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ها،  دارانه، بسته به انواع اين دولت هاي دولت بورژوايي براي حفظ و بازتوليد مناسبات اجتماعي سرمايه سياست
ي  رديابي زنجيره اند. ويژه، پرشمار و گوناگون هاي تاريخيِ يتحليل نهايي موقعها و در ت مكانها و  زمان

است  يمشخص ي پژوهشيِ گمان وظيفه كنند، بي منطق سرمايه مربوط مي ها را به هايي كه اين سياست ميانجي
ها با  ي اين سياست تواند با عطف به شرايط اجتماعي و تاريخي معين صورت پذيرد. بديهي است كه رابطه كه مي

ومعلولي و نه ديالكتيكي  ميانجي، نه قابل تقليل به عطفي علت اي ساده، خطي و بي دارانه نه رابطه منطق سرمايه
هاي  توان با واكاوي داده مي رغم پيچيدگي اين كار، ليحال و ع ست. با اين»روبنا«و » زيربنا«واسطه بين  بي

مشخص در هر مورد معين اين رابطه را كشف و آشكار كرد و از طريق كشف و آشكاركردنِ نفسِ اين رابطه، 
هاي ميانجي، به نقد آن پرداخت. نقشي  ي پيوند و كنش و كاركرد حلقه هاي آن در شيوه ياري شناخت ويژگي به

گونه  ترين قلمروها براي اين كند، يكي از گسترده يي در حفظ و توليد ايدئولوژي بورژوايي ايفا ميكه دولت بورژوا
  ها و نقد است. گونه واكاوي ها و اين سياست

توان با عزيمت از منطق سرمايه تكاليفي را بازشناسي كرد كه سرمايه  حال، در راستايي وارونه، مي با اين
هاي گوناگون بورژوايي در تحقق اين وظيفه،  هاي دولت ذارد و كاميابي يا ناكاميگ ي دولت بورژوايي مي برعهده

ي  در جامعه ،ي طبقاتي تر كل مبارزه دار، بر بستر گسترده ي سرمايه هاي گوناگون طبقه تابعي از توقعات اليه
حال  كند، درعين ميعبارت ديگر، نقش و وظايفي كه منطق سرمايه براي دولت بورژوايي مقرر  بورژوايي است. به

  هاي بورژوايي است. هاي مشخص دولت شرايط امكان (نظري) واكاوي سياست

ي انباشت و نقش  ي بين منطق سرمايه و وظايف دولت بورژوايي، رابطه ها در رابطه ترين نمونه يكي از مهم
برعهده  يد ارزشدر سپهر تولدر سپهر تحقق ارزش،  دولت است، يعني وظايفي كه دولت، در كنار نقش مهمش

گوئيم كه بخشي از  از انباشت سرمايه زماني سخن مي ي سرمايه است. انباشت سرمايه، بازتوليد گسترده .دارد
ي  عين (و يك يا چند واگرد آن)، دوباره به عناصر سرمايهاي م دشده در يك دورپيماييِ سرمايهارزش اضافيِ تولي

مواد خام، مواد ساخته،  كاالهاي نيمها، لوازم يدكي،  زات، ماشيني ثابت (تأسيسات، تجهي بارآور، يعني سرمايه
ي  اي را با سرمايه نحوي كه توليد بتواند دور تازه به ،شوند ي متغير (نيروي كار) بدل مي كمكي و غيره) و سرمايه

ي سرمايه، بسته به نوع و ابعاد  ي پيشين آغاز كند. بديهي است كه شرايط بازتوليد گسترده تري از دوره كلِ بزرگ
ارزش اضافي و كل شرايط بازار  ل بسيار گوناگوني، از جمله حجماين گستردگي، منوط و مشروط به عوام

 چنين تسهيالت يا موانع اندازها، رونق و ركود، نرخ عمومي سود، نرخ بهره و...) است. هم شم(رقابت، چ
دار، در تحقق بازتوليد گسترده و  ي سرمايه هاي دروني طبقه هاي مالي و پولي دولت، بسته به رقابت سياست

ين شرايط و عوامل، فرض را بر ي ا نظر از همه اما ما با صرفكنند.  بنابراين انباشت سرمايه نقش مهمي ايفا مي
ي  شدن به عناصر سرمايه انباشت مهيا هستند و بخشي از ارزش اضافي آمادگيِ بدل هاي زمينهگذاريم كه  اين مي

  مولد (الحاقي) را دارد.
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ي بارآور بايد  ي مورد نظر ما در اين يادداشت اين است كه براي بازتوليد گسترده و انباشت، عناصر سرمايه نكته

 تناسبي فنيو ب)  تناسبي ارزشيتناسب معيني موجود و در دسترس سرمايه باشند و اين تناسب الف)  در

 ارزش مصرفيِعناصر توليد و هم ب) در كيفيت و  ارزشاست؛ يعني هم در عطف به الف) كميت و مقدار 

هايي كه براي  سياست شوند و هرچند آنها. براساس اين تمايز، وظايف گوناگوني براي دولت بورژوايي مقرر مي
توان براساس اين تمايز،  اما كماكان مي پوش هستند، يا همشوند گاه متداخل  انجام اين وظايف طرح و اجرا مي

كردن اين  با پنهان دست آورد. اقتصاد سياسي يا اقتصاد بورژوايي ها به تري براي نقد اين سياست ابزارهاي مناسب

ي طبقاتي را مبهم و  ي بورژوا و امكانات مبارزه قهاي دروني طبه ، كشاكش»رشد«ي  تمايز پشت مقوله
ي  ي رشد، افزايش مطلق مقدار ارزش اضافي و كاهش نسبي آن در تناسب با سرمايه كند. در مقوله مخدوش مي

ايدئولوژي رود و  هاي سرمايه است، در ابهام فرو مي ثابت، كه علت گرايندگيِ نرخِ سود به نزول، و از آنجا، بحران
كند. منطق انباشت، و از آنجا،  مثابه عالج و راه نجات از آن جلوه مي رشد و رشد دائم، كه علت بحران است، به

 هاي ناشي از آن براي زندگي انسان و فضاي زيست او، در ايدئولوژيِ ناپذير سرمايه و فاجعه هاي اجتناب بحران
  شوند. ازه و رفاه اجتماعي ترجمه ميهاي ت رشد، به مزاياي توليد ثروت و ايجاد شغل

ي بارآور (ثابت و متغير) بايد مركب از كاالهايي باشند، كه  عوامل سرمايه براين اساس، .تناسب ارزشي الف)

آمدن مقدار  ترند. پائين ها: ارزان زبان قيمت تري دارند؛ به ، مقدار ارزش پائينشان فارغ از ارزش مصرفي
كاال ضروري است.  شدن مقدار زمانِ كارِ اجتماعاً الزمي است كه براي توليد آن معناي كم ارزش تك كاال به

تر، چيزي جز  تري كاال در زمان هرچه كوتاه شدن مقدار ارزشي تك كاال، يعني توليد مقدار بيش بنابراين كم
كار، اعم از  هايي كه دولت بورژوايي در راستاي افزايش بارآوري ي سياست نيست. همه كار باالرفتن بارآوري

كند، در خدمت ايفاي اين  آوري تا انواع سازوكار همكاري اجتماعي در فرآيند توليد، طرح و اجرا مي پيشرفت فن
آوري از  هاي پژوهشي و علمي و در راستاي بهبود امكانات رشد فن هاي دولت در حوزه ي سياست اند. همه نقش

هاي هوش مصنوعي يا حذف  هاي كالن در حوزه ي صرف بودجهها برا اند. فشار اخير سرمايه بر دولت اين جمله
ــ » راننده«ونقلِ بدون  ها، مثالً وسايل حمل گيرنده در ماشين كننده و تصميم هاي راهبري عامل انساني از جايگاه

چنين  ي توليد ــ نيز از همين روست. هم هاي خودفرمان در زنجيره ونقلِ عمومي يا ربات اعم از وسائل حمل
المللي، رفع موانع  هاي بين ها براي ايجاد تسهيالت مالي و پولي، رفع موانع همكاري شار سرمايه بر دولتف

ها را بايد در شُمار وظايفي  هاي فراملي سرمايه در اين حوزه گيريِ انحصارات و شبكه حقوقي و سياسي شكل
  اند. تناسب ارزشيِ منطق انباشت ناشي دانست كه از بعد

ي ثابت، بلكه  آوردن ارزش تك كاال، نه تنها ارزش كاالهاي الزم در بخش سرمايه افزايش بارآوري كار با پائين
آمدن ارزش نيروي كار و  طريق موجب پائين دهد و از اين ارزش تك كاالها در لوازم معاش را نيز كاهش مي

طريق افزايش بارآوري كار، گرايش ماهوي شود. روند كاهش ارزش نيروي كار از  ي متغير مي بنابراين سرمايه
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رِ ارزش اضافي ت افزايي سرمايه چيزي جز فرآيند توليد هرچه بيش يابي و ارزش سرمايه است، زيرا فرآيند ارزش
ي زيست و سازوكار سرمايه است.  ترين شيوه نيروي كار براي افزايش ارزش اضافي عمده نيست و كاهش ارزش

گيرند و دولت  كند، از ماهيت سرمايه منشاء مي رمايه به دولت بورژوايي واگذار ميبه اين ترتيب وظايفي كه س
وژيك و لايدئو ،سياسي دا از حفظ و بازتوليد فضايهاي اقتصادي و ج بورژوايي ــ جدا از طرح و اجراي سياست

م براي افزايش بارآوري هاي الز آوردن چارچوب و زمينه داري ــ با فراهم ي توليد سرمايه با شيوه سازگار حقوقيِ
آوردن ارزش نيروي كار و امكان  دهد، بلكه با پائين ي ثابت را كاهش مي كار، نه تنها ارزش عناصر سرمايه

  كند. طور مضاعف تقويت و ايجاد مي هاي انباشت سرمايه را به افزايش ارزش اضافي، زمينه

ي ارزش نيروي كار را در  ن است كه سرمايه همههاي برابر و بر اي ي ارزش در واكاوي حاضر فرض ما بر مبادله
شدن روزافزون »فقيرتر«معناي  آمدن ارزش نيروي كار به كند. افزون بر اين، پائين قالب مزد پرداخت مي

ي طبقاتي و قدرت موضع  تواند، با درنظرگرفتنِ سطح مبارزه تك كاال مي ارزشِ كاهش مزدبگيران نيست و
نسبي سطح زندگي مزدبگيران نيز باشد. بنابراين » بهبود«داري، حتي موجب  ي سرمايه كارگران در جامعه

نيست، بلكه دراساس نافي » ي فقر نظريه«، نه تنها متكي بر ماركسيِ اقتصاد سياسي واكاوي فوق، مبتني بر نقد
بر  مياسال» جمهوري«ي  دارانه ي سرمايه و نظام سرمايه العاده از همين رو، ستم و استثمار فوق آن است.

ي تهيدستاني كه در تالش مرگ و  هاي توليد و تحقق ارزش و بازنشستگان و همه مزدبگيرانِ شاغل در حوزه
ي همين مزدهاي  اند، مزدهاي زير خط فقر، تعويق چندين ماهه و ساالنه زندگيِ تأمين مسكن و معاشِ خويش

و نيز دانشجويان و آموزگاران و استادان و  ي كارگران معترض و مبارز سو، و سركوب وحشيانه بخورونمير، از يك

مناسبات  ويژگيِو  العاده فوقآوايان كارگران و تهيدستان در اين مبارزه، عاملي  ي هم نويسندگان و همه
  است. اسالمي» جمهوري«غالب و دولت بورژواييِ  ي دارانه سرمايه

ي متغير در  ي ثابت و سرمايه . دولت نه تنها موظف است براي تناسب ارزشيِ عناصر سرمايهتناسب فني ب)

آنها  آوردن تناسب فني ، مأموريت فراهمتر از آن مهمي بارآور (الحاقي) براي انباشت تالش كند، بلكه  سرمايه
ود و ثانياً در كيفيت مناسبي را نيز داراست. يعني، موظف است شرايطي را فراهم آورد كه اين عناصر اوالً موج

ي متغير، يعني نيروي كار الزم در كيفيت متناسب مربوط است،  كه به تأمين عناصر سرمايه موجود باشند. تا جايي
  دولت موظف است اين عناصر را:

هاي آموزشي، از آموزش ابتدايي و عمومي گرفته تا آموزش تخصصي و عالي،  يك) در طرح و اجراي سياست
  اي و كاربردي، يه و غيركاربردي و آموزش حرفهعلوم پا

ي سرمايه ـ سود (و  گانه تر از همه اصل مقدس سه هنجارهاي ايدئولوژي بورژوايي، مهم و ها دو) بازتوليد ارزش
  زمين ـ رانت (و اجاره)؛ و كار ـ مزد، ؛بهره)
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كار غيرمتخصص يا  موارد غارت) نيروي يهاي مهاجرت و جذب (و در بسيار سه) طرح و اجراي سياست
  متخصص در جوامع ديگر،

  فراهم كند.

هاي گوناگون، رقابت بين  هاي توليد و بازتوليد و نيز تفاوت زمانِ واگردها در سرمايه چرخهبديهي است كه تنوع 
تر توليد و بازتوليد  مناسبات و بنابراين دورشدن هرچه بيش اين ها و حاكميت قانون ارزش بر كل سرمايه

ي  ها در همه ي دولت ي عوامل توليد، مانع از آن خواهد بود كه همه آگاهانه و آزادانه ز قلمرو تصميماجتماعي ا
هاي  دست شدنِ دولت بين جناح نحو مطلوب ايفا كنند. دست به موقع و به ها اين نقش را هميشه به زمان

، گاه به »دولت رفاه«هاي »سوسيال دمكرات«ناوب و تناسب، گاه به و واگذاري اين وظايف، به ت بورژوازي
فاشيستي، از طبيعت و ماهيت  هاي فاشيستي و شبه هاي شقاوت نئوليبرالي و گاه به درندگي عريان رژيم رژيم

  خود اين فرآيند ناشي است.

ي  ي كار بومي از عهده زماني كه واگردهاي سريع سرمايه به نيروي كار ناماهر بزرگي نياز دارد كه ارتش ذخيره
روي مهاجرت نيروي كار ناماهر بگشايد؛ و هنگامي كه  ليبرال بايد درها را به آيد، دولت بورژواييِ آن برنميتأمين 

نيروي كار وارداتي، بلكه جذب ارتش  اين ي توليد، نه تنها مانع از جذب بحران تحقق ارزش در همان شاخه
ارزشي در حد » حقوق بشر«كه براي بومي است، بايد دم و دستگاه دولت را به جناحي سپرد  كار ي ذخيره
هاي  تواند دوره اي ويژه نمي گورستان مديترانه قائل است. هنگامي كه واگردهاي سرمايه شدگانِ هر روزه در غرق

آورانه به نيروي كار ماهر  فن آموزشي بلندمدت داخلي را براي تربيت متخصصان انتظار بكشد، يا يك جهش
خواهد شد. اده وراي مرزها ف به جذب و شكار نيروهاي متخصص حاضر و آماي نيازمند است، دولت موظ هويژ

شود، چيزي  داري ناميده مي هاي بورژوايي كشورهاي مركز سرمايه ي مهاجرت در دولت آنچه سياست هوشمندانه
 هاي ميانجي دقيق و قابل تعقيبي به نيازهاي تناسب فني انباشت جز وظايف دولت بورژوايي نيست كه با حلقه

  وصل شده است.

ع انرژي ، بارزترين نمونه مواد خام و منابي ثابت و تضمين تناسب فني آن براي انباشت در تأمين عناصر سرمايه
اند، دولت موظف  مادام كه اين عناصر از طريق معاهدات تجاري و بازرگاني خارجي قابل تأمين (نفت، گاز) است.

هاي  يا تحميالت استعماري، نواستعماري) و حفظ امنيت راهبه حفظ تناسب ارزشي (از طريق مقررات گمركي 
هاي بلندمدت پس از  ريزي صورت، جز جنگ و تجاوز و ويرانگري و تصاحب و برنامه تجاري است. در غيراين

ماند. نُه سال پيش، رئيس جمهور  اي ديگر براي دولت باقي نمي جنگ (سياسي، ايدئولوژيك) وظيفه و چاره
المللي پول امتحانش را پس داده  عنوان رئيس صندوق بين لر، كه پيش از آن چهارسال بهآلمان، هورست كوه

محض اطمينان، يا در موارد «اي راديويي گفت:  بود، در راه بازگشت از سفري به افغانستان در مصاحبه
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هاي تجارت  اهي نظامي براي حفظ منافع ما ضروري است؛ مثالً براي تأمين امنيت ر اضطراري، حضور و مداخله
دهد و بر تجارت،  اي كه قطعاً شانس موفقيت ما را كاهش مي ثباتي ثباتي در مناطق ديگر، بي آزاد يا مقابله با بي

ن، همين اظهار ناشيانه و در اآن زم» حفظ و تأمين مشاغل و درآمدها در كشور ما تأثير منفي خواهد داشت.
امروز، زماني كه  ي آلماني و اروپايي، موجب استعفايش شد. ي اين سخنگوي سرمايه حال بسيار صادقانه عين

توان با  هاست، زماني كه مي اروونس ولب ياهوها و ها و نتان بلندگوي دولت و ايدئولوژي بورژوايي در دست ترامپ
، با »حقوق بشر«ها بود و زير پرچم  ترين ايدئولوژي ي تمام كثافات ضد انساني ي سپر كرده، عصاره سينه
چون  داريم ي شمالي، قدرت كره» پادشاه«چون  چون وليعهد عربستان سعودي، مترسكي هم خواري همخون

چپاول و شكنجه و اعدام ــ عكس يادگاري » جمهوري«خواري از سردمداران  پوتين ــ و شايد فردا با آدم
  دارد.» راهبانه!«گرفت، لكنت زبانِ كوهلر بيچاره، طنيني 

تناسب ارزشي و تناسب فني در بازتوليد گسترده و وظايف ناشي از آن براي دولت  بينمنطق انباشت، تمايز 

بيرون آورد و آشكارا به نمايش گذاشت. بنا بر قانون » رشد« ايدئولوژيي  بورژوايي را بايد از پشت پرده
كاهش ي كار موجب كار، و افزايش بارآور ي افزايش بارآوري گرايندگيِ نرخِ سود به نزول، منطق انباشت انگيزه

ي ثابت و از آنجا، كاهش نسبت كل ارزش اضافي به كل سرمايه و بنابراين  سرمايه نفعِ ي متغير به سهم سرمايه

 هنگامي كه اين كمترهمواره متناظر است با نرخ سود  تر بيشگرايش نرخ سود به نزول است: انباشت .
شت در تناظري بالواسطه دريافت و تعريف شود، نتيجه سلب و ايجاب بين نرخ سود و انبا ي ديالكتيكيِ رابطه

) Zusammenbruchstheorie/collapse theoryداري ( سرمايه» ناپذير فروپاشيِ اجتناب«ي ناتوان  چيزي جز نظريه
هنگام طرح قانون گرايندگي نرخ سود به نزول، با طرح  و انتساب غيرمجاز آن به ماركس نيست. ماركس اما، به

كنند، راه را براي ديالكتيك نقد منفي (نرخ سود) و نقد مثبت  گراينده ايفا مي دضاردي كه نقشي عوامل و مو
داري گشوده است. بنا بر نظر ماركس  سرمايه» ناپذير فروپاشيِ اجتناب«ي ناتوان  (انباشت) و پرهيز از نظريه

) ارزاني و سهولت دسترسي به ٢ كشي از طريق افزايش شدت كار؛ ي بهره ) افزايش درجه١فرآيندهايي مانند 
فرآيندهايي  ي سهامي، ) افزايش سرمايه٥) تجارت خارجي و ٤) مازاد نسبي جمعيت؛ ٣ي ثابت؛  عناصر سرمايه

در  . ، جلد سوم، فصل چهاردهم)كاپيتال( كنند سود به نزول عمل ميگرايش نرخ  جهت هستند كه در خالف
ها و  بست و سراشيب بحران هايي را كه منطق سرمايه، چه در بن ضرورتي  توان رابطه هريك از اين موارد مي

هاي اين  گام در سياست رفت از آن، به وظايف دولت بورژوايي واگذار كرده است، گام به هاي برون چه در راه
دستان، اسالمي به مزدبگيران و تهي» جمهوري«داري  سرمايه ناپذير از فشار تحمل ترتيب: جويي كرد؛ به پي  دولت

هاي  ها براي دسترسي به منابع و مواد خام، معضالت و قوانين مهاجرت، كشاكش دولت ها و جنگ تا مداخله
 تمركز و انحصار. تراكم، هاي سرمايه به داري در معاهدات تجاري و سرانجام گرايش سرمايه


