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از  ن نوشتهای. کردندرا منتشر  انحصاری یهسرمایکتاب  و باران سوییزی قبلپنجاه سال 

از زمان  هک ارائه کردی مارکسیستی در اقتصاد سیاس جدیدیهای بسیاری جهات دیدگاه

ر این اثر برای بزرگداشت انتشا یگوناگون علل. ثیرگذار بوده استأتانتشار تا به امروز، 

این کتاب را بایست میوجود دارد. در عین حال به دالیل بسیار  پژوهشیدرخشان و 

که  یعنی زمانی است 6611ت. این کتاب محصول سال نسداآن  انتشار دورانمحصول 

 ودسیتزی خمهلک ضد کمونیستی و چپ تباز آخرین  بهبودیدر حال ایاالت متحده 

جماهیر اتحاد  نوین دررهبری  روی کار آمدناز مرگ استالین،  پس. یک دهه بود

نگ جهای تنشموجب اندک کاهشی در ، آنهاآمیز و سیاست همزیستی مسالمتشوروی 

 (6)«نیودیل»که با ایاالت متحده وکراسی سوسیال دم یه، برنامدر همین حال. شدسرد 

ن ولیند( 3)«مبارزه با فقر»و  (2)«واال یهجامع»با سیاست های بود،روزولت شروع شده 

 . جانسون به اوج خود رسید

یاالت ا اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم در مداوم و ثبات دو دهه رشد نسبتاًبیش از 

  .شد مصرف ناکافی( و نظریات موسوم به 4)زشیفتگی چپ به کین یه، مایمتحده و اروپا

کمک درمانی به  یهبیمو  (5)(Medicare)درمانی سالخوردگان های بیمه

 6615 از واال هستند که یهجامع یهدو بخش نهایی برنام (Medicaid( )1)ها درآمدکم

 برالیآن اصالحات لکه  توانست تصور کندتر کسی میهنگام کم آن در .آمداجرا دربه 

خواهند ها ، حذف و کاهش مدام و جرح و تعدیلتعرضات آماج بعدیهای در دههچگونه 

 د.ش

زمان رفاه اجتماعی و اصل بدیهی لیبرالیسم در اوایل جنگ سرد، امکان وجود هم

قدرت نظامی بود. اما باال  یهافزایش قدرت نظامی و حتی حفظ رفاه اجتماعی در سای

ن فرضیه فرو ریختن ایموجب آسیا  مناقشات آمریکا در یههزینپر  رگیری نظامیگرفتن د

آن ار دچ هیچ رژیم سیاسی لیبرال دیگری در ایاالت متحده ،ن پسآشد به طوری که از 

قدرت نظامی و ) تفنگهزینه برای  همواره اولویت از آن پس . وه استنشد خیال
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 هو آن را به عقب راند چربیده (اصالحات اجتماعیه )رِکَمخارج بر آن(  کارگیریبه

 (7).است

های ایالتهای مرز بر ضد جدایی نژادی از یه، مبارز6611 یههای دهاز اواسط سال

. رار دادقتهدید  مورد در سرتاسر آمریکا گرایانه رانژادهای نهادجنوبی فراتر رفته، و کل 

نیروی  .جهشی چشم گیر یافت نیزها دانشگاه به مرکزیتتظاهرات ضد جنگ گسترش 

بود، واقعیتی که متعالی مردم رزمنده و ای تودههای جنبش ،دو تحول هراین  یهمحرک

 .سرسخت هم از آن غافل نماندحاکم  یهطبق

 

 

 نوین تفکرِ
موقعیتی  درکتاب درگذشت(، دو سال قبل از انتشار  ،6614 درباران ) باران و سوییزی

یاری بس یهغیر منتظر عوامل بروزختند. معاصر پردا داریبه تعمق در مورد سرمایهخاص 

یاسی، اقتصاد س یبارهو بحث انگیز در متعارف، غیرنوهایی اندیشه گیریشکل مشوق

 د.ندو سوسیالیسم ش داریسرمایه

اقتصاد  متعارف مواضع یهباردر  انتقادیاستالین مشوق بازنگری و بحث -پسا یهدور

 یهنوشت یدارسرمایه قتصادیا-سیاسی مسایل. انتشار کتاب شدسیاسی مارکسیستی 

 یهترجم)بود.  این تغییر یهنشانترین شوروی بارز در 6613سال  در، (8) یوگنی وارگا

ی هاسالبرای ، در دسترس خوانندگان قرار گرفت(. وارگا 6618در کتاب  انگلیسی

تصاددان اقرین تبرجسته به تعبیریاقتصاددان برتر انترناسیونال کمونیستی و  متمادی

لی نظرات قب با انتقاد جدی ازدر این کتاب، وارگا  رفت.می به شمارشوروی تا آن زمان 

یش پدولت و انحصار  ،قوانین اقتصادی یبارهانگیزی را درمواضع بحثپروا بی ،خود

 . کشید
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 ،تپرداخ «اصالحات لیبرمن» موسوم بهاصالحاتی به اجرای ، اتحاد شوروی 6615در 

لیبرمن،  آمد. اصولمی سوسیالیستی به شمار اقتصاددستوری ریزی ز برنامهکه دور شدن ا

، هابنگاهراه برقراری خودگردانی و ایجاد انگیزه از بهبود کارآیی، رشد در پی 

و  فروش یهدربارفنی جدیدی های کارگری، و برداشتهای سیاست پذیری درانعطاف

 سودآوری بود.

 . کتابکردندمی پافشاری فراتری «اصالحات» براروپای شرقی حتی های کمونیست

در سال  که، سوسیالیسم در بازار و ریزیبرنامه ، از چکسلواکی، تحت عنوان(6)اوتا سیک

متمرکز ریزی برنامه به جای بازارهای جایگزینی بسیاری از مکانیسم بر ،انتشار یافت 6615

غییر نظرات ت خبر ازدر این دوران  دیگری به زبان انگلیسیهای انتشار کتاب .اصرار داشت

در  هانگیز و سود ریزی،برنامهاز قبیل هایی . کتابدادمی سوسیالیستی یهتوسع یبارهدر
 در کار نیروی ریزیبرنامه ،(61()شارپای به ویراستاری مایرون) یشورو یراتحاد جماه

 اقتصاد مسایل باب در یوگسالوی اقتصاددانان یآرا، (66()ریانوش تیمُ) مجارستان
طرفدار گسترش نقش  جملگی، (62()به ویراستاری راد میال اِستویانویک)، سوسیالیستی

 بودند.ای برنامهاقتصادی  هایبازار در مقابل فعالیت

 یهر اوایل دهدضد کمونیسم و سرکوب چپ  سستی گرفتنبا استفاده از فرصتی که 

نفکری شتر قطبی روشیببی، که غیرکمونیست غرهای ، مارکسیستوجود آورده ب 6611

زدند.  مهم چپ یهنشریبه انتشار دو  اقدامجنبش،  نمایندگان یک تا رفتندمی به شمار

در ) چپ باب در مطالعاتیو (، 63()در انگلستانیا بررسی چپ نو ) ریویو لفت نیو یهمجل

وابسته والنی که برای زمانی ط (65()یا گزارش ماهانه) ریویو مانتلی یهمجل، (64()آمریکا

هم ( 61) معهجا و علم یهکند؛ مجلطرفدار بیشتری  جلب توانست ،به سوییزی و باران بود

به حزب کمونیست آمریکا بود، نیز توانست نزدیک ها مدت وتئوریک ای نشریهکه 

ه خود جلب ببودند  مارکسیسمثیر أرا که تحت تتر جوانو نویسندگان مستقلگروهی از 

 . کند
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اروپا همراه با جنبش حقوق مدنی و ضد  و همبستگیِ صلحوران جنبش در همین د

و از  شکل،بی از نظر سیاسی «چپ نو»وردند. را به وجود آغربی  «چپ نو» ،آمریکا جنگِ

حضور  دانشگاه ها،از  بعضیدر آن و  یهدرحاشی ممارکسیسنظر ایدئولوژی التقاطی بود. 

ه ارث ی که بضد کمونیستهای کلیشه وها سهرا داشت. اما چپ نو هرگز نتوانست که از

 انحصاری یهسرمایبود که کتاب  تاریخی یهدر چنین موقعیت آشفت برده بود فراتر رود.

 شکل گرفت.

 نقدهر  بر اًبیو تقر) یانحصار یهسرمایبر کتاب مهم بس سه عامل  ثیرأبه تید بامیاما ن

؛ تحلیل اقتصادی 6631 یهده گِبزر بحران: میراث یعنی( آنهم زمان  ی چپِاقتصاد

 توجه بود.پس از جنگ دوم جهانی، کماقتصادی  «شکوفایی»کینزگرا؛ و 

 

 بحران مارکسیستی یهنظریبزرگ و  بحران
قابلیت داری سرمایهکه  دانستندمی ییدی بر این باورأرا ت بزرگ بحران وقوعها مارکسیست

 م بحرانادوژرفا و . آنها سم خواهد دادجای خود را به سوسیالیو بدون شک ندارد تداوم 

. آوردندیم به شمار، داشت داریسرمایه م ازمارکسیس ی کهتحلیل برای کنندهقانعگواه  را

صل فنه چندان رادیکال( این بحران را حتی  یا)رادیکال  نامتفکر بسیاری از ن گذشتهآاز 

 زفراتر اداری را ها بحران سرمایه. آنپنداشتندمی داریسرمایه نمایش آخر یهپایانی یا پرد

مبتال  ار داریسرمایهآنها  .دیدندمی موقت یو یا عدم تعادل تزلزلبروز ادواری، یا  فرایندی

 این تفکر آن خواهد انجامید.نابودی الجرم به که  دانستندمی «ایکشنده» امراضبه 

هده کرد: توان مشامی همآن دوران های کتاب عناوینبحران را در  یهدربارآخرالزمانی 

جان ) بر سر قدرت یآت یهمبارز ،(67()6635ت،آلن ها) بحران آخرین

 سویه ب پیش ،(66()6634ی،ویس کورِلِ) آمریکا داریسرمایه افول ،(68()6633،چیاسترِ
 ( و غیره.21()6632ر، فاست یویلیام ز) شورایی آمریکای
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. بود مندنظامبحران عبارت ، راین عصهای گران چپ و مارکسیستکالم تحلیلتکیه

 فشارحت در ت داریسرمایهکسانی بودند با تمایل به این نظریه که  طیف انتهایدر یک 

ند دمعتقد بو انتهای دیگر طیف در .در سراشیب اضمحالل است خودمختص های تضاد

 که، فتهرقرار گ یتردم فرسایندهبهدم «هایسکته» ازای در معرض زنجیرهداری سرمایه که

 سیالیستیبی سوانقالبه رزمنده،  تحت فشار ولی شدیداً کارگر یهطبقهمراهی  اب تواندمی

شت. و مشابه آنها وجود دا ارزیابیبسیاری در این دو های استعارهتشبیهات و  .منتهی شود

 هره کوجود آمد، ه داری بسرمایه جانبههمهبرای توضیح بحران  نظریهاما از این میان، دو 

نرخ  زولینبه قانون گرایش یکی  :جستندمی استنادمارکس های از نوشتههایی بخش به دو

به  دیگریو ، (26()داریسرمایه بحران ماهیتمانند جان استرچی در )اشاره داشت  سود

 فقر وواقعی همیشه های بحران یعلت نهایی تمام» اشاره داشت:مارکس  یهگفتاین 

های یرون یهبه سوی توسعداری تولید سرمایهابل رانش شدید در مقها توده محدودمصرف 

 نتعیی آنها حدی برایجامعه  مصرف مطلقِ فقط ظرفیتگویی ، ماندمی باقیمولد 

 .(23()دارییهسرما زوالیوگنی وارگا در  مثال) (.22)«.کندمی

 نظریه این یهنطف) این دیدگاه آخر بود. موافق یانحصار یهسرماینظرگاه نویسندگان 

مشاهده  6642 لیف سالأت ،دارییهسرما ی تکاملنظریهبه نام  سوییزیتوان در اثر پل می را

دوران،  دانان آنسیاسی، وارگا و بسیاری اقتصادسوییزیمشابه باران و های نظریهکرد(. 

 اسمی که مترادف است با، اندموسوم «مصرف ناکافی یهنظری»اسم نامناسب  ههمگی ب

در حقیقت این همان  ها.به دلیل محدودیت قدرت خرید توده محصوالت ارباز کسادی

اما  ، بحران و فروپاشی است.اقتصادی رکود یبارهاز تئوری مارکسیستی دررایج درک 

 «مصرف ناکافی»(، 24) اندکردهتر و دیگران خاطر نشان یطور که جوزف آ. شومپهمان

 ،میان خریدار و فروشنده توازن صِرفعدم یهپاافتادپیش یهمعانی دیگری هم جز نظری

 هم( 25)«سِه» دارد. قانون تولید اضافی در کنارکننده قدرت خرید مصرفیا نارسایی 

نرخ ر سر ب وقتی توافق: «مصرف ناکافی»از  انگارانهسهلبرداشت ساده به ی است پاسخ

 یابندمی خود را فروشندگان همیشه خریدارانحاصل شود، بین فروشنده و خریدار مبادله 



 

 
 

 فرشید واحدیانی / ترجمه زیگدیزولتان  7

را از ه بازار ک تعیین خواهد شدقیمتی  نرفتهو فروش تولید اضافیگویا برای  ؛برعکس و

 کند.نظم میان تولید و تقاضا را برقرار می است که بازار این و کند،خالی آن 

همراه با  6631 یهاقتصادی دهبزرگ بحران  عریان واقعیتدر قرن بیستم، ترکیب 

جان مینارد کینز، این عقیده را به وجود آورد که مکانیسم اقتصاد مشهور  یهنظری ساختار

الگو  عنوانهبپایاپایی است که ژان باتیست سه شبهاز اقتصاد تر پیچیده بسیداری سرمایه

هایی هاین اقتصاد، وقف یهساختار پیچیدکه  این درک پدید آمددر مقابل بود.  برگزیده

 اقعمودر این . رسندبه تعادل نمی هم باعرضه و تقاضا، ها آن کند که درمی ایجادزمانی 

ین شواهد ا یهکند. کینز بر پایمی ناهموارداری را تقاضا عملکرد اقتصاد سرمایه کمبود

موجب ود خ یهبه نوبکه سقوط تقاضا به این نظریه رسید  بزرگ بحرانجریان در  عینی

ای معلول پاره تواننمیرا  اقتصاد رو رونق گرفتناین  از. شودمی هم بیشتر تقاضا باز سقوط

قاد او و . به اعترا تصحیح کنند بازاره خودی خود بتوانند می که دانستهایی فرآینداز 

خود  یهیدر نظر کینز فراتر، از آن .استتقاضا برانگیختن یا ایجاد  یهرونق نتیج ،پیروانش

که به زعم را  -گذاری انداز و سرمایهپس تاًعمد -داری درونی سرمایههای از روندای پاره

رار مورد بررسی ق، را دارنداقتصادی های فعالیت یهکنندو تنظیم کنندههدایتنقش او 

، تعادل میان عرضه و تقاضا را بر هم توانند در شرایطی خاصمی داد، چون این عوامل

 زنند.

کینز  از آثار مینارد صریمخت ستایشحاوی  یانحصار یهسرمای کتابکه  با وجود آن

انند بسیاری از نویسندگان کمونیست، مارکسیست و هم ،نویسندگان آن، است

بررسی  (.21)دانهبسیاری برد یهست بعد از جنگ جهانی دوم، از تفکر کینز بهرنومارکسی

 -یانحصار یهسرمای -به انتشار کتاب منتهی یهدر دو ده مفسران اقتصادی چپ یآرا

 . مثالًدهدیم نشان اشکال مختلف تقاضا در یهمسئلبه را ای گونهری وسواسمشغولیت فک

نظامی، در اثر هیستری جنگ سرد، های هزینهافزایش که  باوری همگانی شکل گرفت
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که  . انگیزشیایفا کرده استداری امریکا سرمایهبرای  راای یانگیزشی قو عاملنقش 

 .بوده است اقتصادی سقوطو  یموجب جلوگیری از کساد

 در رونق بحرانجوزف م. گیلمن با عنوان ر کتاب توان دمی را اجماعاز این ای نمونه
 هرچند شده، فراموش ه تقریباًکه امروز از آن رویغریب کتابی با سرنوشتی . دید( 27)

نتشار را یک سال قبل از ا یانحصار یهسرمایدر کتاب  بحث ضوعموبسیاری از مسایل که 

 یهیسرماکه بر طرفانه بی نه چندان یدر حقیقت، گیلمن در نقدبود. ه آن مطرح کرد
 زیسوییشده توسط دعای مطرحا که چند شدیادآور  گانبه خوانند ،(28نوشت) یانحصار

او را ، (26صعودی مازاد اقتصادی ) گرایش یهآنها دربار «کشفشبه» از جمله و باران،

 بوده است. بینی کرده خود پیشهای در نوشته قبالً

 یهظرینکینز و  از آمیزانتقادی تحسین چهارم کتاب خود را بهیک در حدودگیلمن 

 با تحسین نظریهعناصری از این عین به چالش کشیدن  داده بود. اما دراختصاص او 

ینز تقاضای موثر ک یهنظری ابزار نیرومند یکارآِیاز  خطاهااین  اما هیچ کدام از» گوید:می

 (31) «.کاهداقتصادی نمی برای تحلیل

 : هداند کمی این واقعیت مرهون را او به تحلیل کینز، توجه در اثبات رواجگیلمن 

 یهاندیشدر  گذاری،سیاست یهاو دربارهای و توصیه نظری..امروزه اصول .»

..... دنقشی مسلط دارداری سرمایههای و دولت داریاکثریت اقتصاددانان سرمایه اقتصادی

داری و سرمایه گرانپژوهشبزرگ توانست ذهن  بحرانگرفتن از  مددز با کین

ضد  ذهن چپِ توانیممی و ما (36) «.کندداری را تسخیر ی سرمایهگرامداران عملسیاست

 .ست باال اضافه کنیمفهربه هم  داری راسرمایه

یاالت ا مداوم و ثبات اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم در بیش از دو دهه رشد نسبتاً

ای عده شد. مصرف ناکافیشیفتگی چپ به کینز و نظریات موسوم به  یهمتحده و اروپا مای

 سربازیا هبودند. بازگشت میلیون ی پس از صلحدر انتظار افول شدیدها از مارکسیست

دوران جنگ از محل در مخارج عظیمی که ماند و توقف خواهند بیکار  شدمی تصورکه 

ه ایاالت کرد کمی مزمنی بازگشت مشکالت، همگی حکایت از شدیم مینأکسر بودجه ت
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ی پایدار اقتصادی افول نه 6641از  پساما  بود.آنها  جنگ دچارورود به متحده قبل از 

 . بروز کرد و نه بحران بازگشت

صادی از اقتهای نگرش به روند با تعهدی که در ،بسیاری از اقتصاددانان مارکسیست

را  باتثاقتصادی پس از جنگ، افول  نبودِتوجیه  تالش برای ، درتندداشدیدگاه کینزی 

ه ب پرداختی مزایای دوران جنگ،های محرومیتظهور تقاضای جدید بعد از  یهنتیج

های و هزینه (32)طرح مارشالاجرای ناشی از  نظامیان از جنگ برگشته، مخارج کالن

ی شکی نیست که تمام .دانستند برای جنگ سرد پس از پایان جنگ جهانی دومنظامی 

 داشتند.  در این مورد کنندهاین عوامل اثری تعیین

گفتند که می ها، اقتصاددانان بورژوا مغرورانهاین سال یهاما در طول هم

 . ومهار کنندرا  تقاضا کمبود خطر ناشی از اندگیری از کینز توانستهاران با بهرهگذسیاست

رات نظ، ییادعاها البته چنین. شدذشته تکرار نخواهد شدیدی چون گهای هرگز بحران

به  تسخرا  «مصرف ناکافی»دیدگاه  انطرفداردیگر چون گیلمن، سوییزی و  کسانی

از این دیدگاه  ،یانحصار یهسرمای کتاب در بررسی (33)کشید. موریس دابمی چالش

سوییزی و  .کندیم یاد (34)«دیگری است 6626که منتظر وقوع  رویکردی...» نوانعبه

، یئجز اقتصادیهای سکسکه جزه ، ب6611 یهکنند که تا اواسط دهمی ییدأباران نیز ت

 :نبودیمای عمدهشاهد افول 

 اتو وقوع آن  ،انطباق داشت به خوبی با تئوری مارکسی، 6631 یهدهبزرگ  رکود»

ست د آناری از بفاجعه اقتصادیهای بروز رکودرا تقویت کرد که  باورحد زیادی این 

در طول دو دهه بعد از پایان جنگ جهانی دوم،  با این همه،گریزناپذیر است. و  ،در آینده

را شاهد  یعظیم هیچ بحرانها، تکرار در میان شگفتی بسیاری از مارکسیست

 (35)«.ایمنبوده

 د، از آنکردنمی گرانش بیانکه توجیه داری به ثبات رسیده بود و چنانسرمایهآیا 

 ؟ بود از اعتبار افتادهبحران مارکسیستی  یهنظریآیا ماند؟ می پس پایدار
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 مازاد اقتصادیمفهوم 
مشابه، ای وهبا شی سوییزی و باران و گیلمن ،برانگیزچالشهای پرسشرویارویی با این  در

 بیان بهجذب مازاد اقتصادی.  : مشکلِکردندداری را در قالب جدیدی مطرح تضاد سرمایه

 من:گیل

 یهمه، رفتهداری پیشسرمایه بتوانند در یک اقتصاد بود که طرقییافتن .. .تکلیف»

 (31).«کنندرا جذب آنها  یهزاییدمازاد اجتماعی  یاگذاری قابل سرمایه وجوه

 : یعنیاصلیمحتوای  ....»: سوییزی و باران نیز اثر خود را پیرامون ، به همین ترتیب

 (37).پدید آوردند «داری انحصاریدر شرایط سرمایهدی اقتصاو جذب مازاد  ایجاد

س مارک یهسرمایجلد سوم کتاب  توضیح ،باران -گیلمن و هم سوییزی هم  هرچند

در این امر که مازاد اما کردند. می رد راداری به کاهش نرخ سود سرمایه گرایشدر مورد 

ناشی از آن کارکرد نظام  یهشده و لطممنجر حد بی انباشت به یدارسرمایهاقتصادی 

ایی هرغم برداشتعلی داشتند.نظر اشتراک  مارکسبا  کند،می داری را مختلسرمایه

وان از خناهم تفاسیر کامالً همچنین، و حد ش ازبی م انباشتسمتفاوت از مکانی کامالً

ن ر کانورا دبیش از حد ، انباشت مارکسیستی بحرانهای نظریهتمام  تقریباً آن، عواقب

ه هر ب سرمایههرچه بیشتر  انباشت یهدغدغالجرم . دادندخود قرار  تفسیرمورد  یهمنظوم

نایی (، تواسود نزولی نرخ)سوددهی  شود تا مرز و حدودمی سبب، طریقی که ممکن شود

و مسیر در ثبات که اساسی های جنبه سایرتقاضای موجود، یا میزان جذب مازاد، 

 .است، زیر پا گذاشته شودداری الزم سرمایه مشروعیت

 عضلِم ،«اقتصادی مازاد»و باران تمرکز و انباشت مقادیر انبوهی از  سوییزیاز نظر 

از آن  مولدا غیری مولد یهی برای استفادفرصتنیافتن تحقق را به دنبال دارد، که به معنای 

 شکل به سه کرانبی که با انباشت کندمی استدالل یانحصار یهسرمای. کتاب است

یل به دل مصرف به اعتقاد آنها، . امااتالف یا گذاریسرمایه مصرف، : توان برخورد کردمی
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 دیتمحدو(، شودمی سهم محدودی که نصیب کارگران)داری سرمایه نابرابری توزیع در

 که: به علت این، نیز محدود است گذاریسرمایه و دارد.

ر را تشگذاری بیکه سرمایه رسیدد خواه حدیچنان  بهاضافی  ظرفیتدیر یا زود، »

اشتغال و در نتیجه خود مازاد نیز  و ، درآمدکاهش یابدگذاری سرمایه د. وقتیشومی مانع

گذاری برای سرمایهخود  ،گذاریاین الگوی سرمایه . به عبارت دیگریافتخواهد کاهش 

منجر  بحرانرکود یا  یعنی آغاز اقتصادی، کسادیو در نهایت به  آفرین استمحدودیت

 (38)«خواهد شد.

 -سل شودمتو اتالفباید به  ،چار نگردددبه بحران برای آن که داری بنابراین سرمایه

 و غیره. دولتی مخارجخرید، به برای تشویق  فعالیت یهنظامی، هزین مخارج

ین تناقض است. بنابرا عقالیی غیر سیستمیداری، قبل از هر چیز، به اعتقاد آنها سرمایه

 ا آناین ی ازبه افول گرایش آن  علتانحصاری آن( نه به  یهدر مرحل)داری لی سرمایهاص

 است. عقالیی بودن آنغیر ناشی از، بلکه طریق

قرن  انیمیهای رونق سال» رسد:می به همین نتیجه اًساسا از دیدگاهی دیگر گیلمن نیز

نگ و ج گرماول: جنگ  یهدر وهل .ارزیابی کرددر امریکا را باید از این طریق  بیستم

و در حال انباشت را جذب  هشدانباشتهاضافیِ مقادیر عظیمی از سرمایه و محصول  سرد،

را اد گردش اقتص سپسو  بزرگ نجات بخشیده بحرانابتدا ما را از ها جنگ. این ندکرد

لکه ب توان این مخارج را کاهش دادنه تنها نمیاکنون  .ندحفظ کردکامل  اشتغالی نسبتاً در

افزایش داد تا  چون مازاد تولیدات اجتماعی در حال افزایش است باید مخارج را دائماً

های یگذاربرای سرمایه دیگریهای به دنبال جایگزین دچار بحران دیگری نشویم، یا

کل ما شاهد شنهفته است.  همینجنگ آمریکا در  از پسرونق  بحرانِ .باشیمخصوصی 

 (36)«هستیم. جدیدی از بحران اقتصادی

جنگ  از پس «رونق»جدیدی را برای تشریح  یهدو تحلیل، نظری که هر آشکار است

 ارائه باران( و سوییزیتحلیل )از جنگ  پس «بحرانی عمیق تکرار»تحلیل گیلمن( یا عدم )
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یرند به شان، ناگزکینزیدلیل فرضیات شبهه دو تحلیل ب هرزبان دیگر، کنند. به می

 شاره کنند.ا تهدید اختالالت شدید اقتصادی در برابری کینزهای پاسخ ظاهری «موفقیت»

 نرخ وناند چهرا نفی کرد سود نرخ نزولی گرایش عنوانبهبحران  تفسیردوی آنها  هر

 یهتیجنه با ن ودارد سازگار است ثر ؤکینز بر تقاضای مکیدی که أنه با ت سود نزولی

 «صادیاقت مازاد» تربه کالمی وسیعسوددهی و  یهتحقیقات مستقلی که خود آنها دربار

به  ،معاصرانشدید بسیاری از ( از 6657) سود ینزول نرخ ،لمنی. کتاب گانجام داده بودند

د در نرخ سود وجوکاهش  داد که در درازمدت گرایشی برایمی نشانکننده قانعشکلی 

 «یپسجوزف د. فیل»اثر  یهنیز بر پای یانحصار یهسرمای کتاب یهضمیم همچنین .ندارد

گرایش صعودی » قانونی مبنا که، داشتمازاد  افزایشِ صعودیِ سیرِتالش در نمایش 

  .نرخ نزولی سود[ بود فی]و نا یزی و بارانیسو پیشنهادی «مازاد اقتصادی

 کتاب راولیه بهای از نقد در یکی .بودزده شتاببیش از حد گیری نتیجه شاید آناما 

 رخن یهگزینبه این نکته اشاره شده که نفی ( 41) نتِ یتوسط اوتو نِ یرانحصا یهسرمای
 است. شده انجام «انگارانهکمابیش به روشی سهل» ،سود نزولی

 د.شونمینها تسلیم این مخالفتآسانی به نزولی بودن نرخ سود  یهطرفداران نظری اما

سمی هم رهای که در آمار ورژواتوسط اقتصاددانان بشده اقتصادی تبیینهای مقوله یهارائ

دن نزولی بومارکسیستی، مورد تصدیق هواداران های همقولخورند، در قالب می به چشم

 .ن خود را داشتانیز منتقد درازمدتهای تعبیر روند یهطور نحو. همیننیست نرخ سود

ولی زن نرخکسانی که  از دید اقتصادی( به افزایش)مازاد  درازمدتگرایش  ،به عالوه

ممکن  ،یتعبیربه . در حقیقت نبود برهان قاطعی، دانستندمی ادواریبه صورتی  را سود

ادی( اقتص)افزایش شدید و آنی مازاد ، نرخ سود کاهشناشی از  کسادی بعد ازاست که 

البته در  اشیم.ب شاهد کارگران، موقعیتاشی از تضعیف ن باال رفتن نرخ استثمارِ علتبه  را

جود و تضمینی ،استدر حال از بین رفتن  همگی گذاریسرمایههای زمانی که فرصت

 ن است کهایحقیقت  پیدا شود. اقتصادی( موقعیتی سودآور) ندارد که برای مازاد

 حلمیافتن  دردشواری بزرگتری  باتواند می اقتصادی() مازادافزایش  با دارسرمایه
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 ر سایرنتواند بممکن است  مازاد . به زبان دیگر، افزایششود روبروجدید  گذاریسرمایه

 گذاری شود.غلبه کرده و مشوق تعطیل سرمایه سود کسبنامساعد عوامل 

( یاقتصاد) مازادبا مسیر درازمدت افزایش ادواری های شدن بحرانتر قتکرار و عمی

 رگذاری دشوارتمطمئن و سودآور برای سرمایه محلیافتن  ، زیراسازگاری دارند دقیقاً

که  اقتصادی()مازاد  نابودیاز است مثالی دیگری  جنگ، علتانهدام سرمایه به شود. می

 خوانی دارد.اقتصادی( هم)صعودی مازاد درازمدت  با روند عیناً

م در آن نظا توفیقداری را در ، باران و گیلمن تناقض سرمایهسوییزیدر حالی که 

 ی ازبرخ از قبیل، کرانبی اشتانبهای سایر نظریه، بینندمی اقتصادی() ایجاد مازاد

: دانندمی انباشت فرآیند توفیق عدمداری را در بحران سرمایه ،سود نزولی نرخهای تفسیر

تن . با در نظر گرفالزم برای کارکرد نظامهای ایجاد مداوم گریزگاهدر فرآیند ناتوانی 

ثریت مردم اک مختصر سطح زندگی یارتقارشد و ثبات اقتصادی و  طوالنی نسبتاًدوران 

شک ایه( )سرمسه نویسنده به شکست انباشت  هر مهم نیست اگربعد از جنگ جهانی دوم، 

آن  شکست یهی خود نشانخودبه آنها معتقد بودند که موفقیت انباشت  . بلکهبرده باشند

 جامعه. بهزیستی در جهترشد  ثمرات عقالیی از یهاستفاد شکست دراست. 

برخی  ،منلیکتاب گ بررسی در ،نرخ سود بودن نزولی قدمثابتپل ماتیک، طرفدار 

ه را ب نرخ سود بودن نزولیو  «زائداقتصادی( )مازاد »های نظریهسیاسی میان های از تفاوت

 نشان داده است:ای صورت برجسته

 جدیدِ لشک این، بحران جلوگیری کردوقوع دولت از های افزایش هزینه بتوان بااگر »

این  انجام برایکافی  اقتصادی() زادام واگررسد بحران به نظر نمی اصوالً دیاقتصا بحران

 سیستمارک خود رالمن یگ چندهر یابد؟نوقفه ادامه بی ، چرا رونقشته باشدوجود دا مخارج

 از نظر اجماالً انباشت مارکس است. یهنظریبرخالف  کلیه ب وا یهنظری، ندخوامی

سود  نبودِ ه علتو در نهایت ب شودمی روبروبحران های دورهبا داری سرمایه نظاممارکس، 

 لمن،یاز نظر گ ،اجمال همان با. یابدمی زوال هانباشت یهبا سرمایمرتبط  یهارزش اضاف یا
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یی از توانا آن تولید سود در اقتصادامکانات " چون بحران است گرفتار داریسرمایه

 کاهش سرمایه تشکیلنرخ سود در روند  از دید مارکس، ."بیشتر است ،مصرف این سود

 وم بهمحکرا نظام است که  "بیش از حد یهاضاف عیِاجتما مازاد"یابد؛ به نظر گیلمن می

حلی چه راه ،بود نظاماگر این تنها مشکل  .کندمی غیرمولدهای هزینههرچه بیشتر افزایش 

  (46)«.ده شونافزایش داد دائماً مولدغیرهای از آن که هزینهتر آسان

، یدجد داریسرمایهو باران پرسید: اگر چالش  سوییزیتوان از می ال مشابهی راؤس

 جذب مازاد سازوکارهایرسد که می ه نظرزیرا ب ؟مشکل چیست پس، جذب مازاد است

 دننتوامی ،اندشدهتشریح  یانحصار یهسرمای کتاب درای کنندهقانعنحو  چنینکه با 

ه چالش ب نامعقول و پراتالفکه این جوابی  شکی نیست. ادامه دهندبه کار هیچ مانعی بی

 «رونقی»با  داریسرمایه حلی است سازگار برای، اما راهاستاضافه  اقتصادی() مازاد

 .پایدار

وجود ندارد  تردیدیو گیلمن به سوسیالیسم  سوییزیباران،  شخصی در تعهد که نآبا 

 با رانده شدن به انزوای روشنفکری االت متحدهدر دوران جنگ سرد ایو گیلمن  سوییزی)

من اآنها که در مناصب  امری که اغلب از سوی منتقدین .سنگین شدندای متحمل هزینه

 دعوتی است برای «اقتصادی مازاد»مکتب (، ماند شناختهو نا نادیده، بودنددانشگاهی 

 م ماننده این مکتبگرایی سوسیال دموکرات و بدبینی انقالبی. ، رفرم(42)گراییفزون

 را در عدم تکافوی تقاضا داریسرمایه اختالالتکه منشاء تمامی هایی نظریه یههم

 :حاضر و آماده در اختیار داردای نسخهد، نبینمی

 هاینظریه بر سر زبان افتادنبا  .دردها یههمبرای شفای  تقاضا، ایجاد تجویز 

وسیال سنوع  جملهگرایی از رفرم انواع ،یدارسرمایهعدم کارآیی  ینِیر در تبتقاضامحو

طور ه ب اایجاد تقاضشگرد با  بتوانرا  داریسرمایهاگر  .گرفتندای دموکراسی آن جان تازه

و  تینماقتصادی  -اجتماعی نظامبه با اصالحاتی را  آن توانمی پس، کردموقت ترمیم 

 ازادمبرای جابجایی  شودمی تبدیل تالشیتبدیل نمود. بنابراین مبارزه به  مهربانی
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ای ارزهمبهرچند که  انسانی.های غیرمولد و اتالف به سوی نیازهای اقتصادی( از فعالیت)

 به معنای مبارزه در راه سوسیالیسم نیست.  اما لزوماًاست در راه هدفی با ارزش، 

ی هاو همین طور گیلمن( به بدبینی پیرامون توانایی)و باران  سوییزیبدبینی انقالبی 

در  ونقرو  یانحصار یهسرمای. هردو کتاب کندمی سرایتکارگر نیز  یهانقالبی طبق
کارگر در آمریکا دیگر در کانون تغییرات انقالبی قرار  یهکه طبق نداحاکی از آن بحران

 و باران: سوییزیندارد. به قول 

باید  تر نهایدکه پرولتاریای صنعتی  گرای مارکسی بدین مضمونآیینسنتی  پاسخ»

ران صنعتی کننده نیست. کارگدیگر قانع ،دار به پا خیزدگران سرمایهستمدر انقالب بر علیه 

آنها  شکلتهای و هسته دهندمی کارگر آمریکا را تشکیل یهاز طبق ینقصانرو به  اقلیت

ده در کنناعضایی مصرف عنوانبه در نظام مستحیل شده وتا حد زیادی  پایهدر صنایع 

 ،. آنها دیگر همانند زمان مارکساندسو با نظام مبدل شدهعقیدتی هم نظر و ازجامعه 

  (43)«نیستند.... نظامقربانیان خاص 

 ماعی رااجت به تغییرخود  اعتقاد ،بسیاری دیگر در آن زمان ، مشابهسوییزی و باران

هان سوم ج استعمار و امپریالیسم موسوم به یهگرفتار سلطهای کشور مبارزات بهمعطوف 

رای جهان سوم ب یهمبارز یهتحقق سوسیالیسم در نتیجاحتمال . به اعتقاد آنها، دندکر

 اما بدبختانه تجربه نشان داد که این اعتقاد درستی نبوده است. . بیشتر استاستقالل 

 رثیأدر زمان ت تدوین آنها سببباران و گیلمن، تنها به  ،سوییزیرد نظریات  

 جّویا در  وغیر متعارف ثبات اقتصادی با یدوران در گیری آنهاشکلیا  ،کینز یهجانبهمه

اید در برا است. نظریات آنها پایه بی استداللی ،ناهمگونقاید عابراز  بندوباری دربی

توانند نمیها در عین حال، مارکسیست با واقعیت سنجید. تطابقدر یا عدم توانایی  توانایی

مهم، محصوالت خاص دوران  جهاتیز اها اندیشهکه  ندنادیده انگاراین حقیقت را 

 ینحصارا یهسرمای کتاب مورد پشتیبانی یهنظری یهکه پایهایی اندیشهو اند. خویش
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به  اهیتوان با نگمی این واقعیت را ند.اهداشت خود زمانریشه در وقایع  ناًئنیز مطم هستند

 نی بیشتری مشاهده کرد.آنچه که بعد از انتشار این کتاب رخ داد با روش

 ،امواج پیاپی و مهارنشدنی تورم، بیکاریچنان  گرفتاربعدی  یهاقتصاد آمریکا در ده

کینزی را عقیم  انارذگسیاستهای ابزار که (44)، گردیدسود باال پایین شدن و ،رکود

باتی د. ثدار کرخدشه پردازاننظریه برای بسیاری ازکینز را  تمام و کمالگذاشت و ابهت 

 یه، دستخوش توفان دورپنداشتندمی واضح 6611در سال  ، باران و دیگرانسوییزیکه 

های تی سالثبابی هایسبک و سیاق تفسیرآکادمیک، های در جهان مارکسیست .شدبعد 

 (45)متمایل شد. «تحدید سود»ون چهایی یهرهفتاد به سوی نظ یهده

از خواهیم ب ویکمبیستدر قرن  یانحصار یهیسرما کتاب به ارزیابی مناسبت در ادامه

 گشت.

 

 یانحصار یهسرمایکتاب انحصار در موضوع 
آغاز  با مارکس را که همکاری خود نآفردریک انگلس در بیست و سه سالگی، قبل از 

 اقتصاد سیاسی نظرات زیر را در مورد رقابت و انحصار ارائه داد: بابنماید، در 

 در نهایت همه چیز به رقابت ،استالکیت خصوصی در میان تا زمانی که م دانیممی»

؛ ستهاجنگی مرکانتلیست غریواست. انحصار  انحصار، رقابتمتضاد  شکلِ.... انجامدمی

ن توان مشاهده کرد که ایمی اقتصادانان لیبرال. به راحتی جوییمبارزهو رقابت فریاد 

... داردنانحصار  دست آوردنه ب جزهر رقیبی آرزویی توخالی است.  تز نیز کامالًآنتی

ار. به خود موجب ایجاد انحص یهمبنای رقابت بر نفع شخصی است، و نفع شخصی به نوب

رقابت  تواند سیلد. از سوی دیگر انحصار نمیشومی طور خالصه، رقابت به انحصار مبدل

 (41)«شود...می موجد رقابت خود ،را سد کرده و در حقیقت

، انگلس ستادر اقتصاد سیاسی مارکسیستی  از اولین آثار منتشره که ین رسالهدر ا

 بینیدر میان باشد، پیش «نفع شخصی»تا زمانی که را انحصار  غیرقابل اجتنابظهور 

: دهدیم دیالکتیکی میان انحصار و رقابت را تشخیص یهحال، رابط عین. اما در کندمی
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. در این «شودمی موجد رقابت ،یقت خودحقدر» ،اما «شودمی رقابت به انحصار مبدل»

انباشت ثروت در اقتصاد  سازد:می مدام را آشکار فرایندی عبارت، انگلس منطق بنیادی

دیگرانی  د، اما وجود و پیدایشوشمی به ناگزیر منجر به تمرکز مالکیت خصوصی یهپایبر 

 یهچرخ در نتیجه. کندمی رقابت بیشتر ایجادهستند، ها انحصار خواهان در افتادن باکه 

مانی که تا ز روند کند. و اینمی بیشتر را ایجاد یبازندگان و تمرکز برندگان، ،رقابت

لس از نظر انگ به این ترتیبدیگری متوقف نشود، ادامه خواهد یافت. های وتوسط نیر

به  و گر داشتهبا یکدی، بلکه وحدتی پویا نیستندرقابت و انحصار با یکدیگر ناسازگار 

 ناپذیرند.دیالکتیکی از هم جدایی صورت

 ،ن نوزدهمدوم قر یه، در نیمجهانی سرمایه تمرکزهفتاد وسه سال بعد لنین دریافت که 

 به معنایآسا، غولهایی کارتل تواندمی که است آن درجه از کمیّت دست یافتهبه 

و  ادیمختلف فعالیت اقتصهای که بر بخش داریسرمایههای از شرکتهایی گروه

صاد شروع به چنگ انداختن به اقتو  بسازد ،اندیافتهاصلی اقتصاد ملی تسلط های شاخه

 رشد یافته موجب: داریسرمایهکه  خاطرنشان کردکند. او  المللیبین

حصار ان .....از آن پدید آمده که انحصار بودهتولید و سرمایه  ی درتراکم ] آن چنان[...»

حدود ده بانک که با  یهو نیز سرمایها و تراستها ندیکاس ،هاعبارت است از: کارتل

ند. و سروکار دارها که خود با میلیاردهایی سسات درآمیخته است. بانکؤاین م یهسرمای

 رند،بنمی بین از را رقابتخیزند، در همان حال که از رقابت آزاد برمیها اما انحصار

 ،تضادها لهسلس یک سانبدین و گیرندیم قرار آن کنار در و آن مافوق بلکه

کید أ( ]ت47) «.آورندیم پدید تند و سخت بسیار هایبرخورد و هااصطکاک

 مقاله است[ یهاز نویسند

ت که مهمی اس ییدأت، داریسرمایه پختگی یهمرحلسوای تشخیص آورد لنین، دست

آزاد  رقابتکه از ». انحصاری گذاردمی انگلس «دیالکتیک میان انحصار و رقابت»بر 
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انحصاری  یه. مرحل«گیردمی مافوق و در کنار آن قرار»، اما در عین حال «خیزدبرمی

 انحصار بوده، در همزیستی است. یهکه ایجاد کنندرقابت  فرآیند با داریسرمایه

ت در را درس داریسرمایه یهمرحل ینباالتر یمثابهبه: امپریالیسم یهنین که جزول 

اش به رهاشاگمان بی نوشته است، وحشیانه ی، برآمده از رقابتخونین یجنگگرماگرم 

 .بوده است شدیدترین رقابت قابل تصور

بنا  نحصار راامارکسیستی بود که مفهوم رقابت شدید  یهتمرکز در میان فرآیندهمین 

 یدارسرمایهمفهوم مارکسیستی  ،داریسرمایههرم  سأر بهها شرکت یابیدستنهاد. 

حیطه و قدرت آنها  و اندازه در دیگر،های شرکتآنان با  تفاوت. بنا نهادرا اری انحص

 است.

 انحصاری را داریسرمایه: آنها اما سوییزی و باران این مفهوم را قدمی فراتر بردند

قابتی ر یهتوسعکه موجب جایگزینی قوانین  پنداشتندمی متفاوت ماهیتاًای مرحله

 یهین مرحلا یهمشخص که به تصور آنهاشده قوانینی  متفاوتی از یهبا مجموع داریسرمایه

ابت را جایگزین رق «مراعات متقابل» چون مفهومیدیدند که می رانظامی آنان  بود. باالتر

ینی عهای سنجهانحصاری نموده است؛ آنها شاهد بودند که قیمت نه با های میان شرکت

صرف سود از جیب م یسکهکشیدن آخرین  تبانی و تالش برای بیرونارزش، بلکه با 

د که دیدنمی تناقضی راشد. آنها می ، تعیینفروشهای شده با شگردافسون یهکنند

 گذاریسرمایههای چگونه نوآوری را برای جلوگیری از هزینهها اولیگارشی شرکت

برای افزایش سود، موجب کاهش هزینه، های عین حال از نوآوری و در کردهجدید، کند 

 (48برد.)می بهره

 افی از مارکسیسم کالسیکرانح را یانحصار یهسرمای کتاب سوییزی و باران

 :شمارندمی

 مبتنیی فرض اقتصاد رقابت رهنوز در تحلیل نهایی خود ب داریسرمایهتحلیل مارکسی »

  (46)«است
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بر  سنت، گسستی خود را دفاعی از گسست رادیکال از یهرسالبدین ترتیب آنها 

 در هنهادیناین گسستِ  آنها وانگهید. آوردنمی رقابت به شمار تنفی مرکزی یهپای

لفردینگ انتقاد آنها به هیدیدند. می نوین داریسرمایهدر  کیفیتغییری  عنوانبهانحصار را 

 این تغییر است: کم بها دادن بهبه دلیل  نیز

 عنوانبهرا  آن ،داریسرمایهدر اقتصاد  کیفی تغییرهیلفردینگ به جای برخورد با این »

 دیدپ داریسرمایهدر قوانین اساسی مارکس در باب  کمّیهای تعدیل جرح وعاملی که 

  (51-مقاله یهکید از نویسندأت) «.گرفتمی ، در نظرآوردمی

  :کندمی ی ترسیمواضحمرزبندی میان رقابت و انحصار  یانحصار یهسرمای کتاب 

زه در انگلستان قرن نوزدهم، شکل مسلط روابط بازار بود، امروکه  یرقابت ذیریمباید بپ»

. ردندا، آن جایگاه پیشین را داریسرمایهدیگری از جهان و نه در جای نه در انگلستان 

در مقیاس بزرگ است که سهم عظیمی از  شرکتی ...اقتصادی متداولامروزه واحد 

 (56)«کند...می را تولید عتیصن یهرشتمحصوالت یک یا حتی چند 

 -اچ-ای ،برای آثار اقتصاددانان بورژوایی چون جون رابینسون نو بارا سوییزی

های تجسم بخشیدن به اشکالی که خاص شرکت به جهت ،چنین کینز(و هم)چمبرلین 

ن پنداشت. اما برای درک موجه اندقائلسزایی هانحصاری و روابط آنها است، اعتبار ب

 یهسرمای کتاب شکل گیریبه دوران  بار دیگر که سزاوار است این نظریهشهودی 
 .نگاهی بیاندازیم ،عقاید مشابه به آن وها جلب توجه ،یانحصار

این کشور کامل ایاالت متحده بود.  یه، تحت سلط6611 سال در داریسرمایهجهان 

ت ایاال این .کردمی عمل داریسرمایهچون یک انحصار در دنیای  قدرتی جهانی عنوانبه

 وربه اجرای آن مجبرا  داریسرمایهکل جهان  و کردمی دستورکار تعریفبود که متحده 

های جنبه یههم درها معیار یهتعیین کنند ،ایاالت متحده در آن انحصار ایده آل. کردمی

 شکستهای ملت. بودمناطق زیر نفوذ خود  ات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درحی

های خود جهانی روی پاهای در بازارشدند که می جنگ جهانی دوم تازه آماده یهدخور
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 از مجموع درصد 23.1، بود داریسرمایه پیشتاز قدرت ،6661که در بایستند. بریتانیا، 

به )، ایاالت متحده 6611 سال در در تحت کنترل داشت.را آن زمان  مالیِهای دارایی

کردند؛ ژاپن که در می مالی را کنترلهای دارایی مجموع ازدرصد  47کانادا(  یهعالو

را ها دارایی از مجموع درصد 26.1 کنترل ف تبدیل به یک رقیب اقتصادی جدی بود،رُشُ

  در دست داشت.

یا  دو کامل یهسلط موارد بسیاری بود که یک رشته از صنعت زیردر ایاالت متحده 

و ) گویای چنین تمرکز شدید یهنمون گرفته بود.قرار  آساشرکت غول سه

ارتباطات  بود که( 52)«تلفن و تلگراف آمریکا»پیکر شرکت غول (یمانندکاریکاتور

 یهدررشت در انحصار خود داشت.تمامی به تقریباًآمریکا را  سراسرمشترکین 

سفارشی یا ساخت تولیدکنندگان های خودرواز اندک شماری خودروسازی، به جز 

 «جنرال الکتریک». سه شرکت بود انحصاردر آمریکا، در ها ام خودرومنفرد، فروش تم

 «اآلکو»و  «یلس استاِ یو». شرکت بودچند شرکت بزرگ الکتریک و الکترونیکی  سرآمد

نشنال اینتر»شرکت . ندکشور داشتو آلومینیم فوالد  ایعهمین وضعیت را در صن (53)

ترین ز هر شرکت دیگری، بزرگفراتر ا بسی ،(54آم، -بی-آی) «بیزینس ماشینز

 مساعدی یهزمین این واقعیات یههم اداری جهان بود.های و ماشین رایانه یهکنندتولید

رچه بیشتر هتمرکز  دستخوش ،که نه تنها اقتصاد ایاالت متحدهبرای صدور این حکم بود 

تنها در آن  که کاملی بودنیمهیا کامل اقتصاد انحصاری تمام عیار یهنمون، بلکه به است

 .داشتجریان پیکر غولهای میان شرکت صوری یرقابت

ها از کشور یکه درآمدش از درآمد ملی بسیار این ازشرکتی مانند جنرال موتورز 

فاوت، سطوح قیمت مت دررا  متنوع خودروانواع . این شرکت بالیدمی به خود بیشتر است

 هایو مدلها تیپخود در  یهبه نوب، نوعهر کرد. می تولید، تا تجملی ارزان قیمتاز 

رد و کرایسلر بود. فو تزئینیظاهری و  ،تولیدات تنوع هرچند که این شد.می متفاوتی تولید

ردند. کمی مشابه عرضه متفاوت و با مشخصات و قیمتیهای را با مارک نظیرهای خودرو

 . بود جلب مشتریدر تالش برای تبلیغات و  یهدر حوز رقابت شدیدترین
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 عملیات مالی و اعتباری، فروش تسلیحات،های جنرال موتورز فعالیت خود را به حوزه

ه بتنها گسترش داد. خارجی های تصاحب شرکتو  سازیهمگانی، هواپیما حمل و نقل

موقعیت انحصاری  در برابرخارجی بود که چالشی را تر کوچکهای بازار آمدن خودرو

، 6611 یهاز دهالشی که جنرال موتورز چ. پدید آوردتورز، فورد و کرایسلر، وجنرال م

ی شرکت انحصار بارز ، جنرال موتورز مثالبه معنای واقعی .آمددرصدد مقابله با آن بر

 ا تثبیترها قیمت، هدست یافت کالن ودساین شرکت به نظر سوییزی و باران بود.  مورد

ساالری را الگوی شرکت عریض و طویلی را به کار گرفت، گستاخانهبوروکراسی  ،کرد

 .کرد هزینهبیشتر روش فبرای  حساب حد وبی ورواج بخشید 

درآمد یک میانگین ماه  5.2معادل ،متوسط خودروی، قیمت فروش 6617در 

 (.رسیدماه  7.3، 2163این رقم در ) متوسط بود. یهخانواد

 سعکمنکتاب از  «پیکرلوغهای شرکت»و باران در فصل  سوییزیتصویری که 

 بود. اما آیا آنها واقعاً 6611سال  یجهان اقتصادجهات بازتاب بسیاری اند، از کرده

توان می را لحظهاز یک  زنده آیا این تصویر؟ دریابندرا  جدیدتوانستند که منطق اقتصاد 

  ؟شمار آورده ب داریسرمایهمسیر دراز مدت  یهنمایند

ت حزب کمونیس ررهبجان گالن  .داشتند اعتقادیچنین بودند که کسانی  یقیناً

 ،«انحصار از رشد ینینو یهمرحل و امپریالیسم علیه مبارزه»با عنوان ای در مقاله انگلستان،

را  آن هایتحلیل ،یانحصار یهسرمای کتاب ازفراوان های قولنقل وییدآمیز أبا نظری ت

 (55.)دانست 6616 سال یِاقتصاد بریتانیا هایمنطبق بر واقعیت کامالً

 یصارانح یهسرمای کتابن، در بررسی تِ ی. اوتو نِمطمئن نبودنددیگران چندان اما 
آمریکایی وجود  بنگاهمیلیون  5 ..تقریباً.»، 6614 سال ، متذکر شد که دردر بدو انتشار آن

که  «فرمایان بدون کارمند(...کشاورزی، خدمات تخصصی و خویش بخش سوای) داشت

ا استفاده از ب نِی تِن و باران نبودند. سوییزیمورد نظر پیکر غول هایاکثریت آنها شرکت

از  درصد 11کوچک، معادل های سود بنگاه کند کهمی و باران خاطرنشان سوییزیارقام 
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های ارشده نیز به انحصثبتهای تمام سود شرکت مئناًبوده است. و مطها شرکت سود کل

گر د نمایانتوانمی انحصار یهانگارپرسد که آیا می نتِ یپیکر تعلق نداشته است. نِغول

  ؟باشداقتصاد نوین های پویش

فعالیت  وجودگر نشان کرد کهه بارابانوف ارائ م. رادیگری از ارقام  یهعومجم

قول او، بین به  (51).بودتمرکز انحصار های هاز حیط خارج اقتصادی شایان توجهی

جدید  بنگاه 336411، آمریکایی منحلکوچک  گاهبن 2863111، 6656 تا 6656های سال

ها گاهبندرک نقش این  رسد کهمی به نظر .بودندغییر مالکیت داده ت 342211سیس و أت

 افتاده از قلم یانحصار یهسرمای کتاب است که در ی، بخشی از داستانجدیددر اقتصاد 

  .است

 ویرها آن یهبعد از ارائ وقایعی که بابایست می اقتصادی و اجتماعی راهای نظریه

 شانخوانیهم یهبر پای، بلکه ایلحظهبا اتفاقات  شاندر انطباقآنها را نه  دهد، سنجید؛می

 و برخی شده ناساز فاحش به طرزیبرخی  .محک زد باید دهد،می رخ با آنچه بعداً

  .گذرندمی از آزمون لغزشبی

سو هم .گرفتبه چالش  شودمی رقابت افتکه انحصار موجب  نظر رابعد این های دهه

ده و تسلط اقتصادی ایاالت متح بالمنازعدیالکتیک رقابت و انحصارِ انگلس، دوران  با

 رومندنیرقابت  باآنها بر بازار داخلی،  یهسلطآمریکایی و های تمرکز شدید شرکت

 .افتادالمللی به لرزه بین

های دهد، از سالمی نشان یجهان تالطم صادِاقتدر کتاب همان گونه که رابرت بِرِنِر 

یایی اروپایی و آسهای شرکتامان بی رسوخ فزاینده و رقابتشصت به بعد،  یهاواخر ده

 سوییزی یهدر مخالفت با نظریبرنر . ایاالت متحده شروع شد آموزدست خانگی و بازاردر 

 این یهخصمش، اقتصادی مازاد و فزونی گرفتنها و باران، دایر بر ثبات و یا افزایش قیمت

 :کندمی چنین توصیف ه رادور
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، شانهایگذاری کامل سرمایهکارگیری هبدر سازندگان آمریکایی  تواناییعدم.. .»

دگان لیدکننوت یهغیر منتظرورود  ناشی ازها، مداوم در جهت کاهش قیمتفشار  ه علتب

 (57).«بود خصوص از خارجتر، بهکاالی ارزان

 یهستدر تقابل با هگمان بی ،قیمت یهموج جدید و پرتوان از رقابت در زمین یهشاندی

 . گیردمی و باران قرار سوییزی یهاصلی نظری

 ،در بهترین حالت یا اغلب رو به کاهشنرخ رشد  ،بعد یهسه ده یههم در تقریباً

 رفت.می شدن خشکبه سوی  قانون افزایش مازاد، ظاهراً یهبود. سرچشم راکد

عمیم ت یهدربار نوشته است یانحصار یهسرمایکتاب  نقدی که بردر  ،موریس داب

به  لنین یهاشار و. دهدمی هشدار، داریسرمایهجهان  یهبقیو باران به  سوییزی یهنظری

 :شودمی را متذکر نامتوازن یهتوسع

 دایب داریهسرمایهای که تمام کشور ، مبنی بر آنمکانیکی چنان یاگر دیدگاه»

که " اریدسرمایه نامتوازن یهتوسع"، دیگر حقیقت داشتسان را طی کنند، مسیری یک

او بود، محلی از اعراب  روزگارجهان در  وضعیتاصلی  یهلنین مشحص یهبه عقید

 (58).«ندارد

برخی  گرفت کهمی اصلی انتقاد او از این فکر سرچشمه یهمایجالب آن است که جان

مافوق انحصاری ایاالت  یهمرحلکردن توانند بدون طی می اروپای غربیای هاز کشور

با . به اثبات رسیداو خود در زمان بطالنش  کهای ایده. کنندمتحده به سوسیالیسم گذار 

نامتوازن خاطرنشان کرده  یهدرستی آنچه را که او در مورد توسعها گذشت سال ،این حال

 .بود، به ثبوت رساند

 

  ویکمبیستدر قرن  یانحصار یهسرمای
هانی یا اقتصاد جالت متحده ازنده بودند، اقتصاد ای یانحصار یهسرمایاگر نویسندگان 

با تمام  داریسرمایه انتقاد از آنها نیست.بیان این مطلب به معنای  شناختند.را باز نمیامروز 
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ه است. باقی ماند می پویانظاد، کنمی ئهاکه ار اندازیچشمنظر از صی که دارد و صرفینقا

گذشته  یهکه در پنجاه سالرا از تغییراتی  به زحمت برخی، اقتصاددانان استثنا جز چندبه

تولید  وضعیت یهدربارزده شتابهای گیری. نتیجهاندبینی کردهپیشهدش بودند، اش

 یهنبج، نقش و اهمیت هاشرکت «ملیتِ»، (56) مبادله، شدت آوریفنای، نقش کارخانه

روتنی ف است. ، اندیشمندان را هرازگاهی دچار مخمصه کردهو بسیاری تغییرات دیگر مالی

مانده  اقیبمارکسیست، چه بورژوا و  چه ،اقتصادی انپردازنظریه صفتترین بارز عنوانبه

 است.

و  ویکمبیستقرن منتهی به های سالجهانی، در  داریسرمایهاز چند  یوجوه اما

 احتماالً .شیدبخوضوح بیشتری  و باران، سوییزی، به مسیر فکری این قرن یهاولیهای سال

دید شهای بروز کسادیمالی و های این دوران، بازگشت تکانههای رویدادترین شگرف

 بود.

گریبان اقتصاد آمریکا را گرفت  6671 یهدر دهکه ( 11)«رکود تورمی» موسوم به بالی

 وییزیسباران به چالش کشید.  -سوییزیا بیش از الگوی نظریه و عملکرد مرسوم کینزی ر

بینی پیش ،اقتصادی مازادقانون افزایش  یکی از نتایج عنوانبهو باران بروز رکود تورمی را 

وان خبا این الگو هم ند،زمان وجود داشتهم که یدیگرهای )هرچند واقعیت دندوکرده ب

 (.ندنبود

تا  6681 یهدهاواسط  از(، 16) ایاالت متحده در «زانداوام و پسهای  صندوق»بحران  

 مالی و یهموسسها صد فروپاشیکه  به جای آن .به طول انجامید، 6661 یهده یهمیان

به را  آنود، شاقتصادی شناخته گیر در نظام نقصی همه معلولآنها  یاریدولت به  شتافتن

که به آنیب ان چپ یا لیبرال،. اکثر مفسرکردند گذاری تعبیرسیاست اشتباه دروجود 

 مرج مالی پس از فروپاشی را یکسره متوجهوگناه هرج، بپردازندتری بررسی عمیق

هایی چپ و لیبرال یهبه خوبی مورد استفادزدایی اتهام مقرارت .دانستند زداییمقرارت

ن شاآماج سیاسی مشترک خواهانکاری جمهوریدوران ریگان و محافظه قرار گرفت که

 ویرفتن به س و گردانی از کینزروی بیانِ برایهم، را  «یسمنولیبرال»اصطالح  و .بود
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سیاری از برای باکنون  برگزیدند. بازار،وارگی بتاعتقاد به و  افسارگسیختههای بازار

 و «تیمگفمی ما هم همین را» آن فرا رسیده بود بگویند یهلحظایاالت متحده،  گرایانچپ

 داد.می موجه جلوهرا  6611 یهده ی«مهارشده» به بازارهایبازگشت برای  هاآنآرزوی 

در آسیای جنوب شرقی، روسیه  ،ایمنطقههای ، شماری از بحران6661 یهر پایان دهد

 دندگواه دیگری شمررا ها جهانی را تکان داد. برخی این بحران داریسرمایه نظامو برزیل، 

شکوفایی طوالنی »و پس از پشت سر گذاردن  به بعد( 6672از ) داریسرمایهکه  بر این

برنر یکی افول درازمدت شده است. رابرت  یهوارد مرحل (،6641-6672) «بعد از جنگ

 صاداقت از ویژه ی: گزارشجهانی هایتالطم اقتصادِ علم)گاه بود از طرفداران مهم این دید
 داریسرمایهبحران  یهدربار جامعی یهنظریهرچند (. پژوهش او 6651 -6668 جهان،

ثبات  زدنرقابت در برهم  تشدیدنقش  یهدربارگیری استدالل چشماما نیست، 

ان آلم چون ژاپن، تایوان ورقابت میان مراکز جدید قدرت هم کند.می ارائه داریسرمایه

جدید و های آوریفن. آورندمی ، فشارسودکاهش قیمت، درآمد و  در جهتکه 

 شود. صنایعمی بر سر بازارها شرکت یهوین ساخت، موجب تشدید مبارزنهای شیوه

 آنها را مورد ،اند، نفوذ کردهکه زمانی مصون بودههایی بر بازار نوهای فرآوردهجدید و 

 جلب یهر مسابقرقابتی برای پیشی گرفتن دهای پیکار و دهندمی تهدید قرار

 .انگیزندمیرا برکنندگان مصرف

تواناترین  و یانحصار یهسرمای کتاب حامیانترین قدمثابتی فاستر یکی از جان بالم

 نوعبر در برااست چالشی  دریافت که این شدت گرفتن رقابت، ، به درستیآن مدافع

 (12.)است مطرح شدهسوییزی  -باران کتابدر  ی کهانحصار

ابت حقیقت دوران رق . اما درشودمی شناختها افول رقابت ینبود  با ، انحصاراین اثردر 

نان از آانگارانه و صلب سادهنفی درک گواهی است بر کند، سختی که برنر مطرح می

  بیند.یم را در تقابل با یکدیگر داریسرمایهروندِ تمرکز سرمایه و رقابت  که انحصار
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ای هکه تمرکز و رقابت در رابط قائل به این هستنداقتصاددانان آکادمیک  که در حالی

ررسی ب وجود ندارد.ای برای چنین رابطه، دلیلی منطقی دارندوس با یکدیگر قرار معک

  دهد.نشان نمیبرای این رابطه  یهم شواهد واقعی متقن دقیق برنر

یا شدت  رقابت سخت بدان مبتالست، آن است کهبرنر هم بسا چهکه ، اشتباه دیگریاما 

د فاستر به ایرا .بدانیمناسازگار  «ری شدنانحصا» روند تمرکز و یهادام با را گرفتن رقابت

خاص های به..جن.»به بازنمایی  که منحصراً دلیل آن بهرا  یانحصار یهسرمای تابککه برنر 

جا به کامالً کند،می رد (13)«پرداخته. 6651 یدههاقتصاد ایاالت متحده در  زودگذرو 

که ، ریویو یمانتل یهماهنام .کندمی اه، اشتببیندمی تمرکز را گذرا فرآینداگر برنر  .است

وند تمرکز راز گذشته تا به حال ، باران بود و سوییزینظریات  سو باهم برای مدتی طوالنی

 .دهدمی است نشانها شکل آن که ادغام و تصاحب شرکتترین در نمایان را

جار دی انفاقتصا یهمدام است. و مانند نسخ جنبشیجهانی در  داریسرمایهاقتصاد  اما

صنایعی جدید،  ،تازههای رازچندگاهی نوآوریهشناسی  شناسیبزرگ در کیهان

اما در  آورد.می به وجود را محصوالتی مبتکرانه، و همگی در رقابت شدید با یکدیگر

زمان  هردهند، می اقتصاد جهانی را تشکیل بخش اصلیکه ها شرکتاَبراین  ،همین حال

این  دارند. شدنتر و قویتر بزرگبه گرایش ، هاپذیرو آسیب اترهضعیف با زیر پا نهادن

 سویه ویک ،روندی بسته مثابهبهبه انحصار  رژوازی است کهوب اقتصاد کج فهمی علم

انحصار  ،شرح داده استطور که انگلس ، همانلیکن کند.می کاهش رقابت نگاه گام باهم

ا ر آنو هم شود می آن ایجادباعث هم  رقابتکه خود سیر خط کمّی با فرآیندی است

 اقتصادی در دورانی که به قول برنر دورانِهای کند. بنابراین هرچند که واحدمی تضعیف

رقابت  باآنها  که هم اکنون نیز ادامه دارد(، گرایش به تمرکز دارند،)است  «جهانی تالطم»

  .و اکنون نیز روبرو هستند() اندبودهرویارو  هم شدیدی

که  اول سقوط :به خود دید شگرف بیشتری، اقتصاد جهانی تغییرات ویکمبیست در قرن

، و اقتصاد جهانی را لرزاندهای که پایهبعدی سقوط  ماند،به ایاالت متحده محدود  نسبتاً

در  .و بعد از آنها روی داد این دو مابینکه رکود و ضعف اقتصادی تر طوالنیهای دوران
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ه از ک هوجود آمده در اقتصاد ب چنان آشفتگی و تزلزلی، آنحاضرقرن  اولشانزده سال 

 . ه استسابقه بودبی زمان بحران بزرگ

اوج  گذشته را یهده و نیم یکشویم که می وسوسهنزدیک،  یهنگاهی به گذشت با

ز شکوفایی بعد ا» به اصطالح دوران نسبت بهاوضاع  یا وخامت، برنر «تالطم جهانی»

 بدانیم. «جنگ

 بحران بزرگ ازبعد که  پدید آوردهراسی را  2117-2118های اقتصادی سال سقوط 

رو  ، بهایهشدکنترلحضور تورمی مالیم، بیکاری در شرایط زمان هم است. بودهسابقه بی

گرفتن  فزونی ،(گانکنندافزایش بدهی مصرف باهمراه )رشد مصرف مسکن،  به افزایش

 یههمسسات مالی و هرج و مرج ناشی از آن، ؤم یهبروز ناکامی گسترد ؛هاارزش دارایی

 اغلبگیر کرد. غافل به کلیجریان غالب را و مفسران امور اجتماعی اقتصاددانان 

های وجیهت بینی نکرده بودند، بهمصیبت را پیشاین  که نیزاقتصاددانان چپ و لیبرال 

 ،(«سمینولیبرال»)دئولوژیک ای یا (،«یقمارباز» یا ذهنیت، «از حدزیاده طمع »)شناختی روان

 که علت بحران را درآنبی ،روی آوردندمهندسی مالی( )فنی یا زدایی( اترمقر)سیاسی 

 .جستجو کنند داریسرمایهمنطق 

اما  ،بردندناه استیصال دوباره به کینز پعادت و پردازان تقاضامحور از روی نظریه

ک عدم کفایت تقاضا نشان دهند. شعلت سقوط اقتصادی را  ،تقریببه حتیتوانستند ن

ایی در پی یافتن کمبود تقاضشروع بحران، تقاضا سقوط کرد، اما آنها از  پسنیست که 

بود در برای بهها کینزی گرچه. ه بودشد آنو موجب بروز بوده بحران  بر مقدمبودند که 

مالی  یهجمعال نزدیک به یک دههولی د، نبود القولمتفق تقاضا تقویتهای دارو تجویز

 .کندبه روش کینز نتوانست اقتصاد جهانی را احیا 

، به تحلیل بحران آغازخصوص در هب ،اندکی از اقتصاددانان با گرایش مارکسیستی گروه

قدیرگرای تمکانیکی و  نسبتاًبندی فرمولحد نرخ سود بازگشتند. اما از  گرایش نزولی

با  رمایهسکه مارکس در جلد سوم  شرحی. فراتر نرفتندهنریک گروسمان و پل ماتیک 
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 آناید ب اما ،عمیق است یدارای بینش مطمئناًدهد، می نرخ سود ارائه مندنظامفرض کاهش 

 یهبقط کههایی چالش گویی بهپاسخی و نه فرمولی برا راهنما تلقی کرد عنوانبهرا 

. مواجه است با آنها ،سرمایه روزافزونانباشت  عینسودآوری در  حفظ برایدار سرمایه

کننده باید گرایشی پیچیده و محدود عنوانبه قانونی آهنین بلکه عنوانبهاین تحلیل را نه 

دی خود نقش کلیاین تحلیل . هرچند که برای درک علت بحران اقتصادی، گرفتنظر  در

 ه است. درا حفظ کر

 دند،بو یانحصار یهسرمای کتاب درشده مطرحثیر نظریات أتحت تبرای کسانی که 

آن را از و بحران مالی پس ها کامایجاد مشکل کرد. سقوط دات 2117-2118بحران 

ثبات ظاهری  یهتجرب یهپای. بر توضیح دادو باران  سوییزیپیشنهادی  یهبا نظریشد نمی

شده، رکودی که انحصاری داریسرمایهجدید  هنجار، رکود مبدل به پس از جنگ

ممکن و قابل تصور، از انحصار به هر طریق اقتصادی  جذب مازادِ یهحتمیت آن نتیج

تجویزی آنان، توجیهی برای فروپاشی در  یهنظری. اما بوداتالف غیر عقالیی،  جمله

 .دادارائه نمیمقیاس بحران بزرگ 

 (14)«گراییمالی»مفهوم برای نجات آن،  یویور مانتلی یه]این نظریه[ در مجل وفاداران

 2117-2118نظریه پیوند دادند. مطابق نظر آنها، بحران این را با  آن را به میان آورده و

رآمد مالی در د یهافزایش درصدی سهم شاخ در واقعبود.  «گراییمالی»مستقیم  یهنتیج

عاید این بخش  التری از سوددرصد با 6681 یهاز اوایل ده، و مشهود بود ناخالص ملی

 ایش به ایناین گر پذیرشریح بحران تنها به صرف اما تالش برای تشاز اقتصاد شده بود. 

 بارتیکاربرد ع باچگونه  .سقوط شد موجب چگونه شود که این گرایشمیمنجر  پرسش

 یهریمالیه در کجای نظتر نقش پررنگ یابی کرد؟را ریشهای پدیدهتوان می یتوصیف

گونه چاقتصادی زاد گیرد؟ و ارتباط آن با قانون افزایش مامی قرار یانحصار یهسرمای

  ؟است

انتلی م گروهاز تر جمعی گسترده یهکه مورد استفادرا  «گراییمالی» اصطالحتوان می

رای بست نادمحتوا بی وبداعی اای و آن را واژه قرار دادتردید  مورد ریویو قرار گرفته،
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ای بر استکه حجابی  «سازیجهانی» ترقدیمی یهواژ مشابه، نظریپنهان کردن ابهام 

 از آن وجود دارد. اندکیکه درک ای پهنه پوشاندن

 به نام یبزرگتر بساشاره به مشکل  شودمی مطرح «گراییمالی»که توسط ای لهأمساما 

 اران:و ب سوییزینظر مشترک  مطابق .دارد یانحصار یهسرمای کتاب در «اتالف»سبد 

 «( از راه اتالف3و باالخره  ؛اریگذسرمایه (2 ؛( مصرف6:  اقتصادی از طرقمازاد  ...»

 (15)جذب است.قابل

شده تعریفهای با فرض محدودیت)بدون بحران ادامه یابد  داریسرمایهکه  و برای این

ود. در پر ش گذاری، و رشد مداوم انباشت(، سبد ضایعات باید دائماًمصرف و سرمایهبرای 

 خارجم را درنابخردی ان اتالف و و بار سوییزی ،یانحصار یهسرمای کتاب زمان انتشار

ما ا خصوص تبلیغات، خدمات مالی، و دولت، یافتند.ه، بجلب مشترینظامی، تالش برای 

 داریسرمایه یهها، فعالیت و نقش آنها در جامعدرستی از آن نهاددرک  این راستیه ب

نان آ توصیفآیا  یابنده است ؟افزایشاقتصادی دفع مازاد آیا نقش اصلی آنها  ؟است

ی کتاب کمک آنانتشار  از پسهای در سال آنهاکرد کارما از درک  به خوارمازاد عنوانبه

 کرده است؟ 

 زومملنظامی های ایاالت متحده و هزینه امپراتوری یهکرد پروژل امروزه عملطور مثاهب

 یمثابهبهها آن هزینه ،در عین حال در جهان است. داریسرمایهثبات اقتصاد  ضامنآن 

 اند.رفتهگمنابع مطمئن سودآوری، در بطن نظام جای 

آفرینی ودس در سازوکارو  تنیده یفرهنگ در بافتچنان آن هم تالش برای جلب مشتری 

 ه شماربتحقق مبادله  نقل و توزیع در گذشته شرط اساسیِ حمل مشابهکه  قرار گرفته

 .رودمی

گذاران د شده است. سیاسترسد که رشد دولت کنمی در سوی دیگر اما به نظر

هدف  ،سطوح یهدولت را در همهای ، کاهش هزینهکه باشند از هر قماش داریسرمایه

 اند. مشترک خود قرار داده
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هم گذاری سرمایهبرخاسته از و باران به امکان رشد  سوییزی یهنظریبه همین ترتیب، 

ن جمهوری خلق چی ،یانحصار یهسرمای کتاب از انتشار پسهای د. در سالندهمی کم بها

، و پیوستهجهانی  داریسرمایهبه بازار  ،و همچنین جمهوری دموکراتیک ویتنام

 اند. فروپاشی سوسیالیسم در اروپای شرقیگذاری عظیمی را به خود جذب کردهسرمایه

به  موسومهای . بازارافزوده است داریسرمایه نظامبه را ای تازه پذیرسرمایه عناصر نیز

مازاد( )سرمایه  ،در رقابت با یکدیگرند هزینهکمتولیدکنندگان  عنوانبهنیز که  «نوظهور»

خود  یهبه نوب اقتصادی گذاری مازادهر محل برای سرمایه کنند.می بلخود جسوی را به 

 شود.می مصرف افزایشتبدیل به محلی برای 

االت در اقتصاد ایبخش مالی  یهگسترش یافت نقش تبیین درستشناخت و امروزه 

خواهد  ویکمبیستدیگر، عامل مهمی در درک بحران قرن های ، انگلستان و کشورمتحده

محیطی که بازار سرمایه از حد وفور در بود که سرگردان  یهسرماید. در حقیقت این وب

 یمالتدهی و معاوامسوی به  گشت و نهایتاًمی قبولبازدهی قابلگذشته بود، به دنیال 

 . شدجهانی های بازارموجب سقوط و  هشدکشیده  قماری

های انونکدستمزد در هزینه و کمتولید کم فورانکه در پی ای افسارگسیختهانباشت 

دی در تولیهای کانوندر حالی که )آسیا، اروپای شرقی و آمریکای التین  تولیدِجدید 

وجب بودند( پدید آمد، م کمرقابت تمامعیار برای دستمزد زیر فشار اروپا و آمریکا نیز 

تواند از . اما از آن جا که سرمایه نمیگرددمالی های بازار یهروانسیل سرمایه  شد که

 گذاری درسرمایه) نچوپرخطرتری همهای گذاریسرمایهبه سوی حرکت باز ایستد، 

 .کوچ کردمهندسی مالی های و شیوه مسکنهای وام ،پانوهای شرکت

انباشت ه از این نظر ک ویکمبیستعلت بحران قرن  یهاران درباربینی سوییزی و بپیش

قوط پیش از س یهمولد را در دورگذاری مصرف و سرمایه سیل سرمایه، و افسارگسیخته

ن توارا نمی روزافزون. به زبان آنها، مازاد درست بود ،شعاع قرار دادلاتحت 2118-2117

رچه گ داریسرمایه. اما منطق کرد تعارفم یدیتول یگذاریهسرمامصرف یا  همیشه جذب

اتالف بدون سود را  ولی قلمداد شود،غیرعقالیی  ،دیدگاهی اجتماعی ازممکن است 
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در  که با محدودیت گاهآنو  است؛ود سدر پی کسب  وقفهبی دارسرمایه و تابدنمیبر

 تردید درصددبی د،شو روبرو مولد گذاریسرمایه متعارفهای موقعیت

و حتی انگلی خواهند رفت. این همان بینشی است که در  متعارفغیر های گذاریسرمایه

 شود:می مارکس بیان یهگفتاورد آمران

( شاید به این هشدار 11) «! این است سیرت موسی و پیامبرانانباشت کنید! انباشت کنید»

 الزم داده نشد. بهای یانحصار یهیسرما کتاب در

 تیبحران مارکسیس یهو ارتباط آن با نظری ویکمبیستن علل بحران در قر یبارهدر

 یانحصار یهسرمای کتاب یهبحث درباراین بحث، ما را از توان بیشتر سخن گفت، اما می
اید بو مانعی جامع  یهنظریکه هر . کافی است همین قدر گفته شود بردخواهد  فراتر

 موضوع مفهومی که نظر بگیرد، دررا  وحسابحدبی به انباشت داریسرمایهگرایش ذاتی 

 خواهد بود.  یدیگرهای بررسی

و  وییزیسآن است.  یهبیناننزدیکافق دید  ،یانحصار یهسرمای کتابدلیل انتقاد ما از 

 که توماسای . اوج دورهکردندرا منعکس  داریسرمایهغیرمعمول از مسیر ای باران لحظه

 بعد از جنگ جهانی یه. از نظر پیکتی، دورنامدمی (17) «پرشکوه یهسالسی»را  پیکتی آن

طی آن نابرابری است، که در سیر صعودی مداوم منحنی استثنایی ای وقفه، دوم

ایاالت متحده در اوایل  داریسرمایهرنگ شده بودند. کم داریسرمایهبارز های همشخص

نچه آ اب متفاوت ورطهمین و ،بوداز جنگ قبل  داریسرمایه ازتفاوت م بسیار 6611 یهده

 است بر آن خر گواه قاطعیأپیکتی و تاریخ متهای . مجموع یافتهشدتبدیل به آن  که بعداً

تحسین ابلق این نویسندگان دریافتکه آن است  و باران تنها در سوییزی یهکه نقص نظری

 مومیتعدیگر های به دوران را قرن بیستم داریسرمایهسیر مدر  اییناستثای دوره خود از

 . اندداده
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 در آمریکا به اجرا درآمد. 6631 یدههفرانکلین دالنو روزولت که برای خروج از بحران وخیم 

2 .Great Societyجمهور دموکرات هایی بود که رئیسبرنامه یهواال، اشاره به مجموع یه: یا جامع

کنی فقر و نابرابری نژادی در آمریکا با هدف ریشه 6615-6614های آمریکا لیندون جانسون در بین سال

 د.کراجرا 
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 قوانین، نرخ فقر در آمریکا به حدود نوزده درصد رسیده بود.

4 .John Maynard Keynes( معتقد بود 6641-6883دان اثرگذار انگلیسی ): جان مینارد کینز، اقتصاد

ذیر شوند و الزم است دولت برای ناپاقتصادی ممکن است برگشت لهای نوسان و عدم تعادکه چرخه

اد های اقتصبحران یهرسیدن به اشتغال کامل در جامعه در اقتصاد دخالت کند. وی با توجه به تجرب

منتقد رویکرد حذف دولت از امور اقتصادی و سپردن کنترل کامل  6631و  6621های در دهه داریسرمایه

 اقتصاد به دست نیروهای بازار بود.

5 .Medicare :سال. 15خدمات درمانی دولت فدرال آمریکا برای افراد باالی  یهبیم 

1 .Medicaidدرآمد.خدمات درمانی دولت )فدرال و ایالتی( برای افراد کم ی: بیمه 

7 .Guns and Butter ی میان مصارف مل یهنسبت تقسیم بودج یهدرباراست : تفنگ در برابر کَره تمثیلی

 .مردم یهکاالهای مورد نیاز عاممین خدمات اجتماعی و أنظامی و ت

8 .Eugen Varga 

6 .Ota Sik 

61 .Myron E. Sharpe 

66 .Janos Timor 
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67 .The final Crisis by Allen Hutt,6635 
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