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بیش  درستگذشته است. و زاده شد کارل مارکس  که یاز زمانسال  022اکنون 

ر د مقرن بیستکه جان مینارد کینز، اقتصاددان بزرگ گذرد میاز صد سال از زمانی 

 یآموزهاین توانم گونه میهچ: »نوشتزمان  آنمارکس نوشت. کینز  جایگاهمورد 

تاب ک دهد؛جای می نقدی سورابرتر و ف( را بپذیرم که کتاب مقدس خود را ی)کمونیست

 ای به دنیایتوجهست، بلکه هیچ پرخطاتنها به لحاظ علمی نه دانممیمنسوخی که 

چندان  ظرن نیز که کینز مببینیتوانیم کنم میفکر می« .ندارد آنو یا کاربردی در  مدرن

 داشت.نهای مارکس هیشدنا یدرباره خوبی

م توانطور میهچ»کینز ببینیم.  نظراین اظهارتوانیم چرایی این موضوع را در می

ا ر نزاکتبیپرولتاریای و ، دهدرا به ماهی ترجیح میوالی را بپذیرم که گل اعتقادی

گی زند گُل سرسبدداند که با تمام خطاهایشان، باالتر از بورژوازی و روشنفکرانی می

 «.ندابوده بشری های تمامی دستاوردهایحامالن جوانه یقینبههستند و 

 یهمهرغم بهاش، حاکم یداری و طبقهسرمایه یکینز پای حفظ سلطه

ر سخنرانی من د آغاز ،بحث ایستاد. این« نزاکتبیپرولتاریای » در برابر، انخطاهایش

. دکررزا لوکزامبورگ برگزار  یکه مؤسسه ،در برلین بود 022کنفرانس مارکس 

های که چرا ایدهو این بودهای مارکس و کینز تفاوت یدرباره در ادامه ،من سخنرانی

به  .سیاسی ارجحیت دارد کنش یمبنایی براوان نعبهو داری سرمایه تحلیلدر مارکس 

داری غالب سرمایه چرا که تحلیلکنیم؛  تأکیدها این تفاوتبر من ضروری است که باور 

ویژه توسط رهبران آن داری، بهسرمایه یعمدههای کارگری اقتصادهای که در جنبش

یا  مارکس ،و سیاست کینزی است، نه مارکس. در کل نظریه ،پذیرفته شده ،هاجنبش

 .ه استشد انکاریا شده نادیده گرفته 

، به نظر وی. من موافق نبود با جلسهدر آن  1رادیکا دسایبا این حال، پروفسور 

ها بود. این بحثی است که ها(ی بین کینز و مارکس بیش از تفاوتها )توافقشباهت

ینز ک نفوذ میان برداشتناز به نظر من  چرا که، در مورد آن صحبت کنیمتوانستیم می

 مبرم یجنبش کارگری، یک وظیفهدر وی  یهچیرنفوذ از حاکم(  ی)طرفدار طبقه

                                                      
1. Radhika Desai 

https://www.rosalux.de/veranstaltung/es_detail/HLCZH/marx200/
http://umanitoba.ca/faculties/arts/departments/political_studies/faculty/3711.html
http://umanitoba.ca/faculties/arts/departments/political_studies/faculty/3711.html
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 یز برن جنبش کارگری و برکینز مصمم بود تا نفوذ مارکس  تردیدی نیست کهاست. 

 .دهدهای باال نشان میقولکه نقلمیان بردارد ـ چنانرا از  دانشجویان اقتصادش

 022دان بزرگ های بین این دو اقتصادسیاسیها و تفاوتشباهت اما اجازه دهید

ی سانک که معموالًکنیم را بیان می. ابتدا توافقاتی مرور کنیماختصار بهسال گذشته را 

داری کنند که سرمایهد. هم مارکس و هم کینز فکر میکننبینند، ارائه میها را میکه آن

 مارکس و کینزنرخ سودند. گرایش نزولی  ینظریه هر دو دارای. دارداساسی  نقصیک 

 خواستار هستند. هم مارکس و هم کینز« گذاریشدن سرمایهاجتماعی»هر دو خواستار 

، یعنی  این مرگو انتظار  بودند)به زبان کینز(  2«گیران)اوتانازیا( رانت مرگ آسان»

 .را داشتند ،مالی یناپدید شدن سرمایه

تراکات اشوی کینز،  ی مارکس توسطانکار ناپختهرغم بهرسد که رو، به نظر میازاین

من، چنین نگرشی بسیار سطحی به نظر باور مارکس دارد. اما به  هایبا تحلیل بسیار

که م، در مورد اینبود کنفرانس آماده کرده یای که برای جلسهرسد. در مقالهمی

و در کنار  ه( را رد کرد، هردوها و مارکس)کالسیک 3ارزش کار یگونه کینز نظریههچ

، ینزک در نزد. را طرح کردم بسیاری نکات مطلوبیت ایستاده ینظریهها و نالیستیمارژ

، ستاکارگر  یطبقه کار بدون مزد محلِاز سود از ناشی استثمار نیروی کار که  ینظریه

 کارگران درازای کاربود. « سرمایه» گذاریِاز سرمایه، ناشی . سودمحلی از اعراب ندارد

گذاری سود داران نیز از سرمایهوام را و سرمایه یهبهرند؛ بانکداران فترگدستمزد می

 یغالب دربارهجریان ی نظریهخودشان. این همان  یآورده برحسببردند؛ هر کدام می

ولید تی شیوهکند که در است. بنابراین، کینز از همان ابتدا انکار می« عوامل تولید»

زاد آ یمبادلهگیرنده است و وجود دارد؛ بازار تصمیم استثمار نامبه، چیزی یدارسرمایه

 وجود دارد: سود برای سرمایه، دستمزد برای کارگران. و عادالنه

ید دان، میمارکس را بخوانید ایهیدهارا دنبال کرده باشید و  مقاالت مناگر  البته

 یتوجیهی برای حکمرانی سرمایه است. در نظریه معنی و صرفاًبی کامالً فحرکه این 

را  این سودوجود ندارد. کسی باید  تبیینیآید؟ هیچ از کجا میسود جریان غالب 
                                                      
2. euthanasia of the rentier 

3. labour theory of value 

https://thenextrecession.wordpress.com/2013/05/04/keynes-being-gay-and-caring-for-the-future-of-our-grandchildren/
https://thenextrecession.files.wordpress.com/2018/05/berlin-2018.docx
https://thenextrecession.wordpress.com/
https://thenextrecession.wordpress.com/
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بنابراین  -کاالها در بازار وجود دارد  یآزاد و عادالنه یحال مبادلهپرداخت کند و درعین

پول( ارزش ) یمبادلهنوعی  تواند وجود داشته باشد، بلکه صرفاًدر بازار نمیهیچ سودی 

ایل وس . کینز و رویکرد جریان غالب، از طریق انکار این واقعیت که گروهی کوچکْهست

در ، یمکار کنتأمین معاش برای کنند را ناگزیر میما  کنند و باقیِتولید را کنترل می

نند. کتوجیه میمین ترتیب نابرابری درآمد و ثروت را حکمرانی سرمایه و به هحقیقت 

شناختی اجتماعی و روان دلیلبه سهم خودم، اعتقاد دارم که »در واقع، کینز گفت: 

 یعظیم هاینابرابرینه چنین  البتهدرآمد و ثروت وجود دارد،  بزرگ هایبرای نابرابری

، آن کامل وریآبارارزشمندی وجود دارد که  انسانیهای که امروز وجود دارد. فعالیت

 «.استسازی و محیط مالکیت خصوصی ثروت پول یانگیزه نیازمند

در انتقاد . کسانی که مارکس و کینز را شودمطرح مینرخ سود  ینظریه ادامه،در 

که کینز نیز همچون مارکس  اند تأکید کنندمایل، دانندان میپیمهمداری از سرمایه

. اما ی نرخ نزولی سود دارندهردو نظریه. در واقع، استخ نزولی سود رن ینظریهدارای 

یا به  - سوددارد. کینز نوسانات نرخ نمارکس  ینظریه چندانی به ربطکینز  ینظریه

تغییرات  یکنندهرا عامل اصلی تعیین -(MEC) 4نهایی سرمایه کاراییبیان خودش 

به تأکید بر گرایش  "بحران" تبییناکنون ما در »د: دیمی صنعتی یچرخهدر مراحل 

هم  ومعامالتی هدف  باهم  ،برای پولفزاینده نرخ بهره تحت تأثیر تقاضای  یفزاینده

 گاه وداشته کننده وخیمنقش  تواندیم این عامل قطعاً ی. گاهایمعادت کرده ،انهسوداگر

 نه اًساسابحران،  اغلب شایعو  وارترنمونهبیین ت به باور منباشد. اما  آغازین بخش شاید

 «نهایی سرمایه است. کارایی، بلکه سقوط ناگهانی افزایش نرخ بهره

 5«یوری نهایبهره»کینز مبتنی بر کاهش  نهایی سرمایه در نزد کاراییی اما نظریه

شناختی انتظارات روانبراساس و  6«فراوانی سرمایه» رشد سبببه  است که

رخ ن یابد،ارتقا میتر بیشتکنولوژی  کههمچنان. آیدمیبه وجود آینده  از اندارسرمایه

ود شمی درخواست ترکمتر شود، تدریج کاهش خواهد یافت؛ هر چه سرمایه بیشبه سود

                                                      
4. marginal efficiency of capital 
5. marginal productivity 

6. abundance of capital 
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ه ب وی ینیست. نظریه مارکس ینظریهاین یابد. ارزش نهایی آن کاهش می روازاینو 

است. ه وابستآالت ماشین با تولید درگرایش مداوم سرمایه برای جایگزینی نیروی کار 

های خود را کاهش دهند و با این کنند تا هزینهداران منفرد با یکدیگر رقابت میسرمایه

جایی ند. از آندهمیافزایش کار، ترکیب ارگانیک سرمایه را با بیرون ریختن نیروی کار 

رایش گرخ سود ی کینز(، ننظریه)مانند  سرمایهنه ، تنها منبع سود است ،رکه نیروی کا

 گرایش است. یکبه کاهش دارد. و این 

ه ارزش ککند سقوط نمیبه این دلیل  نهایی سرمایه کارایی با این حال، برای کینز،

 دارانکند که سرمایهسقوط می روازآنبلکه  شود،فی از نیروی کار استخراج نمیکا

ی نهای کاراییاین »دهند: میگذاری را از دست میل خود برای سرمایه« یناگهانطور به»

ی جاری تولید کاالهای ای و هزینهکمبود کاالهای سرمایه یاتنها به فراوانی نهسرمایه 

ستگی بنیز ای آتی کاالهای سرمایه بازدهای، بلکه به انتظارات فعلی نسبت به سرمایه

ده آیناز های بادوام، طبیعی و منطقی است که انتظارات دارد. بنابراین در مورد دارایی

گذاری جدید معقول به نظر بیاید، نقش مهمی داشته باید در تعیین مقیاسی که سرمایه

ایم، مبنای چنین انتظاراتی بسیار متزلزل است. طور که مشاهده کردهباشد. اما، همان

ار قر تند، در معرض تغییرات ناگهانی و تکااغیرقابلو  متغیری شواهد ها بر مبناآن

 «د.ندار

نفرد م اندارهای ذهنی سرمایهکینز به دلیل دیدگاهدر نزد سود نرخ بنابراین کاهش 

به دلیل یک تغییر عینی در شرایط انباشت سرمایه و در مورد آینده )اعتماد( است، نه 

 چرا»سال پیش اظهار کرد:  02 پدر تولید )دیدگاه مارکس(. همانطور که پل ماتیکِ

ی که برخی مسایل بنیاد تر ادعا کنداز همه مهماقتصادی بسازیم که  یباید یک نظریه

برآورد  دراین بنابر: که کندکه بتواند تصریح  ،کندرا تبیین میداری قرن بیستم سرمایه

و  گوارشو حتی  هیستریو  وضعیت روانیبه باید  ،گذاریسرمایه هایاندازچشم

حدود زیادی منوط به  ها تااین که فعالیت خودجوش آنو ، توجه کنیمها، واکنش

 «؟چنین عواملی است

که  چرا) شده استموجب رکود  MEC نهایی سرمایه کارایی «سقوط ناگهانیِ»

گذاری باالست و مردم به جای سرمایهخیلی سودآوری نرخ  در مقایسه بانرخ بهره اکنون 
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، دشکنند(. اما به محض اینکه بتوان بر این مشکل فائق می« احتکار»یا مصرف، پول را 

ه رفاه اقتصادی... ب»بازگردیم.  یدارسرمایهتولید ی شیوه «عادی»توانیم به حالت می

س تجاندر تجار میانگین وضعیت آن فضای سیاسی و اجتماعی وابسته است که با 

کنم، که بیکاری از این رو وجود دارد که کارفرمایان از سود محروم  تکرارباید «. باشد

به  بدون رفتناند. از دست دادن سود ممکن است به علل مختلف روی دهد. اما، شده

 یهاشیکه حاینی برای درمان بیکاری وجود ندارد، مگر ممکن سوی کمونیسم، هیچ راه

 «.کنیماعاده  کارفرمایانرا برای سود مناسب 

 را)عبارت مبهم(  شود. کینز اینمطرح می« گذاریاجتماعی شدن سرمایه»سپس 

اگر  .کندمطرح می یدارحل نهایی برای مشکل رکود در یک اقتصاد سرمایهراه عنوانبه

 هایهای مرکزی( یا محرکتسهیل پولی )کاهش نرخ بهره و تزریق پول توسط بانک

داری و تحریک لیات و افزایش مخارج دولتی( در احیای اقتصاد سرمایهمالی )کاهش ما

شاید الزم باشد دولت  گاهآند، بون گرتر کارگذاری بیشن برای سرمایهادارسرمایه

پا پیش بگذارد و صحنه را در دست بگیرد. با این حال روشن نیست که منظور  مستقیماً

ز اچیزی که  -باشد  یدارسرمایههای و شرکت هرگونه سلب مالکیت از صنعت ،کینز

 باید هاییحتی طرحاین بود که عملیات دولتی و  . منظور او احتماالًداشتنفرت  آن

در ایاالت  0392 یروزولت در دهه 7نیودیل یچیزی شبیه به پروژه -معرفی شوند 

 صرفاًرا « گذاریسازی سرمایهاجتماعی»متحده. و در هر صورت، واضح است که کینز 

 )شاید همچوندید میداری سرمایهمجدد موقت برای به حرکت درآوردن  ایسنجه

 نقص»بر (. به محض اینکه به انجام رسانید 0352-50 یاقتصاد جنگکاری که در نهایت 

توانیم به میگاه آنشد،  غلبهداری تولید سرمایه ی)فقدان تقاضا( در شیوه« فنی

گذاری سرمایه»و به بازگردیم سود کسب گذاری برای بازارهای آزاد و سرمایه

 .دهیم پایان« شدهاجتماعی

داری، هنگامی که رکود کینز در یکی از آخرین مقاالت خود در مورد اقتصاد سرمایه

 یما از نظریه انتقاد»کند که ، اظهار میشدو جنگ جهانی دوم شروع  یافتبزرگ پایان 

                                                      
7 .New Deal – جمهور ایاالت متحده آمریکا بعد از بروز اقتصادی و اجتماعی فرانکلین روزولت، رئیس یبرنامه

 رکود بزرگ.

https://thenextrecession.wordpress.com/2013/08/16/its-a-technical-malfunction/
https://thenextrecession.wordpress.com/2013/08/16/its-a-technical-malfunction/


 

 
 

 و کینز در برلینمارکس  7

حلیل آن تبیش از آن که در پی یافتن نقایص منطقی ، یاقتصاد شده کالسیکپذیرفته

ن شود یا اصالً تأمیندرت تأمین میباشد، بر مفروضات تلویحی آن تأکید دارد که به

حل کند. اما اگر  د مشکالت اقتصادی دنیای واقعی راتواننمی روشود، و ازایننمی

تا حد است اشتغال کامل تولید که معادل مرکزی ما در ایجاد حجم کل  هایکنترل

 خود را به دست یکالسیک از این نقطه به بعد دوباره وجههباشد، تئوری  موفقممکن 

 .«آوردخواهد 

ریزی و توانیم برنامهدست آمد، میکه اشتغال کامل بهبنابراین به محض این

ت سیاسآزاد و جریان غالب  هایرا کنار بگذاریم و به بازار« شدهاجتماعیگذاری سرمایه»

سیک این کال ینظریه ها درپر کردن شکاف ینتیجه»بازگردیم:  یاقتصاد نئوکالسیکو 

براندازیم، بلکه این است را ( نگارنده – "آزاد")بازارهای  "منچسترینظام "نیست که 

تواند ب تااست بازی آزاد نیروهای اقتصادی  مستلزمکه ماهیت محیطی را نشان دهیم که 

 «محقق کند.تولید را  هایرفیتظتمامی 

داری از خود و جلوگیری نجات سرمایه رایب تمهیدی هایش راسیاست یکینز همه

اگر  داری،کنم که سرمایه، فکر میاغلب. »دانستمی وحشتناک سوسیالیسم بدیلاز 

ام بدیلی که در ظنبه اهداف اقتصادی از هر  نیل در هوشمندانه اداره شود، احتماالً

خواهد بود، اما این نظام به خودی خود از بسیاری جهات  کارآمدتر انداز هستچشم

. مشکل ما این است که باید یک سازمان اجتماعی بسازیم که ایراد استمحل  غایتبه

االمکان ، حتیباشد زندگی مطلوبی رات ما در مورد شیوهظن برخالفآن که بدون 

 هفرهیختطبقاتی، من را در کنار بورژوازی  یمبارزهدر »بنابراین  «باشد.نیز کارآمد 

نگرش  که گفتن نداردهای کینزی بود. سیاست در کانون ترس از انقالب«. یافتد یخواه

 چنین نبود. مارکس ابداً

، یدارکیتز عقیده داشت که با گسترش سرمایه «گیررانت مرگ آسان»مورد در 

این فراوانی،  سبب. بهخواهد شدفراوانی و رفاه خلق  تر، جهانِبیش هایفناوری مددبه

هش کاگذاری بازده پول وام نسبت به سرمایه ،گذارینهایی سرمایه کاراییبا کاهش  ،

؛ آنان خواهند داشتمالی کنندگان دیگر ضرورتی نیابد. بنابراین بانکداران و تأمینمی

رسد چنین چیزی رخ داده باشد. در حقیقت ر نمیظبه ناما، . روندمیان میتدریج از به

https://thenextrecession.wordpress.com/2017/03/27/keynes-civilisation-and-the-long-run/
https://thenextrecession.wordpress.com/2017/03/27/keynes-civilisation-and-the-long-run/
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ار های بسیاست که شباهت« مترقی»اند کنیز یک اقتصاددان همان کسانی که مدعی

ی و سرمایه« گراییمالی»بب سداری بهگویند که سرمایهبه مارکس دارند اکنون می

قی است. محو تدریجی مالیه در قیحدشمن است که مختل شده است ـ و این  مالی

 چه شد؟کینز در نزد داری متأخر سرمایه

ی بینرا پیشمالی نظام مالی مارکس حذف تدریجی  یسرمایهی ظریهدر مقابل، ن

و تمرکز سرمایه در  تراکمدر را  هاعتبار و مالیی فزاینده؛ برعکس، او نقش کردنمی

نوان ع ی دیگرینوشتهطور که در همان، با این حالکند. توصیف می داری متأخرسرمایه

شده جدا های بزرگ شرکتداران گذاری از سهاممدیریت و سرمایه ایفظوام، کرده

معنایش  قطعاًو ـ  دهدتغییر نمی را یدارسرمایه ی تولیدجوهرماهیت این امر اما ، است

واهند ختدریج ناپدید بهگذاری مالی در سرمایه سوداگرانیا  بازانبورسکه  این نیست

 .شد

( ستهمن  یکه در مقاله دیگری یهاتفاوتنیز ها )و بنابراین معتقدم که این تفاوت

قام در مظاهری،  هایهایی بنیادی هستند و هرگونه شباهتبین کینز و مارکس، تفاوت

اکنون پس از دویست سال  ای مهم است، چرا که. این مسئلهاهمیت هستندمقایسه بی

، تچیره اسهای کینزی هستند که بر جنبش کارگری این ایدهمارکس،  از هنگام تولد

 های مارکس.نه ایده

 

 اصلی:منبع 
Michael Roberts, Marx and Keynes in Berlin 
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