات ادامه برايداران بينيِ سرمايهتجاوز و حمله به كشورهاي ديگر افزايش يافته است. خوش

سقوط  هب بيشترها بينيِ سوسيال ـ دمكراتخوش دچار شك و ترديد شده و داريدائميِ سرمايه

واقع ستم  تحتآيند كه مين شماري بهيفقرا. كارگران ديگر است معطوف داري سرمايه

خيرخواهان بايد از حقوق آنان دفاع كنند، بلكه خودِ كارگران در و  ديگران يا د،نشومي

  كنند.اند و از منافع خود دفاع ميسنديكاها متشكل شده

روسيه صورت به نام  ديگري جايي تئوري انباشت نه در اينجا، بلكه در بحث دربارهاما 

داري را طي كند يا بايست دوران سرمايهروسيه مياساساً كه آيا  است آنجا سوال اين .گيردمي

ها به و سوسيال ـ دمكراتهراسند ميداري داران از سقوط سرمايهسرمايهدر اروپا يعني اگر نه؟ 

داري بايست سرمايهمياساساً ست كه آيا ا اند، در روسيه سؤال اينبيناين سقوط خوش

  وجود بيايد؟هب

رو به  يكينارودن يسمكه پوپول شوديمطرح م  يبحث در دوران ينا گويديم لوكزامبورگ رزا

 يدرحال انتشارند. از طرف 1885ـ  1883پلخانف حدود  يستيِماركس يهااست و نوشته يانپا

 ينو ا زننديچشمك م ياليسمبه سوس يهدر روس يدتول يخودكفا يهاكمون يعني هاينآبش

 شودينم يارا دور زد؟ آ دارييهسرما توانينم ياكه آ آورنديرا بوجود م يلم ينا يا يزه،انگ

 دارييهسرما يرا از بال يهروس يكرد و جامعه يگسترده عمل يياسرا در مق ينيآبش يدتول

است كه  ينا يو سؤال اساس گيرديصورت م يمتن ينبحث در چن دور داشت؟ پسمصون و به

خود را  يسؤال جا يناباالخره نه؟ و  ياعبور كند  دارييهاز دوران سرما يهروس بايستيم ياآ

طرف  يكبحث از  ينطرف نه؟ ياممكن است  دارييهاساساً سرما ياكه آ دهديم يگرد يبه سؤال

مثل استرووه و  هايييست، ماركسهستند و در مقابل يكاليونف و نستُنوُر مثل هايييستپوپول
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و  يبارانُفسك مانند، يقانون يا  يعلن هاييستمعروف به  ماركس هاييستماركس يا ،پلخانف

  اند.قرار گرفته ،بولگاكُف

 در دارييهسرما يمسئله، آنها كه محور ييهاداشت به بحث يمخواه يمرور ينجاما در ا

 ينيمتا بب ،اندمرتبطانباشت  بحرانِ يمسئلهانباشت و  يتئوربحث به  در اساساست، اما  يهروس

  ي،حت ،يانه؟  يا شوديسؤاالت داده م ينبه ا يپاسخ ياو آ شونديمسائل طرح م ينچگونه ا

  نه؟ يا شوديپاسخ فراهم م يبرا هاييينهزم

 يدوجود ندارد و اساساً نبا دارييهامكان تحقق سرما يهوُرنستُف معتقد است كه در روس

شّرِ انباشت نهفته  داري،يهدر سرما ش كرد، چراكه معتقد استتال يهروس شدنِدارييهسرما يبرا

 ينحلال يو با مسئله يمشويم دارييهجوامع سرما يهاما دوباره دچار همان بحران يعنياست. 

را در  يسمونديس يوُرنسُتف همان تئور گويد،يم لوكزامبورگ رزا شد. يمانباشت مواجه خواه

 تواندينم يچون كس گويدي. وُرنستُف مكنديتكرار م شايانهلوحانه و عامشكل ساده

و از  يهرا به كارگران هد يدتولاضافه ينا دارانيهسرما بايستيمصرف كند، مرا  يدتولاضافه

بخواهند  دارانيهكه سرما رسديم يدنظرش بعكه به يياز آنجا يبحران را حل كنند، ول طريقينا

 دارانيهسرما است كه يننگران ارا به كارگران ببخشند، » خود« يهم از سهم اضافه ياذره يحت

و  ينظام يكاالها يدرا صرف تول يماندهباق ييهد و مقدار سرمانآور يرو گرييبه نظام

. است يافتهاه حل دست ر ينبه ا ييروش استقرا يقاز طر است كه يمدع او .كنند يحاتيتسل

ها، حرف ينهمان روش ماركس است، كه ا يي،اگر منظور از روش استقرا گويديم رزا

  .يستن يگريد يزچ ،ييگوجز گندههم، به ادعا ينو ا يستنمربوط روش ماركس  به وجهيچهبه

 رزا است كه يانوع مكالمهفضا و  با ييآشنا يبرا  از بحث تنها نكات يناشاره به ا

عمًال همه را  لوكزامبورگ رزا؛ كنديبرقرار م يو اقتصاددانان روس هايستماركس با لوكزامبورگ

مبحث ماركس را، در  يعني يسينتئور ينترمعتقد است كه برجسته او .گيرديتمسخر مباد به 

ها و نشانه يندبب كه  است ينا يفقط در جستجو و است يدهد گسترده به نقد كشيبازتول

  نه؟ ياحل مسئله وجود دارد  يبرا هاييينهزم

معتقد است كه  لوكزامبورگ رزا است. يكاليونن ها،يستپوپول ياز جبهه يگرياقتصاددان د

 يو منظم و منطق يقر دقياماركس را خوب خوانده، و بس شناسد،يم يخوبهاو علم اقتصاد را ب

معتقد است  يكاليونداد. ن يصتشخ يشترياشتباهات او را با وضوح ب توانيم يجهدر نت .است
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در بازار  ياضاف ارزش ينا بايستيوجود ندارد، پس م يكه امكان تحقق ارزش در بازار داخل

 دارييهقبالً سرما كه اروپا ييوش برسد. اما از آنجافربه يگر،زبان دهب يامتحقق شود  يخارج

 يبازارها يتمام خود را بر ييطرهس كه داشته يشرفتپ دارييهسرما يندر ا ياشده و به اندازه

 يخارج از مرزها زار دربا يداكردنِپ يبرا يشانس يگرد يهروس پس ،استهداگسترش د يخارج

درست  درنتيجه، خواهد داشتوجود ن ارزشو چون در داخل هم امكان تحقق  خود ندارد

 رزا د.بپردازخُرد  ييكاال يدتول به بهتر است يهروسشود.  فرآيند اينه اصالً وارِد ك يستن

هم  يناست و لن يسمونديس يهشب يكاليون،نظر ن هروشن است ك كامالً :گويديم لوكزامبورگ

 يسمپوپول« ينوشتهبه  اشــ احتماالً اشاره يروس هاييستمربوط به پوپول يدر نوشته

   است.نشان داده يخوبهب يسمونديبا سها را اهتشب ينــ ا است ينلن »ياقتصاد

. انگلس است نوشته يكاليونكه انگلس به ن يادارد به نامه يااشاره ينجادر ا رزادر ضمن 

ست و در پاسخ، ا دارييهسرما يدتول ييوهش كردنياز ط يرناگز يهكه روس گويدينامه م يندر ا

 ياريها ها شركت كند و به حل مشكالت روسبود در بحثكه از او خواسته يكاليونبه ن

ها بحث ينا توانديو نم ندارد ييآشنا يزبان روسبه كه  ييكه متأسفانه از آنجا گويديرساند، م

  يباشد، ول يكمكِ مؤثرنخواهد بود كه بتواند  يدر حد يشهارا دنبال كند، سطح دقت جواب

  ندارد. دارييهسرما يدوره كردنيجز ط ياچاره يهد است كه روسمعتق كالً

استرووه است. او  يدگاهد ها،يستپوپول و در مخالفت با در مقابل هايدگاهد يناز مهمتر يكي

را. اِشكال  يو هم بازار خارج دهديرا گسترش م يهم بازار داخل ،دارييهمعتقد است كه سرما

 يترسمهرا ب داريهكارگر و سرما يدر جامعه فقط دو طبقه است كه يندر ا هايستپوپول

 ،سوم به نام عنصر يكسان كه در جامعه،ي، درحالبيننديم يشخص ـجامعه را دو يا، شناسنديم

قابل درواقع حالل مشكالت خواهد بود.  سوم، يروين ين، و اثالث وجود دارند شخص يا

به  ،سوم عنصرِ ينا كهينا .آيديكار مبه يبه نحوعنصر سوم،  ييدها كه همواره توجه است

 يرشود، كماكان ز يفتعر يگريا عوامل دو ب درون جامعه درنظر گرفته از ييهابخش يمثابه

 يكه تئور شوديرابطه گفته م ين. در همشوديم يبندعنوانِ شخِص ثالث مقوله ينهم

  .ثالث است عامل به يهم متك لوكزامبورگ رزاو انباشتِ  ياليسمامپر

را  يهستند كه ارزش اضاف ثالث اشخاصِ ين، ادر جامعه كه استرووه معتقد است يمگفت

پول خود  يداشخاص ثالث با كه كنديهم تكرار م ينجادراباز همان نقد را  رزا. كننديمتحقق م
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دوطبقه  يانباشت در جامعه يحتوض يل،دل ينو به ا يرنداز كارگران بگ يا دارانيهاز سرما يارا 

  .يستممكن ن

 يتئور خواهدياست م يكه مدع يگريد يستبولگاكُف، ماركس يبارهدر لوكزامبورگ رزا

 ماركس يگسترده يدبازتول يتئورهمان ، حالت يناو در بهتر يدگويكند، م يلماركس را تكم

 ينيبآگاهانه و با روشن ياربولگاكُف بس كند.يمنقل  يانهساده و عام رفته،شسته يدر قالب را 

 و يتجمل ياءمصرف اش ي،تجارت خارج ييهمانند نظرهم اشخاص ثالث  ييهنظر كه گويديم

از  يدشود كماكان با مسائل ينا رفصَ يدكه با ي. چون پوليستن يشب ياافسانه ،گرينظامي

 يدتول ييوهو مبنا را ش كنيميصحبت م دارييهاز جهان سرما يوقت. يايدب همان دو طبقه

 ين. به اخواهد شد معنابي يتجارت خارج يبه مثابه يزنتجارت  دهيم،يقرار م دارييهسرما

 طورمتوسل شد و مسئله همان يهودهب يهاحلراه ينبه ا يدمعتقد است كه نبا بولگاكُف ،يبترت

 يبرا يشترب 1بخشِ  :كه يمعن ينبه ا؛ قابل حل است يستمداده، در داخل س يحكه ماركس توض

لوازمِ  يدِ: تولشوديم يمبه دو قسمت تقسهم  1بخشِ  .2بخشِ  يكند و كمتر برا يدخود تول

طور كه ، هماننيز رزا جوابِلوازمِ مصرف.  يبرا يدلوازم تول يدِو تول يدلوازم تول يبرا يدتول

 ،برنامه ممكن است. بولگاكُف يكفقط تحت  يمنوع تقس ينبود كه ا ين، اقبالً اشاره شد

 يحطال توض ييلهوسهب ،را 1كاالها در بخشِ  يگردش كاالها و مبادله يپول الزم برا يمسئله

 Deux يناصطالح الت يستبد ن. (بود كرده يابيپوچ ارز حل راراه ينقبالً ا يزن  رزا ؛دهديم

ex machina  ياريدر بس هم البته ماركس[ .ميده يحتوض كند،ياز آن استفاده م رزاكه را 

در  گفت. يبدستِ غآن به  توانيم يفارس يدر ترجمه ].استموارد از آن استفاده كرده

وارد  يانخدا يارابه شد،يطرح م يحل يرقابلِغ معضلِ يوقت ،مرُ يا يونان يباستان هاييشنما

و  كشيدنديم يرونو بعد ارابه را دوباره از باال ب كرديو مسئله را حل م شديم يشنما يصحنه

 گويديم رزا) .ينيماش يخدا يا يانخدا يارابه يعني، درواقع Deux ex machina .رفتنديم

 يكه برا كنديم يرا باز يبيدست غ يا يانخدا يارابه نقش همانماركس و بولگاكُف  يطال برا

   .شودياز آن استفاده م همواره حل، يرقابلحل مشكالت غ

از  يبردارنسخه ،گيرديكه بولگاكُف درنظر م يتعادل ينا :گويديمدر ادامه  لوكزامبورگ رزا

 دارييهسرما يكن است و در جهان واقعمكاغذ م يفقط روكه  همان تعادل ماركس است

  .است يرممكنغ
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 يدمصرف، حدِ تول زيراوجود ندارد،  يدر تحقق ارزش اضاف يمشكل معتقد استبولگاكُف 

 است يخارجبه بازار  يازينه ن يجهدرنت كند،يم يدتول نيزهمواره مصرفِ خود را  يد،. توليستن

 .كنديم يدرا هم تول دارييهمصرفِ سرما داري،يهسرما يدِاشخاصِ ثالث. تول زا يكيچهو نه به 

بدل شود  ييبه اقتصاد بورژوا يسمتا ماركس استقدم مانده يكتنها «: گويديم لوكزامبورگ رزا

  ».دارديبرم يماست، توگان بارانُفسك ياركه بخت گام را چنان ينو ا

  

  يتوگان بارانُفسك

به آن  لوكزامبورگ رزااست كه  يگريمهمِ د يدر دو نكته يبارانُفسك توگان يدگاهد يتاهم

 تقريباً بارانُفسكي،) پردازيميتر به نظرات او ممفصليندهآ يها. (ما در بحثكندينم يااشاره

 او ضمناً. است نوشته ماركس ارزشِ تئوري به را منسجم نقد اولين باوِرك، بوهِم با همزمان

 توليد يعني اجتماعي، توليد 3 بخشِ يمسئله منديدستگاه و تئوريك شكلِبه بار اولين براي

است. اما آنچه در شده يلتكم يچرتكِووب يِدر تئور بعداً يهنظر ينا .استطرح كردهم را طال

 ياست. بارانُفسك يدبازتول يتئور يماست، موضع او درباره يدِنظر و تأكمد ياز بارانُفسك ينجاا

 1901 يها. اما در سالبود خود را طرح كرده ياز بولگاُكف، تئور يشپ يعني، 1894در سال 

 يگربار ديكمطرح شدند، او  ينهزم يندر ا يديجد يهادوباره بحث كهين، بعد از ا1905و 

را از نو  اشياز خود استفاده كند و تئور يشافراد پ ياز دستاوردها رفتهو شسته يقدق كوشديم

ماركس  يگسترده يدِبازتول يهم، مثلِ بولگاكُف، شِما يبارانُفسك يمتعز ي. نقطهدهدارائه 

 است.

مثلِ بولگاكُف  ي،است كه بارانُفسك يندر ا  دونفر فقط ينتفاوت ا لوكزامبورگ رزابه نظر 

تابحال  كه ماركس است اتنظراو تكرارِ  يهاحرف ي. بولگاكُف معتقد بود همهيستمتواضع ن

 كاپيتالجلد دومِ  يانماركس در پا :گويديم يكه بارانُفسكيدرحال. است ها توجه نشدهبه آن

 خبريدرخشان ب يتئور ينا يجخودِ او از نتا يارائه داده، ول يدبازتول ياز تئور يدرخشان يلتحل

 يجِنتا ينو خود را كاشف اا .شدنديكشف و استخراج م بايستيم يجنتا ينو ا است؛ بوده

 يدحِد تول مصرفْ بگوييم بولگاكُف مثل نيست كافي است معتقد بارانُفسكي. دانديدرخشان م

 يدو مقدار تول دهديقرار م يدبرابر تول در يكه سد يستكه مصرف ن ييمفقط بگو يعني يست،ن

 يدتول براي يد،اساساً مستقل از مصرف است. تول يدگفت كه تول يدبلكه با كند،يم يينرا تع
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 يد. اگر تولآورديوجود مهب نيزجذب محصول را  يو همواره بازارِ الزم برا گيرديصورت م

 كهينوجود ندارد، مگر ا يددر مقابل گسترش تول يحد يچه يابد،سازمان  يمتناسب نحوبه

 يدتول توانيم ،صورتينايرغدر .شوند يابكم يهكار، و مواد خام و اول يروين يامولده،  يروين

 ينمعتقد است ا لوكزامبورگ رزااست.  يدتول يبرا يدگسترش داد، چراكه تول نهايتيتا برا 

 يتئور ينسخه، داندميخود  يهاكشف ازرا   و آن زندياز اصالتش دم م يكه بارانُفسك يتئور

 كاغذ. ياست مفروض بر رو يماركس است و فقط، تناسب يگسترده يدبازتول

  : يبترت ينبه ا كند،ينقل م يپرسش و پاسخ را از بارانُفسك يِباز ينوع رزا

   كنند؟يم يدتول يزيكارگران چه چ باشد،يافتهمتناسب سازمان  اييوهبه ش يدسوال: اگر تول

  است.  يدخودشان و تول يبقا ييلهجواب: مسلماً آنچه وس

   يست؟سوال: هدف ما چ

  در سال بعد.  يدتول يجواب: توسعه

   ي؟چه محصوالت يدِسوال: تول

  . آخريال طوريناست و هم يدخودشان و تول يبقا ييلهجواب: دوباره آنچه وس

: نه. دهديو پاسخ مپرسش و پاسخ است؟  يِباز يكفقط  يناكه  كنيدي: فكر مپرسديم رزا

 يمرز يچه باشد،يافته به تناسب سازمان ياجتماع يدواقعاً معتقد است كه اگر تول يبارانُفسك

  مولدِ در دسترس، وجود ندارد. يروهايجز كمبودِ ن ،گسترش بازار يبرا

 يدتول تناسبِ ييرو تغ يدوسائل تول يدِتول يتاصطالح اهمهب ي،بارانُفسك يگركشفِ د

از مدلِ خود ماركس و بحث  يكه درواقع و به سادگ يزيطرف است؛ چ ينمحصوالت به ا

قانون «است كه ماركس  يمدع ينرخ سود قابل استنتاج است. البته بارانُفسك يِنزول يشگرا

است.  ،يبارانُفسك يعني خود او ،و كاشفش يدهرا نفهم دارييهسرما يحاكم بر جامعه »ياديبن

 يداست كه در تولاستدالل را به كار برده ينهم ها،يستپوپول يهعل جدليدر  يزن ينلن

اما  .يابديثابت اختصاص م ييهو سرما يدوسائلِ تول يدِبه تول يشتريدائماً سهم ب داري،يهسرما

و فكر  دانديم دارييهسرما يدتول ييژهگسترده را و يدبازتول يناست كه لن ينا ينبه لن رزاانتقاد 

 داري،يهتا قبل از سرما يسنگ يرينهاز دوران د داري،يهسرماماقبل يدتول هاييوهش يهمه كنديم

 يدتأك ياستدالل از طرف كائوتسك ينبعد از اشاره به تكرار ا رزا اند.ساده بوده يدبر بازتول يمبتن

 يشافزا يدارانهيهسرما يانتنها ب ير،متغ ييهسرما يانثابت به ز ييهكه رشد سرما كنديم
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. مسئله گيرنديم يدهناد يزن ينو لن يكائوتسك ياست كه حت يزيآن چ ينكار است و ا يبارآور

 يدبازتول ييجهو نت آمديبلكه پ يد،حجم مصرف، نه مبنا و نه هدف تول يشاست كه افزا ينا

  گسترده است.

 »ينبود«به نام  يستياز ماركس ،يمبحث مربوط به باصطالح كشفِ بارانُفسك ياندر پا رزا

برده است، اما  يپ يدر بازار خارج يتحقق ارزش اضاف يتبه اهم ياريكه با هوش كنديم يرتقد

 ينكشور مع يكاست كه منظور از خارج، فقط خارج از  يدهمهم نرس ييجهنت ينكماكان به ا

 رزااست. به نظر  دارييهسرما يدتول ييوهبدون ش يخارج يا دارييهبلكه خارج از سرما يست،ن

سراسر  يممكن است و در جهان دارييهو انباشت سرما يدخارج موجود باشد، تول ينمادام كه ا

مهم  يتئور متوجه »ينبود«. به نظر او، رسديبست مبه بن دارييهسرما شده،دارييهسرما

هم شده است،  ياليسمامپر يمتوجه تئور  ي،لحاظ منطقهب يو حت ،دارييهسرما يگسترش جهان

به  الملليينب ييهصدور سرما يستمرا همراه با س ينظام يدكل تول«است كه  يناما اِشكالش ا

  ».كنديكاسه م يك دارييرسرمايهغ يكشورها

و آنها  نامديم يروس يِقانون هاييسترا ماركس يبولگاكُف و بارانُفسكاسترووه، اساساً  رزا

 دارييهسرما كهيناعتقاد به ا يرا. زدانديم يكاردور يبه تئور يسمرا مبتكر بازگرداندنِ ماركس

بازگشت به اصل  ياورد،كاالها را هم فراهم ب يكند و تقاضا يدبه طور نامحدود تول توانديم

اثباتِ  يبرا يقانون هاييستماركس رزااست. به نظر  يكتعادلِ عرضه و تقاضا در مكتب كالس

كه  كردنديحال ثابت ميندرع ها،يستبر پوپول يروزيو پ يهدر روس دارييهامكان رشد سرما

آن كه  ياستدالل برا ييوهش ينا«: گويديم رزاكند.  يدتا ابد خود را بازتول توانديم دارييهسرما

  »است. يرممكنغ ياليسمكه سوس كنديممكن است، ثابت م دارييهنشان دهد سرما

  

  يداريرسرمايهخارجِ غ

. دهيميادامه م دارييهسرما يدانباشت در تول يتئور يدرباره لوكزامبورگ رزا يدگاهبحث را با د

 يژهوهب(گردش  يپوِل الزم برا«سؤالِ  يجاهبود كه ب ينا رزاكوتاه: اساس بحث  يادآوري يك

 يدكاالها در تول يمؤثر برا يتقاضا«سوالِ  بايستيم ،»آيد؟ياز كجا م )1در بخشِ 

 را مؤثر تقاضاي اين توانستيم كه وقتي. يمرا طرح كن» ؟دشويم يهاز كجا ته دارييهسرما
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دَوَران در  يمسئله يجهو در نت شوديپول هم باز م يحتوض يخود راه براهبخود دهيم، توضيح

  حل خواهد شد.  نيز  1بخش 

بخشِ  يداتتول يبرا دارييهسرما يجامعه يكدر  ،مؤثر يتقاضا :لوكزامبورگ رزا يتئور

 ينارا خودِ  1بخشِ  يداز تول يقسمت يعني. شوديبرآورده م 2بخشِ  دارانيهسرما توسط، 1

 ينگفت كه ا توانيم ينجاتقاضا وجود دارد. تا ا 2در بخش  يه،بق يو برا كند،يبخش مصرف م

 يمؤثر برا يكه تقاضا گويديدر ادامه م رزااما  ماركس منطبق است. يدِبازتول يشِما، با شِما

 يطاز مح يرونحتمًا در ب يدبا ي،محصوالت مصرف يداتتول يعني، 2بخشِ  يداتتول

است، محصوالتش  يشتلوازم مع ييدكنندهكه تول 2كه بخشِ  يمعن ينبه ا باشد. دارييهسرما

پولِ الزم  طريقينو از ا فروشديدارد، موجود  دارييرسرمايهغ يدكه در آن تول ييرا به كشورها

هم  ،1بخشِ  يبترت ينبخرد. به ا يد، لوازم تول1از بخشِ  توانديپول، م ينو با ا كنديم يهرا ته

خواهد داشت و هرچقدر هم انباشت  يارانباشت خود را در اخت هم گردش و يپول الزم برا

 يشتريب يدِبتواند لوازمِ تول 1نخواهد شد. هر چقدر كه بخشِ  يجادا يگسترده باشد، باز مشكل

لوازم  يد،تول لوازم ينا ييلهبه وس تواندي، چراكه مآن است يدحاضر به خر 2كند، بخشِ  يدتول

 يدبفروشد. پس با يردايرسرمايهغ يرامونيِ پ يرا به كشورها كند و آن يدتول يشتريمصرف ب

 يتلق دارييهرا سرما جهان يستممعتقد است كه اگر ما كل س لوكزامبورگ رزا توجه داشت كه

 يدتول ييوهش انباشت در ،وجود ندارد دارييرسرمايهخارجِ غ يگركه د يياز آنجا يم،كن

   .دشخواهد  يرممكنغ اساساً دارييهسرما

 يدو طبقه از متشكلاست  ياجامعه دارييهسرما يجامعه ،هم لوكزامبورگ رزانظر  از

عامل سوم  يا» شخص ثالث«كه به  هايييدگاهداز  وا جهت ينو به هم ياداران و پرولتاريهسرما

مثل  هايييتئور يم،طور كه گفتهمان ؛كنديد ماقتناباور دارند،  دارييهسرما يدرون جامعه در

معتقد  و ددنكريصحبت م ياجتماع يهاانگل ازكه ، مالتوس يااسترووه، وُرنستُف و  يتئور

 جزءكه نه  ــ وجود دارد عامل سوم  يا شخص ثالث يك دارييهسرما يبودند درون جامعه

 رزانقد  با كند،يرا متحقق م يكه ارزش اضاف ــ يارولتارپ جزء است و نه دارانيهسرما

 ياوم اقشار س داري،يهسرما يدر جامعهمعتقد بود كه  رزا يراز ،شدنديم روبرو لوكزامبورگ

 ينو ا كنديم يدتول يارا پرولتار يكل ارزش اضاف باشد.وجود داشتهتواند ينمشخص ثالث 

مزد اوست و آنچه  ماند،يم يباق يااست. آنچه در دست پرولتار دارانيهاضافه در تصاحبِ سرما
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، دارانيهسرما يبرا است كه به شكل سود اييارزش اضاف ماند،يم يباق دارانيهدر دست سرما

در  يا  يمال دارانيهسرما يبرا يبانك يدر شكل بهره ن،داراينزم يبرا رانت ارضي شكل به

پول در  ينا ،درهر حال. دهديخود را نشان م يتجار دارانيهنزد سرما يشكل سود بازرگان

كه در  ياعم از كسان ،كننديم يزندگ يهكه در حاش يو كسان است داريهسرما يدست طبقه

شركت  يدكارگر مولد در تول كه به مثابه يكسان يتمام هرحالهب يا كننديبخش خدمات كار م

 يكيمنبع از  ينحودرآمدشان را به يرندناگز يستند،ن يدندارند و خودشان هم صاحبان ابزار تول

  .كنند ينتأمجامعه  يِاصل يدو طبقه يناز ا

 يهابحران عموماً :است كه ينا كنديمقدم طرح  يندر نخست لوكزامبورگ رزاكه  ياستدالل

جذب محصولِ  يتقابل دارييرسرمايهخارجِ غ ياند كه از طرفرخ داده يزمان دارييهسرما

نتوانسته  2بخش  يگررا نداشته و از طرف د ،يمصرف يساخته يكاالها يعني، 2بخشِ  يِاضاف

 توانيم بخش بگذارد. او معتقد است ينا ياردارد، در اخت يازبه آن ن 1را كه بخش  يمحصول

 با بحرانِ يداررفسِ ييهو روس يداربرده يكايدر آمر يبحران كشاورز ينبرا  يميمستقارتباط 

دو ينو ا آيديوجود مهب يهروس و يكادر امر ييهاكه بحران يانزم يعني؛ يدد انگلستاندر  يعصنا

 يعباشند، صنا يسيانگل يساخته يكاالها يمتقاض توانندينم يگرد دارييرسرمايهكشور غ

به هند،  انگلستان يكه صادرات عمده يدگويم مثالً  رزا. شونديم يدهبه بحران كش انگلستان

 يد،لوازم تول انگلستان 1بخش  يعِ. صنايمصرف يكاال يعني، است پارچه بوده يقاو افر يكاآمر

كشور  1را از بخش ها ينماش ينا آن 2بخش  يعد و صنانكنيم يدتول يبافپارچه ينماش يعني

 ينفقط به ااما . فروشنديم دارييرسرمايهغ يرامونشده را به پيدتول يو پارچه خرنديخود م

، بلكه شوديمحسوب م دارييهسرما يدتول يضامن بقا دارييرسرمايهغ يرامونِپ كه يستن يلدل

 يدولت ييلهطرف مواد الزم و وس يك: از كنديم ينرا تأم بقا ينا يزن يگرد يعمده يلِبه دو دل

وارد  دارييرسرمايهخارِج غ يناز ا يمطور مستقبهد نتوانيم 2و بخش  1بخش  يداتتول يبرا

 دارييه، سرمادوم. يلقب يناز ا يزهاييچ) يمواد نفت( و يمواد خام، مواد معدن مانندد، نشو

 يكشورها يناز ا نيزخود را  الزم يرمتغ ييهو در صورت لزوم سرما يطشرا يبه اقتضا توانديم

مركز و  يكند و در كشورها يركار ارزان را اج يروين يعنيكند،  يهته دارييرسرمايهغ يرامونيِپ

 يرامونپ يكاست به  يمتك دارييهسرما يدتول ،ترتيب اين به. يردگهبمتروپل بكار 

 ينمعتقد است كه ا رزاحل مشكل انباشت.  يو هم برا يدتولي ادامه يهم برا داري؛يرسرمايهغ
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در  .يمداد يحتوض ياست كه  در انباشت بدو يطيبه شرا يهگام، شب يندر نخست يتوضع

از  كرديم يسع دارييهماقبل سرما يددائماً با شكستن روابط تول دارييهسرما ي،انباشت بدو

 يدتول ينيع يطشرا ،يدتول ينيِع يطاز شرا (مثالً دهقانان) يممستق ينمولدبا جداكردن  ،طرف يك

 يطخوِد دهقانان ــ كه از شرااز طرف ديگر، با تبديلِ كند و  يلثابت خود تبد ييهرا به  سرما

و هم  يرمتغ ييهثابت، هم سرما ييههم سرما ،ياند ــ به پرولتاراهجدا شد يدتول ينيع

 ينزم يروكار  يقاز طررا ش ايزندگ يروزكه تا د ي. دهقانآوردفراهم را   شكنندگانمصرف

 جز مزد ندارد و ناچار است يزيقطع شده و چ ينارتباطش با زماكنون ، كردمي ينتأم خود

 ينبه ا يبدو نباشتكند. پس ا يدخر دارانيه، از سرمامزد ينبا ا خود يگذران زندگ يبرا

 دائماشد، دار بدل ميي ثابتِ سرمايهشرايط عيني توليد، كه به سرمايهكه  بود يرپذامكان يبترت

محصوالت  يدجد يدارانخر يعني، يابه پرولتار ينمولد ينا جدا و يممستق يناز مولد قدم هر در

 بدويانباشت  يطمعتقد است كه شرا رزا ،يلدل ينبه ا .شدنديم يلتبد داري،يهسرما

 يرامونپ يكبدون  دارييهست و سرمادارييهسرما يدتول يدائم يطشرا داري،يهسرما

 يرامونپ يكدر درون  است اييرهجز مانند دارييه؛ سرمايستممكن ن داري،يرسرمايهغ

  .دارييرسرمايهغ

 يگوناگون تسواالبه امكان انباشت، ناچار است  طرح ييوهش  ينا باخود آگاه است كه  رزا

اقتصاد خودكفاست،  بر يعمدتاً مبتن يا، دارييرسرمايهغ يجامعه يككه  دانديم او .پاسخ دهد

مثل  يعي،بر اقتصاد طب يمبتناست  ياقتصاد يعني ،ندارد ياديز يدمًا اضافه تولكه عمو ياقتصاد

حالت در حد جبران  ينبهتر مصرف خودشان و در يكه فقط به اندازه يدهقان يهاكمون

محصول  يعمدتاً به اندازهاست كه  يدهقان يديتول كهينا يا ؛كننديم يدتول يتعماضافه ج

 يبرا يا يتاضافه جمع يهم برا ،يشترب يسال بعد، و كم ييرهذخ يبرا يدشاو  يشسال پ

چنان آن دارييرسرمايهغ يرامونپ يكدر صورت ين. در اكننديم يدو مدرسه، تول يساساختن كل

 يجامعه 2بخش  يكاالها يمؤثر برا ييكه بتواند به تقاضا يستموجود ن يدياضافه تول

 آيد،يوجود مهب ينجاكه در ا يبه تناقض كنديم يسع او يلدل ينشود. به ا يلتبد دارييهسرما

 يكمند زياخود ادامه دهد ن يدكه قادر باشد به بازتولينا يبرا دارييهسرما گونه پاسخ دهد:ينا

 يديتولافهاض دارييرسرمايهجوامع غ ينكه در ا يياست، اما از آنجا دارييرسرمايهغ يطمح

خود را  يرامونپ داريِيهماقبلِ سرما يهادائماً ساخت شوديم يرناگز دارييهسرما يست،موجود ن
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شكل گرفت.  يبدوانباشت  يندفرآدر به اين شيوه  دارييهگونه كه سرماخرد و نابود كند، همان

 يياعتبارها ياها وام يا  است ياستعمار يهاجنگ يقاز طر يا دارييهكه گسترشِ سرما بينيميم

 يخاً تار دارييهانباشت سرما« :گويديم رزا. شوديداده م دارييهماقبل سرما يكه به كشورها

 يدتول يهاروشو آن نوع  داريسرمايه اقتصاد بين) يكارگان ي(مبادله يسممتابول ينوع

از  دارييهراهش را ادامه دهد. سرما توانديبدون آنها نم دارييهست كه سرمادارييرسرمايهغ

با  يگرد يانباشت كند و از سو دارييرسرمايهغ يهابدون كمك سازواره توانديسو نم يك

پيوسته  يرامونپ يناگر ا يعني» مدارا كند. توانديحضور مداوم آنها در كنار خود هم نم

 دارييهسرما يجامعه يكاالها يبرا ييكه تقاضا يستن ينبماند، قادر به ا يباق دارييهايرسرمغ

 يكوتاه ياشوند، بعد از دوره يلتبد دارييهجوامع به سرما ينا د و اگر هم خودِباش داشته

به  يرطرف ناگز يكاز  دارييهسرما ،يبترت ينبه ا مشكل خواهند شد. يندچار هم يزن خود

و محدود خود  يبرارا  يدبازتول امكاناتِ يگر،است و از طرف د يهسرما الملليينگسترش ب

 رزا گوييكه  يمباشنكته توجه داشته ين. پس به اكنديم ترتنگعمل خود را  ييطهح پيوسته

 دارييهرا قبول كند؛ چون اگر سرما دارييهسرما به نام ييدتول ييوهش تواندينم لوكزامبورگ

خودِ  پس باشد، دارييهماقبل سرما يطشرا ييهممكن است كه دائماً درحال تجز يزمان صرفاً

طور كه آن اما. يبدوانباشت  يندفرآدر اثر پاسخ: بود  چگونه شكل گرفته يهاول داريِ يهآن سرما

 ينپس ناچار است ا رود،يم يناز ب دارييهسرما ،متوقف شود يندفرآ يناگر ا گويديم رزا

دورانِ  يكفقط  دارييهسرما ،ين. بنابراخود ادامه دهد يمل يرا خارج از مرزها يبدوانباشت 

 دارييهسرما يشدهيتتثب ييوهبنام ش يزيچ يگرد لوكزامبورگ رزانظر  بهو گذار است 

  .يستنكته واقف ن ينبه ا خوداو  به نظر من، .باشد وجود داشته تواندينم

سوال است.  يامدهوجود نهب دارييههنوز سرما يمفرض كن. كنيميمكث م يجا كم ينهم

 يد تولينيِع يطشرا كه يقطريناز اپاسخ:  گيرد؟يچگونه شكل م دارييهسرما يجامعه :كنيميم

به شكل  يدتول ينيع يط، شراييجدا ين. بعد از اشونديجدا م يممستق يناز مولد ،فرآينديدر 

 يبرا انكارش يرويجز نب يزيچكه  يكارگراندر قالب  يم،مستق ينطرف، و مولد يكزش در ار

 يكما  ،حالت ينر اد گويديماركس م .شونديجمع مدر جامعه  يگردر طرف د ،دنفروش ندار

لحظه هم  يك دارييهسرما يجامعه ينا است كه دعتقم رزا يول يم،دار دارييهسرما يجامعه

 ينكه اينمگر ا يست،ممكن ن آنكه انباشت در ينا يلدلهخود ادامه دهد، ب يبه زندگ تواندينم
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 ييهتجز يندفرآاست؟  فرآيندمنظور كدام اما كشورها ادامه بدهد.  يدر تمام پيوسته را فرآيند

 بدويانباشت  يندفرآ يك ،يبترت ينبه ا .يدتول ينيع يطاز شرا يممستق ينمولد يرابطه يدائم

از  پس .دهديو خود را در تمام جهان گسترش م ادامه دارد مداومو  شودميشروع  يياز جا

 دارييهسرما يناست ب يسميمتابول دارييهكه انباشت سرما يدبگو تواندينم يگرد رزا ،يهزاو ينا

 يك، فرآيند ينا .يمانكرده يتتثب دارييهبه نام سرما يزيچون ما هنوز چ داري،يرسرمايهو غ

 دارييهسرما يِ، خصلت دائمبدويانباشت  گويد،يم يحاًصر رزاخودِ  است. يدائم يندفرآ

 يندفرآماركس  يوجود ندارد. برا يزيچ ينكه از نظر ماركس چن يماست. توجه داشته باش

 دارييرسرمايهغ يهاساختكه  دوران گذار است يك و شوديشروع م يياز جا بدويانباشت 

 يي، جابدويانباشت  يندفرآ .كنديرا حاكم م دارييهسرما يدتول ييوهو نظام ش برديم ينرا از ب

 دارييهجدا شده و سرما يممستق يناز مولد يدتول ينيع يطشرا يادر جامعه يعني. شوديقطع م

 ينيمتا بب گرديمينكته برم ين. (بعداً به ايدكردنبه تول كنديشروع م اشياصل هاييهبراساس پا

  )داريست؟يهسرما يدائم يط، شرابدويانباشت  يطشرا است رزا فكر كند باعث شده يزيچچه 

 ياولده م يروهاياسارت ن يتوقف انباشت به معنا دارييهسرما يبرا«: گويديدر ادامه م رزا

فرا  دارييهسقوط سرما يرناپذو اجتناب ينيدنبال آن ضرورت عاست و به يديتول يروهاين

 محيط يك در دائماً است ناچار سقوط از اجتناب براي داريسرمايه پس» .يدرس خواهد

 بازتوليد شِماي گويدمي او. بشكند درهم را جامعه آن ساختار و بيابد حضور داريغيرسرمايه

قابل قبول است كه  يزماناست و تنها  دارييهسرما يجامعه به مربوط قاعدتاً ماركس يگسترده

كامالً  يت،نها ينو ا ،يتنها يكبه  شوديشِما مربوط م ينا باشد. شده يدارهيتمام جهان سرما

از جوامع  يميعظ يراموني، جهان پرزادر زمان  كه يلدل ينبه ا يدشا ؛است يرواقعيغ

ي انباشت ماركس تنها بيان تئوريكِ آن لحظه يشِما«: گويديم رزاوجود دارد.  دارييرسرمايهغ

است و اين شِما، بنابراين، به همان  ي سرمايه به نهايت خود رسيدهمعيني است كه سلطه

ي عزيمتِ انباشت بنديِ تئوريكِ نقطهاش كه تنها معرف صورتي شِماي بازتوليد سادهاندازه

ساده، فقط  يدبازتول يتئورطوركه همان گويدياو م» .اي علمي استست، افسانهداريسرمايه

انباشت  يمسئله يحتوض ياز آن برا يمبتوان  است كه ينا يو فقط برااست  يكتئور يالگو يك

 جهان وجود نداشته يخِهرگز در تار افسانه است و اشيشكل واقعدر ينو بنابرا يمآغاز كن

 يز كه شِمايآن ن يانپا ينقطهآغاز باشد،  يساده نقطه يدبازتول يالگو يناگر اآنگاه ، است
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، استشده دارييهجهان سرما ياست كه همه يمربوط به زمانتنها  و گسترده است يدبازتول

انباشت  يقدق يفتعر« :گويديم رزا. هستند افسانه يان،پا يآغاز و هم نقطه ي، هم نقطههردو

  »دو افسانه است. ينا ينب ييآن، در جا ينو قوان دارييهسرما

خود را روشن كند. او معتقد است  ياليسمامپر يتئور ياساس يقصد دارد مبان رزا ينجادر ا

امكان تحقق در درون  يگردانباشت كه  دارييهاز انباشت سرما ياز فاز است عبارت ياليسمامپر

 ينبه اد. ببر هجوم دارييرسرمايهغ يرونيِب يطاست به مح يرندارد و ناگزرا  دارييهسرما

برساند و تا مرز  يانبه پا را در داخل بدويانباشت  يندفرآكه  يگفت كشور توانيم ،يبترت

مرحله  ينا برود، هنوز و تا يشپشود بدل  دارييهكشور سرما به كه يينمع  ِياييجغراف

استدالل را  ينهم توانيمي، ميمبرو يشپ يوهش يناگر قرار باشد با ا(؛ وجود ندارد ياليسميامپر

شد،  دارييهكه در كشور سرما يامنطقه ياشهر  يناول مثالً .يمكار ببرهكشور هم ب يكدر داخل 

 توانيمي، مكند در داخل همان كشور يگرو مناطق د شهرها يگربه د ياندازبه دست شروع يوقت

است  يآن كشور، عمل ينواح ييهكردنِ بقدارييهسرمادر  يهاول يعمل منطقه ييمبگو

 يمنطقه يكدر  كهينبعد از ا انباشت، يادامه يبرا يهسرماكه  معتقد است رزا ).ياليستيامپر

هجوم  دارييرسرمايهغ ياييِ جغراف يگربه مناطق داست  يرناگز صورت گرفت، يهتجز ياييجغراف

 فاز اين كه است معتقد او. كنديم يابيارز يهسرما ياليستيفاز حركت امپر را نقطه ينا . اوبردب

مقارن است با  ؛پيراموني داريِغيرسرمايه جوامع كردنِصنعتي و شدنصنعتي با است مقارن

 ،يبترت ينحاكم بر آنها. به ا داريِسرمايهيشپ يودكشورها از ق ينا يدارانهيهسرما ييرها

كه  يرامونيپ يها در كشورهاند از انقالباعبارت دارييهدوره از انباشت سرما ينا هاييژگيو

 داريسرمايهيشپ يآهن در كشورهاساختن راه :شونديهمراه م دارييهگسترش سرما يندفرآبا 

  ها.جنگ و يخارج بزرگِ يهاوام پس از آن و

  

  دارانهيرسرمايهروابط غ يالغا

 داريِ يهسرما يكشورها يرابطه به ياالعادهخارق تجربيِدقت  ، باينجادر ا لوكزامبورگ رزا

 يجبه نتا يلتحل ينا كهينا اما،. پردازديماز اروپا،  يرونب دارييرسرمايهغ ياروپا با كشورها

  .يگريست، بحث دراه ببرد يدرست ينظر



15 
 

  ير،الجزافرانسه با  يرابطه ــ رزاست يكه مورد اشاره يموارد مختلف دقتِ  يابيارز يبرا 

 يك بارا  يسممكان ينام يكنيم يسع ــ يقدق يارآمار بس با و يلتفص با هند و مصر، به انگلستان

 يارا در شكل اعتبار، پول  يدشتولاضافه دارييهكشور سرما گويديم: او مينشان ده مثال

 دارييرسرمايهغ يرامونيِكشور پ ياردر اخت يخارج يهابه صورت قرض ،پرداخت يهاوعده

كه از  شوديقادر م اتاعتبارو  هامصر. مصر براساس پول باانگلستان  يرابطهمثال د؛ گذاريم

 ين،آهن در چ(ساختن راه آهنراهساختمان  يا ساخت كانال سوئز يبرا يدانگلستان لوازم تول

زار با با آن كه مصر يپول ييلهوسهب يعني .خردباند) مشخص و يقدق يهاو هند از نمونه يرانا

و به  خارج انگلستاناز  يدتولاز اضافه يمقدار خرد،يم انگلستان دارييهرا از سرما يدتول

با  وجه يچهبه شدهيداريخر يدِابزار و وسائل تول ين. اما اشوديمنتقل م يرامونيپ يكشورها

، ندارد ييخوانا آهنساختن راه يا  ،ساختنِ كانالِ سوئز يمصر برا دارييهساختِ ماقبل سرما

اقتصاد  يعيطب يهااست كه ساخت يرناگز ،يجهدارد. در نت ياجاحت به كارگر از جمله چراكه

 ياآهن ، راهپرولتاريا »ييرها«تازه بتواند بعد از آزاد شود و  ياپرولتار تاببرد،  ينخود را از ب

از دولت  و يستخود ن ييهتغذ قادر به يگرد كه ين،از زم آزادشده يايپرولتار ينكانال بسازد. ا

. در كنديعوض م يمصرف يپول را با كاالها ينا توانديم كند،يم يافتكارش پول در يدر اِزا

به  .كنديم يرمصر سراز يخود را به جامعه 2بخش  يمصرف يكه انگلستان كاالها ينجاستا

كشور  نيدر ا 1بخش  يدِاز اضافه تول يو هم بخش 2بخش  يدهم اضافه تول يب،ترت ينا

و  يعيكه دائماً ساخت طب شوديباعث م فرآيند ينا ،عالوه. بهشوديمصر متحقق م يرامونيِپ

كه عمدتاً به ــ  پول ياها وام يننقش ا گويديته شوند. او مجوامع شكس داريِيهسرماماقبل

به  دارييهرماماقبل س يدر كشورها را لپو طرفيكاست كه از  ينا  ــ شوديها داده مدولت

اول  ، جلد2بخش (  »يهپول به سرما يلتبد«ما در  ؟يستمنظور چ. كنديم يلتبد يهسرما

باشد.  كار مبادله شده يرويكه با ن شوديم يلتبد يهبه سرما يكه پول فقط زمان يديمد) كاپيتال

 بايستيشد، بعد م يداريخر يدابتدا ابزار تول كه يديمكه در مصر افتاد، د ياتفاقات يحبا توض

ساخته شد. مزد  ياپرولتار فرآيندي يط يرو ناگز شديفراهم م يدابزار تول ينا يكار برا يروين

بود) پرداخته  دهش يافتكه بصورت وام از انگلستان در يپول (پول ينا ييلهبوس يا،پرولتار

ها باعث موا اين پس. شودمي تبديل سرمايه به مصر كشور داخل پولِ خودِ نتيجه در. شوديم

  .كند يداپ دارانهيهداشت، نقشِ سرما دارانهيرسرمايهكه نقش غ يپول شونديم
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 ينطورا :گويديم رزا د.كنيبارآور بدل م ييهرا به سرما يهسرما ،يگراز طرف د يند،فرآ ينا

از  تا با همان پولْ  دهديوام (پول) م دارييرسرمايهغ يبه كشورها دارييهسرما فقطكه  يستن

 ينيمولد يبعمدتاً از ج هاوام يندارند و بازپرداخت ا ياديز يهاها بهرهكاال بخرند. واماو 

 يا ياند، مثل دهقانان مصرادغام نشده دارييهكه تا آن زمان در ساختار سرما شوديم ربوده

 يدِمازادِ تول ياسياجبار س يقبا زور و از طر كنديم يدولت سع ،يگربه عبارت د .يريالجزا

 يار، در اختاست كه گرفته يوام يمازاد را به عنوان بهره ينكند تا ا يآوردهقانان را جمع

 يزن كشورها ينا بر بدويانباشت  ياسيِس يطشرا يل،دل ينقرار دهد. به ا دارييهسرما يكشورها

با زور و خشونت در همواره  بدويانباشت امكان  يجادِدر ا ييختار يندفرآ. شوديحاكم م

، الملليينب يهاكه چگونه وام بينيميم ينجاو در ا ،بود همراه يدهقان يدتولضافهكسب و ضبط ا

   .دنكنيفعال م يرامونيپ يرا در كشورها يسممكان ينهم

 يهانباشت سرما ياسيس يانب ،ياليسمامپر«: گويديم تريحصر يتاحد و يگرد يفيدر تعر رزا

 يبرا». است دارييرسرمايهجهانِ غ يماندهيآوردنِ بخشِ باقدستهب يبرا يرقابت يدر مبارزه

كرد كه  يسهمقا ينلن يرا با گفته ياليسمدرك از امپر ينا تواني، مموضوع روشن شدن

در رقابت  دارانيهو معتقد است كه سرما دانديم انحصار يدر مرحله دارييهسرما را ياليسمامپر

به دست  ،جهان) يم(نه تقس جهان يمبازتقس يو برا ،يگرديك يبازارها يدنكسب و دزد يبرا

گسترش  يهمان مرحله ياليسمامپر ،رزاكه از نظر  يدرحال ند.زنيم يكديگرجنگ با 

  .دارييرسرمايهغ يِ نيراموپ يطدر مح داريستيهسرما

طرح  با كنديم ياست، آرام آرام سع خود شده ييهدر نظر يكه متوجه اشكاالت رزا ينجادر ا

 معتقد است كه توانستهاو كه  يياز آنجا (البته را برطرف كند. بحث خود تمعضال، ياستدالالت

 دارييهاز سرما يرونانباشت در ب يحتوض يقاز طرانباشت ماركس را  يبست تئوراست بن

دو جنبه  دارييهسرما گويديم رزا .)كنديفكر مكمتر  كه خواهم گفت، يا، به نكتهيدبگشا

كار و  ينآزاد ب يبر مبادله يآن مبتن يداخل يجنبه .يخارج يجنبه و يداخل يجنبه دارد:

است،  يانباشت و تحقق ارزش اضاف ضرورتاز  يآن كه ناش يخارج ياست و جنبه يهسرما

اول آن را  ييهفقط رو هايبرالل گويد،يآن است. او م يخشن، تجاوزگر و استعمار يجنبه

دائماً و عرضه و تقاضا هم  گيرديصورت م يهكار و سرما ينآزاد ب يامبادلهدر آن كه  بيننديم

كه گسترش در  اش،يوجود يو الزمه دارييهدوم سرما ي، اما به چهرهكننديرا دفع م يكديگر
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 يفكر كنند، جنبه يكالراد يلي. اگرهم بخواهند خكننديتوجه نم داريست،يهسرما يرغ يطمح

 يبه تئور ينجادر ا رزا .گذارنديم يدارهيسرما يِخارج ياسترا به حسابِ س زشت و خشن آن

 ياز تضادها يناش ياليسمامپر ي،از نظر كائوتسك يراز زند،يطعنه م يكائوتسك ياليسمامپر

 يهادولت يبعض يِخارج هايياستس ييجه، بلكه نتيستن دارييهسرما يجامعه يدرون

 يجهدر نت و يلآن را تعد ي،خارج ياستس ينا يهبا مبارزه عل توانيم كهطلب استتوسعه

 ينكه ا است ينبر ا رزا يدتاك ،ينبنابرا .يردصورت نگ هم ياِعمال كرد تا تجاوز يبهتر ياستس

 يدو بازتول يداز سرشتِ خودِ تول يبلكه ناش يست،ن يخارج ياستاز س يدوم، ناش ييهرو

  .داريستيهسرما

 يبه مسئلهسخ پا يرا برا هايييچه تئور رزا ينيمبب و يمكن يمرورست الزم ا جاينتا هم

بحث  يادامه در، چراكه يمكنيفقط اشاره م ينجادر امورد  يك: به رد كرد ياانباشت قبول نكرد 

 يدر درون جامعهعامل سوم  يا »شخص ثالث« يِرد تئور و آن، پرداخت، يمبه آن خواه

را فتح كند  يديجد يقلمروها كه بتواندينا يبرا دارييهسرما گويديم رزا. است دارييهسرما

و  آورديم يرو يتاريسمليم يا گرييبه نظام يلدل يناج دارد. به اياحت ينظام يرويبه ارتش و ن

حقوق به  هم ياديمقدار ز  يبترت ينبه ا كند و يطرف ارتش خود را قويكاز  كنديم يسع

و از  شوديم يحاتتسل يدبه تولمجبور  ،يگرپرداخت كند، و از طرف د يانو نظام يانارتش

 :گويديماو  .كندكوچ مي يحاتتسل يدِهم به تول ياجتماع ييهاز سرما ياديبخش ز يقطرينا

 يطدر فتح مح دارييهراه با سرما) همميك: كنديم يدو نقش باز گرينظامي پس

در  يدشدهتول يِاز ارزش اضاف يبخشبا مصرف  يبترت ينو به ا كنديركت مش دارييرسرمايهغ

كه احتماالً  يو دوم) زمان كنديرا حل م يمشكل ارزش اضاف يتاحد  ،دارييهسرما يجامعه

 دارييرسرمايهغ وقلمر ينا ينجانش عمال، يستن ييحضور فعالش در كشورگشابه  يازين يگرد

 شوديبدل م دارييرسرمايهغ اييرهبه جز دارييهسرما يارتش در درون جامعه يعني. شوديم

 ينجادر ا. كنديرا نقد و متحقق م دارييهسرما يدر درون جامعه يدشدهتول يكه ارزش اضاف

 شخص ثالثِ  يتئور يا، ستُفوُرن گرينظامي يتئور يد، چرا باترتيب اين به: يدتوان پرسيم

 گيرد؛يصورت م رزا ييهبازگشت در نظر ينكه اندك اندك ا بينيميم غلط باشند؟ استرووه،

ارزش را تحقق  دارييهسرما يجامعه درون دركند كه  يرا معرف يعوامل ياو به نحو يعني

   .بخشندمي
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به  را حل مشكل انباشت يدرباره بحث او يجه،نت ينو ما با ا گيرديم رزاكه  اييجهنت ينآخر

خود را محدود  يتِبا گسترش خود دائماً امكانِ موجود دارييهسرما است: ينا رسانيم،يم يانپا

اِرضاء  بر يكه مبتن ،ياليسمتنها سوس .باشد يجهان ينظام تواندينم دارييهپس سرما ؛كنديم

از بحث  رزااست كه  يايينها ييجهنت ينباشد. ا يجهان ينظام تواندياست م يانسان يازهاين

 دارييهسرما يبه جامعه و نقد ياليسمامپر يتئوربر سر انباشت، بحث  يدر نقد تئورخود 

  .گيرديم

  

  يدلسكسُانتقاد رُ

كه  است يينقدها يناز مهمتر يكينقد او . پردازيممي رزا ييهنظر از يبه نقدِ رُسُدلسك اكنون 

از  يكيرا  نقد ينا ها،يستماركساغلب است. شده لوكزامبورگ رزاانباشت  يبه نقد تئور

دارند. اما از  آن را قبول ياصل يهايادو بن داننديم او يدگاهدنقدها به  ينو بهتر ترينيقدق

ندارد و اشكال در  ياشكال يچه ماركس انباشت يمعتقد است تئور يكه رُسُدلسك ييآنجا

  .يستن قبول قابل هايستماركسي ههم يبرا لزوماً رزااز نقد به  يوهش ينا است،  رزا يِفهمكج

نيز را  رزابحث  ياندك هربار يممجبورنقد  ينا يحتوض يبرا: ينقد رُسُدلسك ينكات اساس

 منفرد داريهسرما به كه يياز آنجا ،كاپيتال اولدر جلد ،انباشت يحتوض :گفتيم رزا: يمتكرار كن

 يريمبگ نظر را در ياجتماع ييهاما اگر كل سرما ،قبول استقابلمربوط است،  داريهسرماتك يا

 يكاف يگرد يحتوض ينا )پردازديم دارانيهسرما يبه مجموعه كاپيتال م، جلد دورزابه نظر  (و

روش ماركس را درست  لوكزامبورگ رزااست كه  ينا ينقد رُسُدلسك يراستا ين. اوليستن

 مربوطبلكه  يست،ن دارانيهسرماتك يدرباره بحث ،كاپيتال مو دو ميك. در جلد است يدهنفهم

مثال  دارييهسرمااز  ماركس يوقت يعني است. عامطور هب يهسرما يا يافتهيتشخص ييهبه سرما

 يحتوض يقاًدقدر بخش انباشت،  يژهوهقبًال بارها، ب كند،يرا استخدام م يكه كارگران زنديم

بنابر طور تصور كرد كه ينا توانيمموضوع را  .يستن داريهسرما يكاست كه منظور داده

 يكشكل هاند و بكرده درست يهم جمع شده و شركت جامعه با دارانِيهكل سرما ،فرض

 يا يابيِيتشخص يعنياست، فرد درآمده يكبه شكل  يهكل سرما يا ؛انددرآمده داريهسرما

شده  در جامعه شخص يكبه  يلتبد يه؛ سرمايهسرما) personification( يكريابيپ ياتجسد 
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 يهدو جلد به سرما ينوجود ندارد و بحث در ا يتفاوت ين، چنمو دو ميكجلد  ينپس ب. است

در شكل  يهسرمابه  سومتنها در جلد  .است مربوط ياجتماع ييهسرما طور عام و كلِهب

 به ينبنابرا .شودپرداخته مي آنها، ينب شان و رقابت، روابطدارانيهتك سرما درمشخص خود، 

 كاپيتال به روش يتوجهيب، لوكزامبورگ رزادرك نادرست  شروعِ ينقطه ي،نظر رُسُدلسك

  است. او شده يها و اشتباهاتِ بعدبرداشت هب رزا شروع غلط، راهبرِ ينقطه يناست و هم

در  واند يكتئور يماركس، دو شِما يساده و گسترده يدبازتول يِشما :گويديم يرُسُدلسك

 يجهدر نت .انديواقع يطشرا يحتوض كردنِآماده يابر يكيتئور يمبنا ؛انديكامالً انتزاع يجهنت

 يتواقعاز  يانتزاع وارههم گيرد،يكه ماركس م ييهافرض ييهروابط و بق ييهكه بق رطوهمان

و  ياست كامالً انتزاع ييماهم، شِ يدبازتول يمااست كه شِ يعيطب ،هستند دارييهسرما يجامعه

 يِچگونگ بايستيفقط مما، شِ يناعداد و ا ينخواهند. ابدل فقطاعداد انتخاب شده در آن 

انباشت در شكل  يِ امكانِ چگونگ يحِتوض يبرا .را نشان دهندانباشت در شكل عام  امكانِ

 يانيپادرمبودند ــ  كه كنار گذاشته شده ــ هم يگرد يپارامترها يِتمام ، آنگاهخاص خود

  خواهند كرد.

و  ريزيخونيب يشِما يكماركس،  يگسترده يدبازتول يگفته است كه شِما ييجادر رزا

 يدبازتول يتكه واقعيست، درحالدارييهسرما يدبازتول از دغدغهيآرام و ب ياربس يريتصو

كه كنار  يستن ياجنبهتنها  ينا :گويديم يرُسُدلسك است. ينخون يتيواقع داري،يهسرما

 .اندمنظور نشده ِشما در آنبنا بر فرض،  ،يزن ييگرد يادِ ز يارعناصر بس ذاشته شده است وگ

كنار گذاشته و  كهرا  يعوامل فهرست  ،يارزش اضاف هاييتئورمختلف  يماركس در جلدها

) رقابت 1 :كنميها به اختصار اشاره مفرض يناز ا تا چندبه  .بود كرده يهبه آنها نپرداخته، ته

 يكواحد و  كلِ يكصورت هب دارانيهچراكه سرما ،گرفته شده يدهناد دارانيهسرما ينب يواقع

 گرفته يكسان مو دو ميكدر جلد  هايمتو ق ها) ارزش2 ؛اندشدهواحد درنظر گرفته  پيكرِ

 دارييهبحران در انباشت سرما يجادا كه باعث ياساساز مسائل  يكيكه يحالدراند؛ شده

 يهامهاجرت بخش )3 است؛ يحها قابل توضشزاز ار هايمتانحراف ق يقاز طر شود،يم

چرا  يعني، است سودميانگين نرخ  شدنِروشن طرح آن،لزوم  ايرز ؛يكديگربه  يهمختلف سرما

مهاجرت  يبرا يليخود دل ينا و كند،يم يلسود م ميانگينطرف نرخ هدائماً ب يهسرما

ها كه چگونه ارزش شديروشن م قبالً يدبا ،سودميانگين دانِ نرخ نشان ياما برا ست.اهيهسرما
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و چگونه سود، به سودِ  شوديم يلبه سود تبد يچگونه ارزش اضاف شوند،يم يلتبد هايمتبه ق

دست هبسود  ميانگيننرخ  يحتوض يقامكانِ دقسرانجام تا از آنجا  شوديمبدل معمومي  ميانگينِ

 يگرِ ) فرض د4 ؛هدديم يحتوض كاپيتالد سوم در جل كه ماركس بعداً انديعواملها ينا .يدآ

 ينا گسترده فرض بر يدبازتول يمادر شِ  يعنياست،  يكنار گذاشتنِ تجارت خارج ،ماركس

 يرويبا ن ييكشورها شدن) كنار گذاشتن استثمار5وجود ندارد.  ياست كه اصالً تجارت خارج

  باال. يبا بارآور ييتوسط كشورها ين،پائ يبارآور

 ييهسرما ي، بررسكاپيتال اولجلد است فكر كرده لوكزامبورگ رزااز آنجا كه  يبترت ينبه ا

 يراديا يجهانباشت كند، در نت يرامونشدر جهان پ توانديم ، است وداريهسرماتك يعنيمنفرد، 

 يبرا يعموم يبه شرط نادرست را يافتدر ينا او .يستوارد ن كاپيتال ميكبه جلد 

 يطدر مح يبه فرد يلرا تبد دارييهسرما يكل جامعهاو . استبدل كرده دارييهسرما

 تسلسلِ ينا امكان انباشت قائل است؛ او يبرا صورتينو تنها درا كرده دارييرسرمايهغ

  از روش ماركس است. او درستنا يافتِ از در يناش يقاً، دقنادرست يهايريگيجهنت

  

  انتقاديمالحظات 

 يندر ا .پردازممي بينميم ماركس يگسترده يدبازتول يبه شِما رزاكه در نقد  يبه اشكاالت اينك

 منسجمِ ياربسدار و اُس و قس آن طرحِبه بعد،  كدام مرحله و از نشان دهم چگونه يلممبحث ما

، تا يطور كله. بشوديم بود، دچار ضعف و فتورشروع كرده با آن لوكزامبورگ رزاكه  يكيتئور

تحقق  يپول الزم برا يمسئله يحتوضماركس را در  يسرگردان كنديم يسع رزاكه  ييجا

 با استحكامِ و  است پرتوان ينقد نقد او دهد، به نظر من يحتوض 1ارزش و مبادله در بخش 

پول از كجا  ينا« يجاهب و كنديمسؤال را عوض  او كه يامرحلهاز  اما .هالعادفوق ييكتئور

او  يوقت سپس، .شوديگذارد، مشكل آغاز ميمرا » ؟آيديتقاضا از كجا م ينا« سؤالِ  ،»آيديم

خود را  اندك اندك آيد،يم دارييرسرمايهغ يطتقاضا از مح كه رسديم يجهنت ينادامه به ا در

بود،  نقد كرده را كه قبالً هاييياز تئور يبعض شوديناچار م يحت كه كنديم يدچار مشكالت

نقد  يِاصل يبنظر من، دو راستا اذعان كند.بازگشت  ينبه ا متاسفانه كهبدون آن ،يرددوباره بپذ

 يتوجهكم رزااز اِشكاالت درك  يكي كنميكننده و درست است و فكر مقانع رزابه  يرُسُدلسك

توجه  يدبا .نسبت داد رزابه عدمِ ذكاوت  يدرا نبا ييناآشنا ين. اما ابه روش ماركس استاو 
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هستند كه  ييها، بحثاندهتماركس صورت گرف كاپيتالحولِ روش كه  ييهاداشت كه بحث

. تا رزاشدنِ كتاب سال بعد از نوشته 30حدودِ  يزيچ يعني يرند،سال اخ 50حداكثر مربوط به 

. در آن دوران، يمسراغ ندار كاپيتالراجع به روش  يو كامل يجد گسترده،، ما بحث رزازمان 

 يا  »يخيتار ياليسمروش ماتر« يا، »ياسيروش اقتصاد س« يبه مثابه يا عمدتاً پيتالكاروش 

به نام و ناروشن  يردقيقغ ي،عموم ياربس يدر طرحو  ،درك »يعلم ياليسمسوس«روش 

، كاپيتالدر رابطه با روش  مسلط يتِذهن يگر. به عبارت دشديم يرفته، پذ»ماركس يالكتيكد«

ماركس  يالكتيكاز د كه پلخانفرا  يم دركيياورخاطر بهب مثال،. دمحدود بو سطح ينهمبه

هگل را  منطق يهمهكه  يكس مشهورش: يجملهو  روش ماركساز  ينلن درك يا اشتد

 شود،ينوشته م رزاكه كتاب  يزمان يگر،د يبه زبان. فهمديماركس را نم كاپيتالباشد، نخوانده

 1968كه در سال  ياست. كتاب رُسُدلسكمحدود  ريابس كاپيتالروش  يبحث درباره قلمرو

 يشرفتو بر دوشِ پ يهدر سا يرُسُدلسك كتاب يعني ؛است يرسالِ اخ 20نوشته شده، مربوط به 

 يسمِماركس ينهمچنو  يستيو كمون يستيش ماركسجنب حاصلِكه  ييمعظ يكتئور و گسترش

استوار  يمباحث جد ينا بر ينقد رُسُدلسك .است، نوشته شدهاست يو دانشگاه يكآكادم

  .است

 يلمااما م دانم،يرا درست م ينقد رُسُدلسك يعموم يراستا كه كردم يدبحث تأك يدر ابتدا

 هنگامي كه نظر منهماركس دفاع كنم. ب يبه تئور رزا نقدِ از يگريد ييهاز زاو ينجادر ا

در حق   ياندك ،اندازديرزا را به گردِن خودِ او م يتئور هاييگناه دشوار يهمه يرُسُدلسك

  .دهديخرج م هب انصافييب رزا

و  يلدالبه فهم  تواننديدر آثار ماركس كه م ييو ردپاها كوتاه به چند مورد يااشاره

  :يستن يدهفايبرسانند، ب ياريدر آن زمان به ماركس  رزانقد  هايينهزم

كه در  يزمان دار،يهسرماتك يا يانفراد ييهسرما يمكرر ماركس از مقوله يها) استفاده1

: كنديصحبت م كاپيتال ميكانباشت در جلد  يلدر تحل ياو  يه،سرما هاييماييدورپ يلتحل

  )ياسكندر يفارس ي( ترجمه كاپيتال دوم جلد 406 و 332، 330 صفحات
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پول از كجا  ينال كه اسؤ ينكردنِ انقش پول و مطرح يحوضماركس در ت ي) سرگردان2

و  .كندينم يبه مسئله تلق يدرست كه بعداً خوِد او، آنها را جواب ييهاحلو طرح راه آيد؟يم

   وجود ندارد. يكه اصالً مشكل يجهنت ينبه ا يدنرس يتاًنها

ماركس  يست؟ن ياهست  1جزء بخش  شوديروشن نم سرانجامكه  طال يد) مشكل تول3

اتكاء كردن به  يد،بازتول يحل مسئله ياست، اما برا 1 جزء بخشِ طال گويديصراحت مبه ابتدا

 يكه مسئله دهدي. ماركس وعده م)406(ص  داند،يطال را جزء مفروضات پوچ م يدتول

 يدر بحثش نقشنكته  ينا توضيحِكه يندهد، و با ا يحطال را بعداً توض يدِاستوارِ تول ييهسرما

  .دهدينم يحرا توض دارد، آن يديكل

 يستممكن ن يخارج يبدون بازرگان دارييهسرما يدكه تول گويديصراحت م) ماركس به4

 ،سطح از كار يندر ااين موضوع كه يدرحال )،390(ص  وجود داشته باشد تواندينم يا

خارج  ينا منظور از كه تواند حق داشته باشديم رزا ينبنابرا .با بحث انباشت است ارتباطيب

  .كند يتلق دارييرسرمايهخارجِ غ را،

تحقق ارزش در سطوح  يحل مسئله يبرا ماركس مداوم يجستجوها :)5سرانجام و 

 دارانيهطرف و سرما يكاز  1 بخشِ  دارانيهسرما ينب يد،در سطح تولابتدا  :يدتجر مختلف

ها و واگرد ـ دوره ينب يزگذاريبعد مراجعه به بخش دََوران، در تما يگر،از طرف د 2 بخشِ

  .رسندينم يجهتبه ن يتاًكه نها ،يگرمختلف د يهاراه

 رزا است كه يناكنم  يدبر آن تأك يلمكه ما يانكته نخستينباال،  يهابا در نظرداشتن اشاره

 يدتول ينب يسمآنرا متابول و دانديممكن نم دارييهسرما يدرا بر اساس تول دارييهسرما يدبازتول

 يدمسلط تول ييوهش يكبه  تواندينم رزاكه  يمگفت .بينديم دارييرسرمايهو غ دارييهسرما

و  دارييهسرما يجامعه ينباشد، اگرچه دائمًا از مبادله ب باور داشته دارييهسرما

 اردنظر د مد را بدويانباشت  يدائم يندفرآاو همواره فقط  يعني. زنديحرف م دارييرسرمايهغ

 است. به نظر من دارييهسرما يدِتول يدائم، خصلت بدويانباشت  يدگويمهم به صراحت  و

بر چگونه  دارييهكه سرما يستروشن ن او يكه برا ينجاستدر ا رزا يدگاهد ياِشكال اساس

ماركس  .استشده ياز كجا ناش شكالاِ اين ببينيم. كنديم يدخود را بازتول دارانهيهسرما ييمبنا

 اين به. شونديفراهم م دارييهسرما يدتول يالزم برا هايشرطيش، پبدويدر انباشت  گويديم

به  يممستق ينمولد ينو ا شونديجدا م يممستق يناز مولد يدتول ينيع يطشرا كه ترتيب
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 كندياشاره م او سپسد. نفروش دار يرا برا انكارش يرويكه تنها ن شونديبدل م ياييپرولتار

 دارانهيهسرما ييهپا بر بار ينا يول كند،يم يدخود را تول يدبازتول يطدائمًا شرا دارييهكه سرما

  .بدويانباشت  ييوهو نه به ش

 يريمرا درنظر بگ ياجامعه .است را دچار اغتشاش كرده رزا حرف ماركس يكجا يدد يدبا

 داران،يهمركب است از سرما جامعه ينبر آن حاكم است. ا دارييهسرما يدكه روابط تول

 يقِارزش تنها از طركه  يياز آنجا .يستندنگروه دو  يناز ا كدام يچكه جزء ه يو اقشار ياپرولتار

ارزش  يناز ا يبخش ازاقشار  ينا شود،يحاصل م كنديم يدتول ياكه پرولتار يايدهنوآفرارزش 

 يگستردهبر خوان  يصنعت دارانيهسرمابا هستند كه همراه  يكسان يعني. برنديسهم م ياضاف

چه  ؛جامعه وجود ندارد يناز ا يرغ يخارج يچه يمكنفرض  .نشيننديم يارزش اضاف

ابزار كار  يمقدار كند،يم يدشروع به تول دارييهسرما ي. وقتدارييرسرمايهچه غ داري،يهسرما

 يك. بعد از تسا يدهكارشان را خر يرويكه ن گذارديم يكارگران ياردر اختكار  ييهو ما

در شكل مواد  يا ،انديديدر شكل مواد تول ياكه  شونديم يجادا يمحصوالت يد،تول يدوره

 اش ورفتهكار از دست يروين جبران براي كرده، مصرف را كارش نيروي كه كارگري. يمصرف

بدهد و  داريهاست كه دستمزدش را به سرما يرناگز عد،روز بكار در  يادامه ييِ تواناكسب  يبرا

 يد،تول يلكه در شكل وسا ييآن كاالها يگر،. از طرف ديردبگ يابخرد  يمصرف ياز او كاال

 يناز ا توانديم داريهسرما پس. يستندن يالتارمتعلق به پرو و دارنديهاند، متعلق به سرماشده يدتول

 بينيميم يبترت يناستفاده كند. به ا يدتول ينيع يطشرا يااً به عنوان ابزار كار دمجد يد،تول يلوسا

 يطبه مح ياجيكه احتينبدون ا كند،يرا فراهم م يدشبازتول يطشرا داري،يهكه سرما

انباشت  فرآيند دارييهسرما يدتول يطشرا يدِبازتول كه كنيدي. توجه مباشد هداشت دارييرسرمايهغ

از  .كنديخود را فراهم م يدبازتول ينيِع يطخود، شرا يددر تول دارييهسرما و يستن بدوي

 ين. اآيديوجود مهب يتگسترشِ جمع كند،يرشد م از آنجا كه جامعه دائماً يگر،طرف د

 يبه سن يفرد يوقت .اقشار نباشند يناز ا يكياز  يجزئ توانندينم ،آمدهوجودهبتازه  يتِجمع

سه قشر  يناز هم يكيرحال در هشود، به ياجتماع يدتولكار و  يندفرآوارد  بايستيكه م يدرس

ناچار است پرولتر شود،  يا شود،يم يدصاحب ابزار تول يا گيرد؛يم يجا ياجتماع يهاگروه يا

 دارانه،يهسرما يايهبر پا داري،يهسرما ،يبترت ين. به ااست يگرداقشار  آناز  يكي ءجز يا
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 دارييرسرمايهغ يطبه مح يازين يچه يد،تول يادامه يو برا كنديم يدرا تول يدشبازتول يطشرا

  ندارد. 

است.  يگرياز علل د يناش آيند،يبوجود م دارييهسرما يدتول يطكه در شرا ييهابستبن

 ،خارج از خودر، در يگد يكشورها دركند كه  يررا ناگز دارييهها ممكن است سرماعلت ينا

 دارييرسرمايهخارج، غ ينو ا كشور ينوجود ندارد كه ا يليدل يچه ي، ولكند گذارييهسرما

روشن باشد، خودِ آن علل هم  يدبا يول رسيم،يم دارييهسرما يهابستباشد. بعداً به علل بن

 مورد وجود دارد كه يندر ا ترييقدق يهاامروزه بحث .انديحتوضقابل دارانه،يهسرما يايهبر پا

از  يدتول ينيع يططرف و شرا يككار از  يروي(نخود  يماد يططرف، شرا يكاز  دارييهسرما

 يدئولوژيبه شكل ا يگر،و از طرف د؛ كنديم يدتول دارييهسرما يدرا در تول) يگرطرف د

 دارييهسرما يدمناسبات تول ،برجامعه چيره هستند كه  يدئولوژيكيا يهادر دستگاه يعنيحاكم، 

 يستمس مدارس و يزيون،ـ تلو يومطبوعات، راد يقدائماً از طر يعنيند؛ كيم يدبازتول نيزرا 

جوامع  ينكه در ا ياند. جالب است كه هر بچهكيم يدروابط را بازتول ينا آموزش و پرورش

استخدام شود و حقوق  ييجا يدبا يا دكنيفكر م كه گيرديشكل م نحويبه شود،يمتولد م

حقوق  يكه خود كارفرما باشد و به كسينا ياد، كن ينرا تأم يتا بتواند مخارج زندگ يردبگ

حاكم در  يدئولوژيكا يهاحاكم و دستگاه يدئولوژيكند. ا يسود، زندگ يقبدهد و از طر

 يا دارييرسرمايهغ يدئولوژيكساختار ا يكاز  ياگونه استفادهيچبدون ه داري،يهسرما

 يدمناسبات) تول يا( يذهن يط، و هم شرايدتول يماد يطهم شرا ند، قادردارييهسرمايشاپ

است كه او  ينا ،شوديبه آن دچار م رزاكه  يشكالاِ يجهكند. در نت يدرا بازتول دارييهسرما

 يدتول فقط دررا  )يممستق يناز مولد يدتول ينيبارآور (جداكردن مناسبات ع ييهسرما يدبازتول

 دارانهيهسرما يبر مبنا يطشرا يناچگونه ود كه شيو متوجه نم بينديم بدويانباشت  براساس

  .هم ممكن است

 دارييهسرما گفتيانباشت م يحل مسئله يطرحش درباره يارائه آغازدر  رزا .دوم ينكته

را  اشيمصرف يكاالها 2كه بخش  يوهش ينبه ا مبادله كند. دارييرسرمايهغ يطالزم است با مح

 ياآ ينيمبخرد. بب يدلوازم تول 1از بخش  پس از آن كه دهديم دارييرسرمايهغ يرامونيپ يطبه مح

اش را به پارچه ،انگلستان يدتول 2بخش  يمكنموفق است؟ فرض  اشيطرح در شكل واقع ينا

در مقابل پارچه  انگلستان. اگر است گرفته رامثالً موز،  ،يلبرز محصوالتداده و از او،  يلبرز
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بود كه به پول  ينا 1 نه موز. مشكلِ بخشِ خورد،يماو  1نه پارچه به درد بخش  گيرد،يموز م

 فكر كند كه خارجِ رزا كهينانتظار پول داشت. مگر ا 2داشت و از بخش  ياجاحت

، به بخش كاالها ينا يدر اِزا خرد،يرا م دارييهسرما 2بخش  يكاالها يوقت دارييرسرمايهغ

حالل  دارييرسرمايهطال در خارج غ يداست كه تول ينطور. اگر ادهديم يلطال  تحو ياپول  ،2

چرا ما  يعنيكند؟  يفانقش حالل را ا ينهم دارييهبتواند در درون سرما يدمشكل است، چرا نبا

كه به  شوديدچار م يبستبه همان بن رزا يبترت ينبه ا يم؟رسيدوباره به همان راه حل پوچ م

پول  1به بخش  يد، با2هرحال بخش هكه ب رسديم يجهنت ينبه ا يعني. داديماركس نسبت م

باشد، به  يدر شكل پول گيرديصورت م دارييرسرمايهغ يطمبادله كه با مح يناگر ا ؛بدهد

(مانند مثال موز و  نباشد يدر شكل پول هم اگر رسيم،يحل طال مراهبه  قبل ييوهش همان

  .مانديم ياقحل بينكماكان المشكل  ،پارچه)

شده از انباشت يِتحقق ارزش اضاف يپول الزم برا«كه سؤال ماركس  معتقدم يب،ترت ينبه ا

دوم جلد  سوم در چارچوب بخش تواندياست، اما ماركس نم يسؤال درست» ؟آيديكجا م

 پاسخ دهد،سؤال  ينبه ا يارفتهكامل، و شسته يق،طور دقبه ،است رزا، كه مورد نظر كاپيتال

 ياريبسبه سؤاالت ، كاپيتالسوم جلد با به حساب آوردن  يعنيماركس  يتئور ،اگرچه در كل

  .ه استدشپاسخ داده 

سؤال غلط نزد ماركس بود كه  ينبه ماركس ا رزانقد  ياز راستاها يگرد يكي. سوم ينكته

پول از كجا « پرسدي، م»؟آيديمؤثر از كجا م يتقاضا«كه بپرسد ينا يجاهب ؛است طرح شده

در اَشكال ماقبل و در اَشكالِ  :گفتيم رزادرست است؟  يرادا ينا ياآ ينيمبب. »؟آيديم

دچار  يدبازتول يجهدارد. در نت يخنث يپول نقش ي،اجتماع يبر برنامه يمبتن داريِ يهمابعدسرما

 فرآيندانقطاع در  داري،سرمايهيشپ يط. در شراشودينم يدبازتول يطاز خوِد شرا يبحرانِ ناش

 يجادبحران ا يد،عواملِ تولخودِ بود و  ياسيعوامل س يا يعياز عوامل طب يناش يا يدتول

هم  ياليستيسوس يدكننده داشت. در تولگردشو  يچرا كه پول نقش واسط، خنث كردند،ينم

 است از اييندهنما يا فقط ورقه در انباشت گسترده وجود نخواهد داشت، چون پول يمشكل

ست ا ينبلكه ا آيد،يكه تقاضا از كجا م يستن ينا يمشكل اساس توان گفتيم ،ينبنابرا كار.

 يِ انتزاع ييندهپول است كه نقش نما ينا دارييهسرما يدر جامعه يراز آيد؟يكه پول از كجا م
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 گيرد،يكه خود او م يجيبا نتا رزانقد  به نظر من، يب،ترت ينبا ا. كنديم يارزشِ عام را باز

  متناقض است.

و  يستمكه من با آن موافق ناز روش ماركس دارد رزا كه است  يافتيدر ،يگراز نكات د يكي

 ،كاپيتال يمطالعهمقدمه به  يدرباره مثالً[ .امكرده يحتشر يگرد يرا در گفتارها يدگاهمد

به  ايمقدمه عنوان به( ماركس روش يدرباره يا) پيش سالِ سي به مربوط اريتگف(درس

 مقاالت صورتهب اخيراً  كه ارزش يتئور يا )يحسن مرتضو يسوم ترجمه جلد سرمايه

  .]يافتند انتشار جديدي

 ينا است. گرينظامي يدرباره رزا ييهنظربه آن اشاره شد  بحث ي، كه طيبعد ينكته

بودند، قرار گرفته د انتقاد خودِ او ست كه قبالً مورا يكسان يدگاهددرواقع بازگشت به  يهنظر

 يينها يلتحلكه ارتش در  رسديم يجهنت ينبه ا رزامالتوس.  هم يوُرنستُف و به نحو يعني

 يكبه  دارييهسرما يدرون جامعه يجه. در نتشوديم دارييهسرمايرغ يقلمروها ينجانش

را  كه قبالً آن يزيچ كند،يكه ارزش را متحقق م شوديقائل م يعامل سوم يا» شخص ثالث«

 يطبه مح ياجياساساً چه احت گرينظامي يحتوض ي، براينعالوه بر امورد انتقاد قرار داده بود. 

 طور كه مورد توجههمان يم،نگاه كن تجربي هاييت؟ ما اگر به واقعوجود دارد دارييرسرمايهغ

ما شاهد امروزه  يا، يمهست با هم دارانيهسرما يهاهمواره شاهد جنگهم هست،  رزا يو عالقه

 هرچه قدرتِ كسبِدر  رقابت برايطور اخص هب يحاتي،از مسابقات تسل يميخش عظب

از ارزش  ياديمقدار ز شدنيخته. ريمهست يكديگربا  دارييهسرما يكشورها يانم ،تروسيع

 دارييهسرما يكشورها سايررقابت با  برايهمواره  يحات،شده در بخش تسليدتول ياضاف

 يانم يجنگ ي،جنگ دوم جهان ييمهو چه تا ن ي،به تمام ياست؛ چه جنگ اول جهان

 يندر جنگ ب يافته،كه در آنها تحقق يااضافهها و ارزش است و سالح دارانيهسرما

 يهابحران يندكه بب يستما ن ياندر م يگرد رزامتأسفانه  ،. امروزروديم يناز ب دارانيهسرما

را  اييهاز سرما يميبخش عظ يكا،كه امر رسديم ييجاهب دارييهدر سرما يتحقق ارزش اضاف

 يميبخش عظ يعني برد؛يم ينو از ب كندياستفاده شده، منفجر م بُرديانم يهاموشك يكه برا

ها ارزش ينا، چراكه شودينابود م، اندمتبلور شده هايهسرما ينا كه در يكار اجتماع يروياز ن

. يستن دارييرسرمايهغ يطموضوع مربوط به مح يبترت ينامكان تحقق ندارند. به ا

 يدخود را به تول ييهاز سرما يها، بخشبخش ينب يمبادله برايدر درون خود،  دارييهسرما
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 داري،يهشود. حال اگر سرمايم يدتول يزباعث سرر يحاتتسل يدتول ينو ا كنديمنتقل م ينظام

كه به ينا يابزند،  يدر مناطق جنگ يكِدست به تحر يحات،در بخش تسل يدتول يزسرر يلبه دل

در  يكاجنگ امر يا، ينانگلستان به آرژانت يارض يمثل حمله حمله كند، يماًمستق ييكشورها

انباشت  كه يمعن ينبه ا ياهسته يهارف سالحصَلزوماً به خاطر متحقق كردن ارزش ( يتنام،و

امروزه  كهينكما اانباشت كماكان در جامعه ممكن است.  .يست) نيستدر جامعه ممكن ن

از  ياپرتغال و اسپان يونان، يدخر يم. بخش عظخرنديسالح م يكديگراز  دارييهسرما يكشورها

 يجهدر نت .داريستيهسرما يگرِد از بخشِ داري،يهاز سرما يبخش يدفرانسه، خر مثل يكشور

را  يشبازارها پيوسته، يگريد يلاست به دال يرناگز دارييهاست كه سرما ينبحث بر سر ا

در  يدبازارها لزوماً با ينا كهينا يول يرد،شان بگرقبا را از دست يهاگسترش دهد و بازار

  ندارد. يقتباشند، حق دارييرسرمايهغ يطمح

كه به  ييتا جا رود؟يم دارييرسرمايهغ يبه قلمروها دارييهچرا سرما شود: پسيمسؤال 

است كه در  يدياضافه تول براي يخارج يبه بازارهانياز كه  گفت يدبا بحث ما مربوط است

، اعم از يگرد يبه كشورها بايستيم يداضافه تول ينوجود دارد و ا دارييهسرما يهر جامعه

 ينتراز بزرگ يكيكند و متحقق شود. مثالً  يدانباشد، راه پ ياباشد  دارييهبازار سرما ينكه اينا

  وجود ندارد. يشك ينكمتر اند،دارييهكه هردو، سرماينو در ا يكاستژاپن، امر يبازارها

 ياآ گويد،ياگر ماركس درست م يماست كه بپرس ينا كنميكه به آن اشاره م يانكته ينآخر

 ينب ياآ آيد؟يبوجود نم ياشكال يچد و هكنيساعت، منظم كار م مانندواقعاً  ياجتماع يدبازتول

 ياز تناقض درون سومتناقض وجود دارد؟ ماركس در جلد  كاپيتال سومو  دومجلد 

 يدتول ينما از تناقض ب يوقت يست؟تناقض چ ينامنظور از  ينيمبب .كنديصحبت م دارييهسرما

 يهابحران خواهيميدرواقع م كنيم،يصحبت م برنامهيبو  ياجتماعو مصرفِ  يخصوص

 يكار در جامعه يروين يِبارآور يشكه افزا يمده يحتوض يقطرينرا از ا دارييهسرما

كند و از  يداثابت تعلق پ ييهامدائماً به سر يشتريب يِ كه سهمِ ارزش شوديمباعث  دارييهسرما

جامعه ثابت است، پس دائماً سهم  يك ياجتماع ييهسرما يخود، مجموعههآنجا كه خود ب

 كهيناول ا: افتديكم شد، دو اتفاق م يرمتغ ييهسهم سرما يشود. وقتميكم  يرمتغ ييهسرما

 ينو ا شونديم يختهر هايابانو به خ شونديخارج م يدتول يندفرآاز كارگران از  يميبخش عظ

 ين. اتحقق بخشند را دارييهسرما يتا بتوانند كاال گيرندينم ياصال مزد يكاركارگران ب
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 يبه زندگ ياجتماع يطشرا ينو مجبورند در بدتر شونديبه فقر سوق داده م يكاركارگران ب

ثابت،  ييهبه سرما ياجتماع ييهاز سرما يميبخش عظ يصكه، تخصينخود ادامه دهند. دوم ا

 از يرناگز دارييهسرما يبترت ينو به ا كنديم يجادثابت ا ييهدر بخش سرما يديتول هاضاف

 يك توانديم قلمرو آن شود؛مي خود ياز قلمرو بازارها يرونبه ب دارييهسرما يصدور كاالها

 يناش دارييهسرما يِتضاد درون ينا ،يبترت ينپس به ا . باشد يگرد دارييهسرما كشور و بازار

 رغميعل كه برديراه م يياندك اندك به آنجا رزااست. بحث  دارييهسرما يدسرشت تولاز 

را از  دارييهسرما يهاــ بحران االككمك يا يكاردور رغم نقدش بهيعل يحتو  ــ يلشم

كه  يوقتفقط كه ماركس، يحال. درو گردش يعتوز ييهاز زاو يعني، دهد يحدَوَران توض ييهزاو

فشرده روشن  يهمانجا در چهار نكته كند،يم يبررسيكم را در جلد  دارييهعام سرما يدتول

 يتضادها د.اننهفته يدهستند كه در خودِ تول ييتضادها داري،يهسرما يدتول يه تضادهاك كنديم

  . كنديم تضادها را فعال ينافقط  يد،و بازتول يدندمربوط به قلمرو تول داري،يهسرما

و  يشكل تهاجمبه همر، آنيگد يبه كشورها يهسرما صدور، علت لوكزامبورگ رزا به نظر

بحران  ينلن نظرهكه بيبه تحقق ارزش است. درحال دارييهسرما يِقطع يازن ياليستي،امپر

به  ياجتماع ييهاز سرما يشتريب يِ بخش ارزش يصِتخص يهااز بحران يناش داري،يهسرما

را  يتعادل اجتماع مسئله ينا .است يرمتغ ييهبه سرما يكمتر يثابت، و بخش ارزش ييهسرما

در  بايستيم كهد شونيم يدتول يبه شكل اضاف اي،يهسرما يكاالها يزند و بخشيهم مبه

 يكه اتفاقاً بازارها كردفراموش يددر ضمن نبا .دنفروش بروهب از بازارها محدود يتعداد

. امروزه انددارييهسرما يكشورها يبازارهااز تر و كوچك كمتر داري،يرسرمايهغ يكشورها

 مانده فروخته شوند، بهعقب يبه كشورها توانندينم يشرفتهپ يكشورها يكتكنولوژ يداتتول

 يكارآموخته برا كاربرانو  يكامكان استفاده، دانش، تكن ماندهگشورهاي عقب كه يللد ينا

. انددارييهسرما يخوِد كشورها يشرفته،پ يِتكنولوژ يدارانخرندارند.  قطعات را ينا بردنكارهب

در  يهسرما يگارگان يبكه تركيندارد به ا يبستگ يگرد يحمله و تجاوز به كشورها پس علتِ

اگر  .باشد يمنابعنوع اش تسلط بر چه باشد و الزمهشده ينوع بحران چهدچار  ،كشور مادر

 ياكشورها  كنديم يسع يهسرما باشد،شده يناش اييهسرما يكاالها يدبحران از اضافه تول

است كه  يننوع كاالها را دارند. اگر مشكل ا يناستفاده از ا يتكه قابل يركندرا تسخ ييبازارها

 يارمواد خام را در اخت ينا كه ييدچار بحران است، آن وقت به كشورها يدتول يمواد خام برا



29 
 

 دارييرسرمايهغ ياً كشورهاعمدت ،لوكزامبورگ رزاكشورها در دوران  ينا( كندمي دارند، حمله

است،  ياجاحت ييشتركار ب يرويو ن يشترب يرمتغ ييهرونق، به سرما يهااگر در دوران يا )؛بودند

دارند، ن يخود مصرف ياضاف يتجمع يكه برا يتيپرجمع ياز كشورها را كار ارزان يروين

  از هند. انگلستان ياستفاده مانند ؛كندمي ينتأم

و هستند مربوط به قلمرو  ييتضادها داري،يهسرما يِدرون يتضادها علل يبترت ينبه ا

داري را با ي سرمايهي عمل اين تضادها، چگونگي مناسبات جامعهنوع و شيوه .يدتول يندفرآ

   كند.داري ــ تعيين ميبيرون از خود ــ و نه لزوماً بيرون غيرسرمايه

  يكمال خسرو

   1367خرداد 

  

 انيجر در و شيسال پ ياست كه س يگفتار(بخش دوم) متن درس ريز ينوشته: حيتوض

 و »انباشت« بحث گاهيجا ياقتضا به و دوم جلد انيپا از پس ،كاپيتال يمطالعه يدوره كي

 نيبنابرا. است شده راديا لوكزامبورگ رزا ي»هيسرما انباشت« كتاب رامونيپ ،»ديتول يهابخش«

 كاپيتال دوم جلد و يكم جلد در مبحث دو نيشنوندگان با ا ييگفتار، آشنادرس نيا در

 كار حاصل رو،شيپ ينوشته يبرا آن ميتنظ و يگفتار زبان و لحن ليتبد. است بوده مفروض

گفتار در دو درس نيا. زين او از فراوان سپاس با است؛ فرهمند ميمر ارجمند قيرف كوشش و

 )1397 مهر –. (ك.خ. ابدييبخش انتشار م

  


