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ِِبیداد ِ ِمارکسِغیاب 

ِ

ِسخنِآغاز.1ِ
 هایجناح درون یزن نیروادر ایران و ارتباط آن با تو ی انباشت سرمایهدرباره 1های آقایان بهمن شفیق و وحید صمدیسلسله نوشته

ند. فارغ اهی طبقاتی انجام دادمبارزه تحلیل برای کمونیسمها و مدعیان است که کمونیست هاییکوششمعدود از  بورژوازی سیاسی
ی به ها و احکام آن و درستی و نادرستی روش رسیدن از اولوسقم فرضیهآن، صحت مفاهیم بنیادی ا ناراستی مقوالت واز راستی ی

سمت  بهها آنگیری جهتپررنگی از حقیقت دارد. نخست  یرگه منظراز دو  نویسندگاندومی بر بستر مشاهدات تجربی، متون 
ی پیروزی  تحلیل سیاسی، که ثمرهراستین از سپهر  نگاری  تاریخ بستن   رخت از که پس ،است اقتصاد یواسطه هتوضیح سیاست ب

. دیگری بازشناسی به باد نسیان سپرده شده بودبود، حتی در میان مدعیان کمونیسم  57های پسین قیام ایدئولوژیک بورژوازی در دهه
د نشوهایی میدر هر دو دچار نقصان ،هرچند .است ی واقعی و نه جنگی زرگریعنوان امر به ی بورژوازیستیز سیاسی درون جبهه

 .کنداستفاده میکه ماحصل کار را ناراست و بی

یش از هر چیز فهم چگونگی ارتباط میان بی بورژوازی را تقدیر  هر کوششی برای توضیح ستیز سیاسی درون جبههما  باور به
تا آنجا که در این متون شرح و  ،گانندکه این ارتباط نزد نویسکوشیم نشان دهیم و میکنیم میگمان  .زندرقم میسیاست و اقتصاد 

گرایی است که توان بازشناسی استقالل نسبی سپهر سیاست را ندارد. با پافشاری بسط داده شده است، دچار قسمی فروکاست
های کند. در میان تحلیلرا مخدوش نمی ی بورژوازیجبهه ندرو سیاسی ستیزبازشناسی  راستی   یبه هیچ روگوییم که این نقص می

 کم بودند جریاناتی که هر دو ــترین مردان و زنان روزگار خویشآن بزرگــ 57های قیام میان کمونیست مدعی مارکسیسم، حتی در
چه ــشناختند بازمی ژواییرا غیربور ی از آن دوکم یکاری دستیدر قدرت را در نسبت با بورژوازی بازشناسند. بس جناح  
های نظری برای بازشناسی . یکی از معدود کوششفرازیابنده در پی آن و ضدامپریالیستی یاچه خلقی  ،موقت بورژوایی وخرده

 ارزشمند کوششی ،بل ارجاع آن دو جناح به بورژوازی تجاری و صنعتی انجام داداز ق   2بورژوایی بودن هر دو جناح را داریوش کائدپور
 مارکسیسم از هر دو دعیم چپ  تقریب تمامی امروز به آن است. دچارما  امروز همان نقصانی که کوشش مورد بررسی دچاراما 

صف  ،تلویحتصریح یا بهبه ،دو جانب ستیزکه یا با بازشناسی غیربورژوایی بودن این ستیز پشت یکی از  چرا ،است ترکوشش عقب
 ــیدیگر امپریالیستی بودن   یبهانهها به یکی پشت مقاومتی و دیگری وسطایی بودن   قرون یبهانه به گرایانیکی پشت غربــبندند می

تن زدن از چپ  کلیدی   الزاماتیکی از  .دنخزمی گرایانیواش پشت غربوار و یواشکیشوتبا بالهتی دن و یا با انکار کل ستیز
 است. امکان وجودی چپ پروغرب بازشناسی همین ستیز بورژوازی امروز مقاومتی   و محور خواه()دموکراسی پروغرب

ی نیروها در ی موازنهاین امکان نیز وابسته فعلیت یدرجه شود.می ساختهمقاومتی نیز در همین ستیز  و چپ محور خواه()دموکراسی

                                                                    

دولت و »ترتیب به به 97و  96، 95، 94، 92، 90در آن سال منتشر شده است. بدین صورت  ی نوشتهکنیم که بیشینهترتیب با سالی یاد میها را بهدر متن، این نوشته. 1
داری مهرورز  از سرمایه»، «ژادنسالۀ احمدی  8عروج و افول »، «بوتۀ مالجو در بوتۀ نقد»، «داری در ایران در دو دهه اخیر توسعه سرمایهنگاهی به »، «مبارزه طبقاتی در ایران

کیدها أتنی است تمام تاره دارد. گفاش« و تکوین زمینه های تالطمات نوین اجتماعی داری در ایران آشکار شدن تنگناهای توسعه سرمایه»و  «بیر و امیدداری تد تا سرمایه
 .شکل خط زیرین آمده از ماست در گفتاوردها که به

 منتشر شده است. 1362که در سال  ،«(1356-1360در ایران ) مبارزه طبقاتی و ضدانقالب بورژوازی»بخشی با عنوان ای سهنوشته. 2
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فریند. آتواند التقاط کند که میاد میای ایجشود و جاذبهصداتر میوروز پرسرهستیز است. به همین سبب است که دومی امروز این
مای ش   سبب امکان را نیز دریافته و بدین بر بازشناسی آن ستیز، این که عالوهاز معدود کسانی هستند  ،اما ،نویسندگان مورد انتقاد ما

 بحثی دیگر است. کنند البتهاند. اینکه تا چه حد سیاست پرولتری را پراتیک میکلی جغرافیای سیاست بورژوایی را فهمیده

 به دباییعنی نمی میان سپهر سیاست و سپهر اقتصاد نیست.یک بهیک تابعیمعنای برقراری  لیسم بهئابه نظر ما تن زدن از اید
مرتبی بدانیم که زوج ی نخست  لفهرویی در سپهر اقتصادی جامعه را مؤگمان کنیم که باید هر نی 3پیروی از سخن درست لنین منظور

گاهیهای ترین وهلهکه در بنیادی ،ویژه بورژوازیبه سازد.شکلی یکتا میدر سپهر سیاست را به ندوم آی لفهؤم  اش دچار تنازعیآ
یکتا ظاهر  در سپهر سیاستگیرد، کمتر زمانی ریشه می ــی کار و سرمایهرابطهــ یی جهان بورژوایترین رابطهکه از بنیادیاست 

ی آنگاه ناچاریم برای هر سو از دوگانه ،های نگاشت اقتصاد به سیاست بدانیممرتبلیستی را برقراری زوجاگر تحلیل ماتریا شود.می
توان درون پیکربندی ای نمیگاه و در هیچ دورهکنیم که هیچادعا نمیوپا کنیم. ی نخستینی دستبورژوازی نیز مؤلفه سیاست  

کنیم کید میأ. اما تفته باشدبازتاب یانیز بندی بورژوازی در سپهر سیاست ر پیکربورژوازی در سپهر اقتصاد قسمی تفکیک یافت که د
ترین یافتهدر تکاملحتی اش رود حال آنکه در سپهر سیاسیکه بورژوازی در تکوینش هرچه بیشتر به سوی یک کل اقتصادی واحد می

آشنای تجاری/صنعتی، وابسته/کمپرادور، های نامدوگانه کند. به همین سببنیز به این شکل ظهور نمیملی دولت 
دانست که در سپهر  آنبندی ری پیکهای سازندهرا شاید بتوان در فرایند تکوین اقتصادی بورژوازی بخشانحصاری/غیرانحصاری 

تشکیل  ایگویی شرکت سهامی ،ن مارکسابه بی ،ترین شکلشاما بورژوازی در سپهر اقتصاد در متکامل .یابندسیاست نیز بازتاب می
. در سپهر کندبندی میپیکری واحد اچونان طبقهو برندگان مساوی از استثمار کارگران سهم دهد که برادران متخاصم را چونانمی

ترین شکل دولت شکلی است که این دوگانه متکامل قضاترین شکل دولت نیز حضور دارد و گویی از در متکامل دوگانگیسیاسی اما 
ی نخست اقتصادی آن لفهؤمتکامل نه در یافتن م ی بورژوازی  یابی ماتریالیستی این دوگانههد. به همین سبب ریشهدرا بازتاب می

ای است که در یافتن تناقض یا تضاد مادیدر که بل ،نه در یافتن تفکیک در منافع اقتصادی بورژوازی دیگر سخن، ، یا بههامرتبزوج
گاهی بورژوازی احکام  عتناز اشاره گفتیم که این نیز تنها به 4. جای دیگرییابدمی تابگونه باز و در سپهر سیاست این رفتهشکل گآ

و روشن  شدههای یادبررسی انتقادی نوشته صرفا  که هدف  چرا ،کنیمبسنده میسفانه اینجا نیز به همین اشاره أمت و دانیمچه میرا  تنازع
 فرصتی دیگر آن را ادا کنیم. در تا نماماند بر دوشمی سخن ایجابی ما چیست. اما اینکه هاستکردن راستی و ناراستی آن

د به بحث وای بر وری میان اقتصاد و سیاست مقدمهرابطهگذریم. اشاره از آن میی دیگری نیز وجود دارد که باز تنها بهنکته
ای که در مقدمه شفیقبحث دولت مدرن در ایران.  :شک در ذهن نویسندگان حضور داشته استتواند باشد، که آن نیز بیدیگری می

ی یافته و منظم به نظریهکند که هرچند نه به شکلی بسطد و تالش میکنبه دولت اشاره می ما  ینگارد مستقمینوشته  نبر بازنشر نخستی
دولت و بررسی تکوین  یرداختن به نظریهپد. بگیر اشاره کند و یحتمل تکامل یا تکوین آن را پی دولت(ـنه او)یا به بیان  دولت ناکامل

ی بیرون از دایره ،در ایران امروز ی اقتصادی آنمایهبورژوازی و بن سیاسی ی ستیزکه پرداختن به رابطه ، همچناندولت مدرن در ایران
که  پاریم به زمانیسست میآورده شده اطور خالصه  که در مقدمه بهرا ی دولتی ه با نظریههمواجی حاضر خواهد بود. نوشته

تنها  طور مبسوط ارائه دهیم. اما اینجا بهبعدتر نیز بحث خودمان را کوشیم میچنین مو ه نویسندگان بحثشان را مبسوط ارائه دهند

                                                                    

جو کنند، در سیاست و، سیاسی و اجتماعی منافع طبقات مختلف را جستهای اخالقی، دینیوعیدووعده مادام که افراد فرانگیرند در پس هر یک از جمالت، اظهارات و». 3
 .(«سه منبع و سه جزء مارکسیسم»« )فریبی بوده و خواهند بودفریب و خود یهمواره قربانی سفیهانه

 ، خسرو خاکبین، نشر اینترنتی.«یک پرچم در سه اپیزود». 4
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لت مدرن بورژوازی ایران چیزی جز ی فرازین تکامل دولت بورژوازی در ایران بوده است. دونقطه 57گوییم که انقالب میاشاره به
 اغلب فرایندهای تکامل در دول غربی بناپارتیسم   دهوری اسالمی نیست. جالب اینجاست که فرایند تکامل در ایران نیز هماننمج

شباهت به نه کم ،هم و باز 5در زمان پهلوی پدر و پسر از سر گذرانده است. مسبیسمارکیآن یعنی ی از اخود را در قالب شکل ویژه
 نمادین را، که بیان ی سیاستصحنهدومی اخراج پرولتاریا از  کهمیان دو انقالبی واقع شد تقریب ین بهاین تکو ،هایی در غربنمونه

از آن پس بورژوازی  .رقم زد هاکمونیستجمعی دستهترین شکل ممکنش یعنی کشتار به دهشتناکی مدنی بود، اخراجش از جامعه
گاهی میزآتنازعی ایران توانسته در قالب دولت خویش دو سویه اش را در دو راهبرد عام عینیت بخشد و جدال کل سیاست را به جدال آ

 رولتاریا این بازی را بر هم زند.شنفد که پامروز میرا ی این امید رایحه امید است و مشام قوی   6میان آن دو فروبکاهد.

ح اقتصاد و ارتباط صحیوگرنه ما اینجا نه  ،که ضرورت ورود به بحث را روشن کنیم آمد قصدچند پاراگراف باال تنها به این 
گاهی  تنازع احکامو نه  کاویمسیاست را می بورژوازی  دولت متکامل ونجریانات سیاسی بورژوازی دربازتاب آن در و بورژوازی آ

ناکارآمدی کنیم که می اشارهگرایی باال پردازد و تنها آنجایی به فروکاستسیاسی می ما تنها به اقتصادانتقادی بحث . رسیمبرمی ایران را
ی هاسیع نوشتهکنیم از میان حجم ورا نشان دهیم. اما برای پیشبرد این مهم نخست تالش می گانسیاسی نویسند پردازی اقتصادمفهوم

دانان اقتصاد تمایز میان او و هه مارکس رجوع کرده و بمنظم و مرتب کنیم. سپس مختصری ب به بحث ما مربوط استرا آنچه  یادشده
ی مقوالت نشان دادن نادرستهدف  بهبعد، پردازیم. در گام می گاننویسند یمورد استفادهجریان اصلی در فهم مقوالت بنیادین 

بر  اضافهدگان ندی بحث نویسبنیامفاهیم دهیم که و در گام نهایی نشان میسنجیم. ها را با مقوالت مارکس میارتباط آن ،نویسندگان
ماند اشاره به این می . در آخرخواهیم پرداختگرایی در همین اثنا کمی هم به فروکاست .در رنج هستندنیز  یارآمدناکاز  یراستنا

ی های صادقانهپژوهش ،ستینگره به سیاست نمینگرایاپردازی درستی داشت و تا این حد فروکاستصمدی مفهومآقای اگر نکته که 
 ثمری داشته باشد.توانست می او

 

ِ؟گویندچهِمیِهاآن.2ِ
گیرد که ، در بر میآشفتهنظم و بسیار بی البتهها را، ها و دادهی وسیعی از فرضیات، احکام، تحلیلشده مجموعههای یادسلسله نوشته

ما تنها  ،حاضر ینوشته طلبد. درنوشتن میها بینانه چند برابر حجم آنها و واقعحجم خود آن کم بهراستی و ناراستی آن دست پایش  
، است ی بورژوازی در آنپیکربندی اقتصاد ایران و بدنهپردازیم. نخست می ،هاکه بشاید به حواشی آن به سه موضوع، و البته تا آنجا

دوم  ؛پردازی را واکاویمشکلی انتقادی این مفهوم کوشیم بهمی چهارمکه در بخش  ،پردازی اقتصادیکه مبتنی است به قسمی مفهوم
به آن  پنجمکه در بخش است، اقتصاد  سپهرآن با پیکربندی بورژوازی در  ارتباطو توضیح  سیاست سپهربورژوازی در  پیکربندی

بندی اقتصادی پیکر ،چونان مسیلی که قرار است بر بستر آن دو تای قبلیاست  تاریخی از انباشِت سرمایهو سوم روایت   ؛پردازیممی
یکدیگر مطابق شده و  ابها های بورژوازی و راهبردهای کالن آنحواشی پیرامون گفتمان جناح همراه اندکی به و سیاسی بورژوازی،

                                                                    

 د.بخاکبین بیا از خسرو دولت نزد مارکس و انگلسهای نظری  بحث را در مایهبنتواند خواننده می. 5
 از پوریا سعادتی مراجعه کنید.« یرانانتخابات مجلس، جنگ و تغییر آرایش دولت در ا»ورزی اخیر بورژوازی ایران به برای بررسی این دو راهبرد عام در سیاست. 6
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که  ،ذکر چند نکتهجز  ،طلبدگونه برخورد انتقادی با این روایت خود توضیحی ایجابی می که هر سان توضیح شوند. از آنجایی بدین
 گذاریم.بررسی آن را به فرصتی دیگر وامی ،ماندبیشتر به گوشزد می

دهند که نویسندگان شده قسمی تکامل و در بعضی موارد تغییر را نشان میاز منظر این سه موضوع، چونان یک کل واحد، متون یاد
ی نخست دو نوشته ،ورنوعی واکنشی به این تحول باشد. به هر متون نیز به شاید نگارش هر بار از نو  . اندبیان نکرده یروشنبهرا ها آن
یست، لیکن ما را محل انتقاد ما ن دهد. این تمایز( ارائه می97و  96، 95، 94های پسین )نوشته با متفاوت نسبتا  ( شمایی 92 و 90)

 شده را به دو بخش تقسیم کنیم.ی یادپردازیم، سلسلهی شمایی کلی از متون میکه به ارائه دارد تا زمانیوامی

ِنخستِیپاره.2.1ِ
داری هتضعیف موقعیت سرمای( 1پس از انقالب شاهد  یدر دو دهه :بخشی استی سهبرای اثبات این فرضیه کوششینخستین نوشته 

رشد ( 3همراه  به لیجانبه و انکشاف کل ظرفیت بورژوازی مبتنی بر بازار داختعمیق همه( 2زمان و البته هم المللیایران در بازار بین
درات از تولید ناخالص ملی و سهم صا هایی شاخصمقایسه از بخش نخستم. برای اثبات بودی های میانی و پایینی بورژوازیالیه

شود. اثبات بخش ستفاده میها اآن دهه تقریب مشابه با ایران  به ایران و چند کشور  در  و سهم صنعت از صادرات تولید ناخالص ملی
به ی با یکدیگر گذاری دولت و بخش خصوصی در مقایسهمایهسهم سر ت از تولید ناخالص ملی وسهم صنعترتیب و سوم را به دوم

رچند ه، است ،ی سوم انقالبیعنی دهه ،80ی های پایانی دههی نخست تا سالنوعی امتداد نوشتهی دوم به. نوشتهگیرندعهده می
 گذارد.، می70ی آغاز دههو  جمهوری رفسنجانی ریاست ی آن، یعنیکه میانهبلآغازگاه بررسی خود را نه انتهای متن نخست 

اواخر  یفاصله دررا  وینخست پیکربندی اقتصادی بورژوازی نزد کوشیم سخنان صمدی را به این شکل منظم کنیم. ما می
روه خواهد گبر بستر دو بخش  متقدم و متأخر اقتصاد و مشتمل بر سه  کنیم. این پیکربندیتصویر می 70ی خر دههاتا او 60ی دهه

یکربندی توصیف پ به این هدف که ،کنیمهای صمدی استخراج میرا از نوشتهمیان این سه گروه اقتصادی مفروض ی س رابطهبود. سپ
ا بارتباطش همچنین و  ،که مشتمل بر دو گروه است ،تر به پیکربندی سیاسی بورژوازیاقتصادی بورژوازی تکمیل شود. سپس

ز اواخر بندی اقتصادی و سیاسی بورژوازی اپیکری صمدی از وارهطرح بدین طریق .پردازیمپیکربندی اقتصادی در این دوران می
 شود.میآمده است، تکمیل  که در تصویر زیر، 70ی تا اواخر دهه 60ی دهه
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 70ی تا اواخر دهه 60ی بندی اقتصادی و سیاسی بورژوازی از اواخر دههی صمدی از پیکرواره: طرح1 ریتصو

با شروع ریاست جمهوری رفسنجانی »خورد. ی نخست انقالب کلید میکند که در پایان دههه تغییری اشاره میصمدی ابتدا ب
تجار بازار و شد و حمایت از در واقع اقتصاد ایران باید به اقتصادی باز تبدیل می ...سرعت تغییر کرددر ایران الگوی انباشت به

 های بزرگ و انحصاریرقابتی با تمرکز بر بخش یسرمایهبه تعدیل اقتصادی، و حمایت از  باید جای خود را اقتصادی یهای بستهگروه
جمهوری اسالمی به موجی از انباشت سرمایه در بازارهای  یهای اولیهکه در سال اقتصاد جنگی متکی به بازار داخلیداد. آن می

های تا نیمه 60 یاز اواخر دهه ...دادمی شده در بازارهای جهانیاقتصادی ادغامداخلی منجر شده بود، اکنون باید جای خود را به 
انجامید، بلکه در  های اقتصادیغولگیری تنها به شکل نه های اقتصادیهای حکومتی و بازتوزیع سود  فعالیترانت، 80 یدهه

 وتاه و در چارچوب بنیادهای مختلفدر مدتی ک... نیز عمل کرد های میانی بورژوازیبخشخدمت انباشت و تمرکز سرمایه و رشد 
)همچون بنیاد مستضعفان، بنیاد قدس( و یا نهادهای دولتی، شبه دولتی و نظامی؛ صدها گروه تولیدی، ساختمانی، تجاری و خدماتی 

های ها( و نیز بخش خصوصی، بنگاهعمومی )همچون شهرداری دولتی وشکل گرفتند. به موازات آن و تحت پوشش نهادهای غیر
ها، هزاران تولیدی کوچک و متوسط در صدها مرکز و شهرک صنعتی صنعتی، تجاری و خدماتی  متعددی ایجاد شدند که پیرامون آن

برد. شکل گرفت که از روند عمومی انباشت نصیب می ای جدید از بورژوازی متوسط و خردالیهگردید. و بدین ترتیب  تأسیس
نژاد سپس به نقل از معتمد «.بسته شده بود، در این دوره نهادینه شد 50و  40های ش در سالهایداری صنعتی ایران که نطفهسرمایه

خ صدوپنجاه سال یبرخاسته از تار تجاری   داری  هیسرما، به موازات و صنعتی تولیدی هایفعالیتگسترش ک سو، با یاز » :گویدمی
ساختار کارگر در  یطبقه تحکیمخود سبب گسترش و  ینوبه روندی که بهشد،  “نهینهاد”ران یصنعتی در ا داری  هیاگذشته، سرم

های مالی و تجاری، روند و چه در عرصه تولید یفوق، چه در عرصه نهادهای گر، سودآوری  یران گشت. از سوی دیاجتماعی ا
 میسرای بزرگ صنعتی، مالی و تجاری بود، هن گروهیکه در رأس ا نیینو اقتصادی   فیتاشرابه نفع را،  “هیسرما یاولیهانباشت ”

بخشی »تبدیل به  با کمک از بوردیو، ،60ی برخاسته از تحوالت پایان دهه نوین   این گروه اجتماعی   تبارشناسی  سپس در « .ساخت
 :افزایدمی یرصمدی همچنین در تکمیل این تصو. شوداشاره می« اشرافیت اقتصادی نوین»به  «آن دوره سیاسیاداری و  اشرافیتاز 
 مدیران، کارگزاران و کارمندان نهادهای دولتی و عمومی و اقشار متوسط، حرصی روزافزون در میان 70 یاول دهه یدر همین نیمه»

ترین سطوح برای رساندن دستی به ضریح مقدس سرمایه قابل مشاهده بود. گروه کثیری از این میان در صدد جامعه حتی تا پایین

 اشرافیت نوین اقتصادی یا
 رمایههای سغول

 ی جدید از بورژوازی متوسط و خرداالیه
 ی متوسطی جدید از طبقهاو الیه

 بازار سنتی و
 بنیادهای اقتصادی و بیت رهبری

بخش متقدم 
 داریسرمایه

خر أبخش مت
 طلبانبلوک کارگزاران و اصالح داریسرمایه

 کاربلوک محافظه
روستاییان، روحانیت سنتی و 

متوسط  یهایی از طبقهالیه
 شهری  پیرو این روحانیون

ها، مدیران و تکنوکرات
 متوسط  جدید یطبقه
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ای خود را به این وسازی و با دریافت رانت، وام یا توصیهیک شرکت  هرچند کوچک، یا ورود به پروژه یا ساخت تأسیسبودند تا با 
ها، جهاد سازندگی و دیگر نهادهای دولتی، عمومی امتیازاتی که در اختیار کارکنان شهرداری پول و سرمایه برسانند. یکاروان شتابنده

ها در بورس که سهام افزایش سریع شاخص قیمت. کرداقشار را در مواهب رشد سریع انباشت سهیم میگرفت این و بنیادها قرار می
شد نیز یکی گرفت و سپس به عموم واگذار میدولتی قرار می اول در اختیار مدیران و کارمندان نهادهای دولتی یا شبه یآن در وهله

رغم تمایزات و تضادهای فرهنگی علی متوسط یجدید از طبقه یالیهوره بود. این دیگر از موارد برخورداری این اقشار از مواهب این د
برد و منافع خود شد، بهره میهایی که تحت رژیم اسالمی برایش فراهم میهای مختلف آن، از فرصتیا ایدئولوژیک در میان بخش
ا به نام دوم خرداد و سپس سبز شناخته شد، در اجتماعی جنبشی که بعده یدر حقیقت بدنه. جسترا در حفظ شرایط موجود می

 «.گیری کردهمین زمان شروع به شکل

 های دولتیکه حمایت هستیمرو داری ایران روبهسرمایه یبا تغییری در توسعهانقالب ی نخست دههشدن  سپریپس از  بنابراین،
 که چرا ،کندمنتقل می (!) های بزرگ و انحصاریتمرکز بر بخش رقابتی با یسرمایهبه  اقتصادی یهای بستهار بازار و گروهتج  را از 

. از سوی دیگر، گویی در دشوتبدیل  شده در بازارهای جهانیاقتصادی ادغامبه  دبایمی متکی به بازار داخلی اقتصاد جنگی  
های غول، اشرافیت نوین اقتصادی یا ستشده ابا این تغییر متولد گویی بوروکراتیک ایران، که ـها اداریآن زبان به داری  سرمایه

ی پیکربندی بورژوازی ی متوسط دو بخش سازندهای جدید از طبقهای جدید از بورژوازی متوسط و خرد و الیهدر کنار الیه اقتصادی
که در  کند، و خواهیم دیدی متوسط را روشن نمیهستند. هرچند که آقای صمدی تمایز میان بورژوازی خرد و متوسط و طبقه

 شماردمیها را متمایز کوشیم تا آنجا که خود نویسنده آنشمارد، لیکن ما میهای بعدی اساسا  دومی را جزئی از اولی برمینوشته
 داریاو بخش متقدم سرمایه زبان هم به بازاریان، یا به نگاهینیم ،در کنار این دو بخش ،البته صمدی 7شان را از قلم نیندازیم.زتمای

 یقابل ذکر است که بازار سنتی نیز از پروسه»نویسد: و می ، داردخ صدوپنجاه سال گذشتهیبرخاسته از تار داری تجاریهیرماسیا 
دیگری رو به تحول بود و انطباق بیشتر  یایران دریچه “سنتی”گشایش بازارهای آسیای میانه در این دوره برای بازار ... تحول دور نماند

 «.ساختوجودآمده میسر میهتغییرات ب بازاریان را با

با سرعت بخشیدن به انباشت گسترده  70 یبر آنچه گفته شد دهه بنا» :نویسدی میان این دو بخش نیز میی رابطهدربارهصمدی 
اند که نبوده دارانسرمایهکالنخالف تصور رایج، این تنها  بر... کندداری ایران بازی میسرمایه یکننده در تاریخ توسعهنقشی تعیین

یافتند. افزایش حجم انباشت کل ای دست میها و امتیازات ویژه به سودهای افسانهبا تکیه بر باندهای قدرت و برخورداری از رانت
س بلکه أنه فقط در ر 50و  40 یخالف دهه داری در این دوران برهای کالن نشانگر این است که سرمایهدر کنار سودآوری سرمایه

بخش  70 یدر طی دهه اقتصاد یموتور محرکهها، این یبا وجود همه... ر عمق جامعه نیز در حال گسترش و انباشت بوده استد
های ویژه در حال انباشت سرمایه بود و ها، امتیازات و موقعیتایران بود. این بخش از بورژوازی با استفاده از رانت بزرگ بورژوازی

کرد. این داری کمک میها و تحکیم مناسبات سرمایهافزایش درآمدهای نفتی نیز به رشد این الیه های دولت وگذاریسیاست

                                                                    

کند به ذهن متبادر می ی یکسان گرفتن این دو راکند که شائبهی متوسط در اروپای دوران عروج انقالب بورژوایی مقایسه میی متوسط را با طبقهاو در متنش یک جا طبقه. 7
کند ضمن اشاره به اما تنها جایی که تعریفی از آن ارائه می«. های کوچک و میانی بورژوازیخشگسترش طبقات متوسط و فربه شدن ب»کند به و جایی دیگر نیز اشاره می

در ادبیات سیاسی اخیر »نویسد: گردد میداری برمیبورژوازی و همچنین اشاره به استفاده از این اصطالح برای قشری که به دوران نخستین ظهور سرمایهتمایز آن با خرده
شود که ضمن گستردگی بورژوازی و حتی کارگرانی اطالق میهایی از بورژوازی، خردهای از طبقات و اقشار اجتماعی، شامل بخشتلویح به مجموعهمتوسط به یطبقه

 تر است.نظر تعریف اخیر در ذهن آقای صمدی پررنگبه« .نیستند قدرت سیاسی سهیمفزاینده، در 
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های شد، تا زمانی که به کارتلهای بزرگ و سودآور میشرکت تأسیسجویی تا هنگامی که منجر به های سودها و روشسیاست
مشکلی بر قدرت و ثروت خود و بر استحکام نظام سرمایه ران بیداسرمایهای از کالنداد، تا موقعی که طبقهاقتصادی شکل می

بورژوازی خردهمین کند و أافزودند و تا هنگامی که رشد  انباشت  کل  سرمایه، در حدی بود که نرخ  صعودی  رشد  اقتصادی جامعه را تمی
بنابراین در این دوره، در ... افزودنزد این اقشار می مجاز بود، بلکه بر مشروعیت دولت نیز تنها نه، و طبقات متوسط را هم منتفع سازد

در حال رشد  ــسبات قدرتعدم حضور در منارغم علیــاقتصاد نیز  های متوسط و کوچکبخش، های سرمایهغولکنار ظهور 
است که اولی موتور محرک سان  بدیندر سپهر اقتصاد پیکربندی بورژوازی  یدهندهتشکیل در نتیجه ارتباط میان دو بخش 8«اند.بوده

های حکومتی و بازتوزیع سود  رانتی قبلی دیدیم که البته از سوی دیگر در گفتاوردها است و دومی منتفع از این تحرک است.
موجود در  اقتصادی گروه دوم حاصل شده است. ما از دور   هایی اولی است، سودی که از فعالیتسازنده های اقتصادیفعالیت

 .دهیمبیان شده است اختصاص میتر روشن های پسیندر متنکه  یارتباط گذریم و نقد اصلی خود را بهسنده میروایت نوی

نویسد: زند و میبا توجه به این پیکربندی اقتصادی، صمدی دست به توصیف پیکربندی سیاسی بورژوازی در این دوران می
های بعد تغییری اساسی ن رفسنجانی شکل گرفت و در ایام خاتمی و حتی دورهواقع بنیان اقتصاد  نوین جمهوری اسالمی در زما در»

این دو بلوک از دو سنت متفاوت . داران در مقابل هم صف بسته بودنددو بلوک از سرمایه عمال  ها در طی این سال. در آن ایجاد نشد
داران متکی بودند که پس از پایان جنگ و در دوران ریاست ههایی از سرمایطلبان بر الیهبلوک کارگزاران و اصالحگرفتند: سرچشمه می

و رو به  متوسط  جدید یها، مدیران و طبقهحمایت اجتماعی خود را از تکنوکرات. این بلوک جمهوری رفسنجانی شکل گرفته بودند
و پیش از آن  60 یریشه در دهه کرد که از این دوران به طور قابل توجهی منتفع شده بودند. و در مقابل بلوکی کهرشدی کسب می

 یحاکم در دهه یبود. این بخش از طبقه و بیت رهبری 60 ی، بنیادهای اقتصادی  ایجادشده در دهه“سنتی”بازار داشت و مشتمل بر 
هایی از هحمایت  روستاییان، روحانیت سنتی و الیاجتماعی خود را به نفع بلوک جدید از دست داد و بیشتر بر  یبخشی از بدنه 70

 «.کار بودمحافظه کرد. این بخش از بورژوازی در این دوره به لحاظ سیاسی شدیدا  تکیه می متوسط شهری  پیرو این روحانیون یطبقه
آقای صمدی کدام بلوک  باور بهه حقیقتی روشن است، اما اینکه دو بلوک بود شامل بندی بورژوازی در سیاست ایراناینکه پیکر

بورژوازی متوسط  بود و همچنین نوین در این دوران  اشرافیت  ،میدید چنان کهروشن نیست.  چندان همم بخش است ی کدانماینده
 دارانهایی از سرمایهالیهبلوک نخست بر  یاتکا حکم به ، بنابراینمعرفی شدند ای جدیدالیههمگی به عنوان  ی متوسطو خرد و طبقه

آیا منظور هر دو بخش از این ابهام در رنج است که  جمهوری رفسنجانی شکل گرفته بودند که پس از پایان جنگ و در دوران ریاست
است یا تنها یک بخش و اگر تنها یکی در نظر است، این بخش کدام است. اما حکم به اتکای بلوک دیگر بر بازار اقتصاد متأخر 

تا نیست.  در رنجاز ابهامی  ،ی بیت با دو تای اولی تمرکز نکنیماگر بر تمایز میان آخری یعن ،بیت رهبری های اقتصادی وسنتی، بنیاد
 نمایش درآمد به 1در تصویر  طور که همانسپهر اقتصادی و سیاسی  دربندی بورژوازی ی صمدی از پیکروارهطرح باجا  بدین
 9یم.یروروبه

                                                                    

 «زات ویژه بود.های نفتی و امتیاتصاد ایران همان طور که گفته شد، بخش کالن و انحصاری سرمایه با استفاده از رانتلوکوموتیو اق»نویسد: در همین مقاله می. 8
صنعتی /ون بورژوازی مولدبندی بورژوازی آن زمان فراکسیاست. او نیز کوشید نشان دهد که دو جناح در پیکر 57تا اینجا تحلیل بسیار شبیه به تحلیل کائدپور در دوران . 9
های و صنعتی و الیه در یک سو و فعالیت تولیدی ،داری متقدماست. اینجا نیز بازار سنتی، سرمایه (حزب جمهوری اسالمی)و فراکسیون بورژوازی تجاری  (هاجناح لیبرال)

 وشیده نیست.پداند هم که بر کسی می های اول انقالبیبرالدار لکارگزاران تا چه حد خود را وامـطلباند. اینکه همین بلوک اصالحقرار گرفته ی دیگرجدید در سو
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کار تخوش دگرگونی کرده و بلوک محافظهشده را دسکه تصویر یاد دهدتغییری شکل می 80ی در دهه ، مدعی استاماصمدی، 
وقوع بود  تحوالت دیگری در فضای اقتصادی ایران در حال 70 یهای آخر دههدر سال» :نویسداو میکند. گرا تبدیل میرا به اصول
یعنی  60 یهاز ده های اقتصادی بازماندهها و گروهرفسنجانی بر الیگارشی یهای اقتصادی در دورهثیرات ساختارشکنیأو در واقع ت

ها و با شکست گذاریسرمایه یشد. با ورود سپاه پاسداران به حوزهپدیدار می امنیتی و روحانیتـ، سپاه، نهادهای پلیسی“سنتی”بازار 
نیز  کار سرمایهجناح محافظهو همچنین با تحکیم الگوی نوین انباشت در دوران خاتمی،  1378مقاومت وزارت اطالعات در سال 

، بخش تأخرمداران نوپا و سرمایهشد. و بدین ترتیب به موازات مند میچشید و از مزایای آن بهرهعم الگوی جدید انباشت را میط
ر ساختارها دوم در برابر تغیی یو بخشی از نیمه 70 یاول دهه یشد و کسانی که در نیمهایران نیز متحول می داریمتقدم سرمایه
ی از اختالف، دیگر بر سر مقاومت  بخش 80 یبردند. با شروع دههتدریج به اهمیت این تغییرات پی میکردند، بهمقاومت می

ت ایران متحول کرد نبود. بلکه ماهیت و بافت تقابل طبقاتی در درون حاکمیداری در برابر تغییراتی که بخش دیگر اعمال میسرمایه
اقتدار متفاوت  یسرمایه در ایران بود که از دو سنت، دو تاریخ و دو حوزهبندی بین دو جناح بندی موجود، صفشده بود و صف

م بر سر قدرت ها، امتیازات و در یک کالها، رانتبری هر جناح از پروژهگرفتند. و در این لحظه اختالف بر سر میزان سهمت میئنش
کل گرفته شوک سرمایه که در دو سنت تاریخی متفاوت به وجود دو بل قبال  » :نویسدکمی جلوتر می «.و بازتقسیم انباشت کل بود

که  کارمحافظه معروف شد و بلوک طلبکارگزار و اصالحبرافراشته بود و بعدها به  بودند اشاره کردیم. بلوکی که با پایان جنگ سر
دید و یا به سرمایه های بازار میداری را یا در پستوها و حجرهگشت و سرمایههای پیش از آن برمیو یا دهه 60 یتاریخ آن به دهه

به امانت ها نآکرد که خداوند آن را در قالب بنیادهای مستضعفان، بنیاد شهید، آستان قدس و بیت رهبری به همچون تیولی نگاه می
ز زمان رفسنجانی ا های انباشت را کهداری در ایران بلوک اخیر نیز به تدریج ُنرمزمان با تکامل مناسبات سرمایهسپرده است. اما هم

وگرا و اما پذیرش ساختار جدید سرمایه از سوی این بلوک به معنای منحل شدن آن در جناح ن ..گذاری شده بود پذیرفت.پایه
این اثنا با  اش بود. این بلوک درهای قدرت و تقویت جایگاه اقتصادیطلب نبود. بلکه به معنای بازسازی آن و تحکیم بنیاناصالح

ات متعلق به داری شکل داد که انحصارم به انباشت سرمایه ادامه داد و دیری نپایید که به گروهی از انحصارات سرمایهسرعت تما
متحول گرا اصولکار به گرا و محافظهو بدین ترتیب جناح تمامیت شدند.رسیده محسوب میدورانبهکارگزاران و نوگرایان در برابر آن تازه

 «.شد

ها، بنیاد، هرچند نه در متأخرشد تصور کرد که گروه متقدم و بندی را درک کرد. تا پیش از این میق این تقسیمدشوار بتوان منط
های دیگر خیلی هم متقدم نیستند و نرم هادهند. اما اگر اولیدر سپهر سیاسی دو جناح را تشکیل می بدین سبب تعارض منافع دارند و

در سپهر  اند، دیگر کدام تعارض منافع منجر به ایجاد دو بلوکرا شکل داده (!) انحصارات سرمایهاند و حتی را پذیرفته (!) انباشت
، که برای هر دو در متن مذکور شواهدی موجود شد کمک گرفتاز دو توجیه می فصل این مسئلهوبرای حل ؟شده است سیاست

سازی های اسلحهخواهان آمریکا را بیان سیاسی کارتلجمهوری که برای مثال است هاییتحلیل شبیه به یی تحلیلارائه . نخستاست
 بازشناسیسازی و به همین سبب حامیان خدمات درمانی های داروها را بیان سیاسی کارتلو به همین سبب حامیان جنگ و دموکرات

، هرچند اگر این نوشته را کنند شترونوبرای ایران ای را مایهبیهای چنین تحلیل صمدی و دوستانش اما بعید است که کنند.می
 که از انحصارات   زمانیویژه چندان هم دور از انصاف نیست، بهه دتنهایی مالک قضاوت قرار دهیم نسبت دادن این تحلیل به نویسنبه

شود. و نوگرایان سخن رانده می متعلق به کارگزاران ها در برابر انحصارات  ها به رفع تحریمآن میلیبیکار و متعلق به بلوک محافظه
ای جدید از بورژوازی متوسط و الیهی بورژوازی، یعنی همان متکی بر بدنه طلبو اصالح انارکارگزبلوک شد تصور کرد که میدوم، 

متکی بر  ده،شگراتازگی اصولکاران به، یعنی محافظهو بلوک دیگر دنباشو بیان سیاسی آن ، ی متوسطای جدید از طبقهخرد و الیه
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نین تواند چمی چند که خوانندههر و بیان سیاسی آن باشند. ، چه انحصارات بخش متقدم و چه انحصارات بخش متأخر،انحصارت
 .نسبت دهیم هاین تحلیل را به نویسند شود که مایادشده مانع میابهام از متن استخراج کند، لیکن آن  نیزتصویری را 

ز بازار و ا جای دو جناح سه جناح مثال   چرا بههایی از قبیل اینکه توان به پرسشنمی 92ی نوشتهمنطق  بنیادبر  یبه هر رو
های نوین و الیه بیت و اشرافیت/چهار جناح متشکل از بازار و بنیادهاچرا نداشته باشیم یا حتی  متأخرداری بیت و سرمایه/بنیادها
، بلکه حلیل نیستتایم و البته این دیگر ریم چون نداشتهاتوان گفت ند. تنها میدادپاسخ  نداشته باشیم بورژوازی متوسط و خردجدید 

ا در م های موجود در سپهر سیاست است.بندیای خودسرانه در سپهر اقتصاد با بخشبندیای خودسرانه میان بخشبرقراری رابطه
ایه نو دستخوش این تغییر است که بخش متقدم سرم دیدی جصویر پیشین در دورهت ،القصهگردیم. بخش پنجم به این مسئله برمی

گرایی کاری به اصولنوگشتگی سبب تحول محافظه این و تشکیل داده است متأخر بخش   گشته و اشرافیتی همانند همان اشرافیت نوین  
کنیم. اما یل میتصویر آن را تکمگردیم و های پسین به این تغییر برمیدوم همین بخش و مبتنی بر نوشته یپارهدر ابتدای  .شده است

 .را بررسیم سیاست خارجیفعال  و مبتنی بر همین نوشته، 

 ، چنین80ی ی دههدر میانهاین دو جناح  ی اختالفترین نقطه، مهمی سیاست خارجیدربارهاین توصیف صمدی  از پس  
سهم متفاوت هر بخش از ختلف قدرت که با های مای از سوی بخشمنطقه یالگوهای متفاوت مربوط به توسعه»سد: ینومی

 “کاراقتدارطلب یا محافظه”اصطالح های متفاوتی از سوی جناح بهمتناسب بود؛ به واکنش های انباشت و امتیازات رانتیحوزه
های اقتصادی ه بنگاهشد انتظار داشت کنمی. دادها قرار میای را در برابر آنمنطقه یهای متفاوتی از توسعهانجامید و استراتژیمی

سرعت در حال ها بهها، حذف رقبای خارجی و حتی تحریمتنشی سپاه، بیت رهبری و بنیادها که خود تا حدود زیادی در نتیجه
سطح تکامل باالی » :کنداو همچنین اشاره می« .طلبان و کارگزارانزدایی باشند که اصالحتوسعه بودند به همان اندازه خواهان تنش

غیرممکن  دوران جنگ را عمال   یههای عظیم اقتصادی، بازگشت به اقتصاد بستداری در ایران و تمرکز سرمایه در دست بنگاهیهسرما
داد و هم بقای کلیت شد که هم به نیازهای انباشت سرمایه پاسخ میکرده بود. در سطح جهانی باید رویکردهای جدیدی اتخاذ می

گرایش به کوتاه  ــچه در اپوزیسیون و چه در خود حاکمیتــهایی از بورژوازی ایران ی که در بخشکرد. در حالنظام را تأمین می
های دیگر نیاز به تدوین استراتژی متفاوتی که بتواند نیاز ایران به بازارها و شد، در مقابل در بخشآمدن در مقابل غرب تقویت می

همین نیازها بود که ائتالف  84انتخابات سال  یگرفت. در آستانهشکل می مرورهای غرب را به حداقل کاهش دهد، بهسرمایه
گوی پاسخداد. ائتالفی که بسیج و سپاه را شکل می یهای وسیعی از بدنهگرایان تا بورژوازی نظامی و بخشای از اصولگسترده

تر تر و سنتیجهانی به جای مناسبات قدیمی یهعرصبا جایگزین کردن بازارهای جدید در بود و  نیازهای بورژوازی رو به رشد ایران
ین ا» :دهدسرانجام در تکمیل این سخنان تذکر میو « .دادپاسخ مناسب را میها ناپذیر این سرمایه، به عطش سیریدر رابطه با غرب

کاال با جهان. امری که با توجه به  تزها پاسخی بود به ضرورت باز شدن راه اقتصاد ایران به بازارهای منطقه و تسهیل تبادل سرمایه و
 یاجزا یطلبان با بقیهد. در این موارد نیز تفاوت اصالحمیزان تراکم و تمرکز سرمایه در ایران به یک ضرورت عاجل تبدیل شده بو

البته با اندکی ، نکات مورد اشاره در دو گفتاورد آخر «.دادندمیها نبود، بلکه در پاسخی بود که به آنها حاکمیت در فهم ضرورت
عدم تمایل یا تمایل کمتر  عبارت است از شودچیزی که اینجا مطرح میفعال  اما  شود.تر ارائه میروشن پسینهای در نوشته ،تغییر

 رنگهای پسین کمدر نوشتهکه  اینکته ،بردها میی منفعتی که از حذف رقبای خارجی و تحریمواسطه گرا به رفع تنش بهجناح اصول
های ، که در نوشتهیعنی باز کردن راه اقتصاد ایران به بیرون مشترک هدفیک  برای دستیابی بهی متفاوت ایهی راهکارارائهو شود، می

های انباشت و سهم متفاوت هر بخش از حوزهبا در ارتباط اینجا  ی دوم نیزنکتهاما همین  شود.ی آن بحث میپسین بیشتر درباره
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بل کوتاه آمدن در برابر غرب شود. گویی یک جناح منفعتی اقتصادی از باز کردن راه اقتصاد به بیرون از ق  فسیر میت امتیازات رانتی
های پسین خواهیم دید که در نوشتهبل آن استراتژی متفاوت. برد و دیگری منفعتی اقتصادی از باز کردن راه اقتصاد به بیرون از ق  می

توسط  ، ضرورتی که هر بار پس از انتخابشکندضرورت انباشت سرمایه در این دوره ارزیابی می انتخاب این استراتژی متفاوت را
 .ها را نیز بررسیمگونه قضاوتی بخش دیگر نوشته اجازه دهید قبل از هر آید.ل میئنده به کشفش نابورژوازی آقای نویس

ِدومِیپاره.2.2ِ
لی بدون کند و تصویری اشود، دو متن نخست بیشتر بیان احکام پژوهشنتشر میم 97تا  94 هایسال هایی که دردر سری دوم نوشته

سان کار  دهند. بدینهای مفصلی را در اثبات احکام صادرشده ارائه میدهند و دو متن پسین جزئیات و استداللجزئیات را ارائه می
کوشیم نخست یز مین پارهدر این کنیم. از زوج دوم نقل می را هاکه احکام و نتایج را از زوج اول و استدالل چرا ،تر استما نیز ساده

امل دو بخش ای که این بار شبندیتصویر کنیم، پیکر 80ی شده در دههپیکربندی اقتصادی بورژوازی نزد صمدی را پس از تغییر یاد
ای که وی ، رابطهپردازیممی صمدیی این دو بخش از منظر شود. سپس برای تکمیل تصویر به رابطهانحصاری و غیرانحصاری می

گذرانیم. سپس داند از نظر میی انباشت میگانهبندی سهوی دورهرا کند. مبتنی بر همین رابطه آنچه با نام بازتوزیع سود از آن یاد می
ه بکنیم تا نوبت وی منبعث از پیکربندی آن در سپهر اقتصاد است تصویر می باور بهکه را پیکربندی بورژوازی در سپهر سیاست 

گرایی است محور و برونصادرات گرایی  گرایی، درونضرورت انباشت در دوران درون سیاستی که بازتاب   در حکمسیاست خارجی 
 برسد.

ی  آن تغییری را بگیریم که به یدباپیش از هر چیز می ن برای این مهم فرایند رسید رخ داده بود. 70ی اواخر دههنویسنده در باور  پ 
... »خوانیم: چنین می 57ی پس از دربارهاین نوشته در کنیم. ، دنبال می94ی به این برهه را یک بار دیگر، این بار مبتنی بر نوشته

 یبدنههای بزرگ صنعتی و دولتی، این معدودی از شاخهجز سرعت رو به گسترش گذاشتند و بههای کوچک اقتصادی بهبنگاه
های لمیده در حجره بازاریاندر طی همین دوره، از میان  ...نمودهای تراکم و تمرکز سرمایه را فراهم میزمینه بود که بورژوازی ایران

پس از جنگ اما  «.دارانی بزرگ پدیدار شدندبعد از قیام، سرمایه های اول  از میان تولیدکنندگان کوچک سالو  50و  40های ههد
زمان، گذاری در داخل کشور و همسرمایه های جدید  این دوره مصادف بود با باز شدن فرصت»اقتصاد ایران در مسیر جدید روان شد. 

ها این یی. و همهاران ایرانگذخلیج فارس به روی بازرگانان و سرمایه جنوبی   یهای آسیای میانه و کشورهای حاشیهرگشوده شدن بازا
ی انباشت جای نیروی محرکهنمود. در همین اثنا بود که نباشت را فراهم میگیری امر اهای بزرگ و شتابسرمایه امکان عرض اندام  

 گسترش   انجامید و هم فرصت  های کالن میهای بزرگ بود که هم به انباشتگذاری. از این پس سرمایهدر اقتصاد ایران عوض شد
 60ی دهه بنیادهای اقتصادی تنبل  گذاری، سرمایهگیری مراکز جدید نمود. در کنار شکلرا فراهم می ترکوچک های اقتصادی  بنگاه
 باور به «.تولیدی، تجاری و سپس مالی شتاب بیشتری گرفت گیری انحصارات  و بدین ترتیب جریان شکل تدریج فعال شدندنیز به

لوکوموتیو  ،ی انحصاریهاسرمایه... »گرفت. های بزرگ و انحصاری شکل میالگوی جدید انباشت بر محور سرمایهنویسنده 
نیز حول محور تقویت انحصارات رو به رشد ایران ی بورژوازی اقشار مختلف بورژوازی بود... بدنه یانباشت سرمایه و نیروی محرکه

های میانی  پس گویی از الیه «.ها شکل گرفتند..ها، مدیران و بوروکراتاز بورژواهای خرد، تکنوکرات یو... قشر جدید گذاشت
مرور فعال و به، آن بخش تنبل و سنتی هم گیردبخش انحصاری و غیرانحصاری شکل می 70 یی اول در دههلهمقا 60 یدهه

نتیجه  شود.منتقل می 70 یدههدر  به انحصارات 60ی ههد در های میانیاز الیه ی اقتصاد نیزنیروی محرکه و شودانحصاری می
ی پیشین میان دو بخش پیکربندی روشن است که اینجا تمایزی که در دهه هیم.مواج جدیدبا تصویری  80ی یل دههدر اوا اینکه
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های تنبل و بیت رهبری از های جدید از یک سو و بازار سنتی، بنیاداشرافیت و الیه یبورژوازی در سپهر اقتصادی فرض شده بود، یعن
و از سوی دیگر  یمیروی متوسط( روبهژوازی )و طبقهی بورشود به این سیاق که از یک سو با بدنهسوی دیگر، دستخوش تحولی می

بورژوازی، و گاهی هم بخشی از زی و خردهاپوشانی میان بورژوجز همنیست ی متوسط چیزی با بورژوازی انحصاری. کماکان طبقه
داری نحصار برآمده از سرمایهداری متقدم و االبته تمایز میان انحصار برآمده از سرمایه 10کارگران که در قدرت سیاسی سهیم نیستند.

 کند.. به هر روی تصویر نخست بدین صورت تغییر میشودمتأخر نیز در پیکربندی اقتصادی روشن نمی

 
 80ی و اوایل دهه 70ی بندی اقتصادی بورژوازی در اواخر دههتغییر پیکری صمدی از وارهطرح: 2 ریتصو

تر نیز اشاره پیش بندی اقتصادی است.، انحصاری و غیرانحصاری، این پیکردید  ج بخش ی بین دورابطهتر است اما آنچه تیره
شود. اما ما هیچ جای ی اقتصاد در طول این تغییر و شاید کمی قبل از آن به بخش انحصاری منتقل میشده بود که موتور محرکه

ی منظور توانیم دربارهم که هیچ حدسی هم نمییگویی اینکه این موتور محرک چیست نیافتیم. منصفانه میها توضیحی دربارهنوشته
ی آنچه گذریم. بنابراین همهگفتیم که از اینکه در روایت ایشان دور منطقی هم وجود دارد می نخست یپارهدر آقای صمدی بزنیم. 

 .پردازیممی بازتوزیع سودگذاریم و به توانسته منظور آقای صمدی از لکوموتیو و موتور محرکه باشد کنار میمی

بلعید و بازار داخلی ی کوچک و متوسط را میهایی از سرمایهم انباشت انحصاری سرمایه بخشوتدا»اما  ،80ی با ورود به دهه
و در  ی بورژوازی ایران فاصله گرفتتدریج و هرچه بیشتر از بدنهمنبع انباشت به» که چرا ،«دادرا به سوی رکودی خفیف سوق می

و پا گذاشتن بر ی کارگر تشدید استثمار طبقهبا  توانست در همین دهه نیز ی انحصاریسرمایه ..آن متمرکز گردید.بخش انحصاری 
یک  بدون حضور ی کارگر بزرگ وبدون وجود یک طبقه ادامه دهد. و این امر خود ابانترشد شبه ی بورژوازی غیرانحصاری گرده

به بهای  ــبا تکیه بر بازار داخلیــ، تداوم رشد بورژوازی انحصاری 70ی خالف دهه بربورژوازی گسترده ممکن نبود... بدین ترتیب 
هم  ی کارگر تمام شد. و اینانحصاری و کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و فالکت بیشتر طبقهغیر یکاهش نرخ رشد سرمایه

 احتماال   که انباشت، منبع 80ی ویی در دههگ .«متوسط یطبقهکارگر و  یاعمال فشار سیاسی و سرکوب طبقهر با شد، مگمیسر نمی
بل چه گهمه چو این .گیردجای میانحصارات  درون و گرفتهی بورژوازی فاصله از بدنه ،است انباشت منظور مقصد ونه و از ق 

گرایش نزولی نرخ سود... به  باالتر بودن ترکیب ارگانیک سرمایه و». دهد؟ پاسخ چیزی نیست جز بازتوزیع سودسازوکاری رخ می

                                                                    

گاهش به گذشته نهمواره  80ی در طول دهه این بخش از بورژوازی ایرانطور که گفته شد  همان ...ی متوسط مدرن چه؟ او در این باره چه موضعی داشت؟اما طبقه». 10
کنند، کل یاد می “ی متوسططبقه”اما آن طیف از بورژوازی که اصطالحا  از آن به نام » :و در جایی دیگر« ...نگریستبود و در حالی که بورژوازی انحصاری به آینده می

 «.شدبورژوازی ایران را شامل نمیخرده

 اشرافیت نوین اقتصادی یا
 های سرمایهغول

 ی جدید از بورژوازی متوسط و خرداالیه
 ی متوسطی جدید از طبقهاو الیه

 بازار سنتی و
 قتصادی و بیت رهبریبنیادهای ا

بخش متقدم 
 داریسرمایه

خر أبخش مت
 داریسرمایه

ی بورژوازی بدنه
 ی متوسطو طبقه

انحصاری بخش  بورژوازی انحصاری
 داریسرمایه

غیرانحصاری بخش 
 داریسرمایه
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جدید ما به اجزای این پیکربندی  (94) «...انجامدهای غیرانحصاری میبازتوزیع سود به نفع بورژوازی انحصاری و سقوط سرمایه
 .ردازیمپسوم و چهارم می بخشها( در میان آن بازتوزیع سودو  یانحصارو غیر یانحصاربخش  ،)یعنی دو بخش آنی میان و رابطه

ی بورژوازی و ، کنار بدنه2کند که در تصویر کنیم که آیا با خواندن این گفتاوردها خواننده گمان نمیمیاینجا تنها به این نکته اشاره 
ویژه که کمی جلوتر خواهیم دید که گویی هیچ کدام از این سه توسط هیچ به ،شدمیبایست نام کارگران نیز ذکر ی متوسط میطبقه

ی بورژوازی از یک سو بورژوازی انحصاری پا بر گرده شوند.بندی بورژوازی در سپهر سیاست نمایندگی نمیکربخشی از پی
ی کارگر سرکوب کند. ی متوسط را نیز در کنار طبقهانحصاری به استثمار کارگران مشغول است و از سوی دیگر مجبور است طبقهغیر

تواند از بورژوازی تا کارگران را به شرط سهیم نبودن در قدرت گاری است که میی متوسط مفهوم ولنتر هم دیدیم که طبقهپیش
در پایان مقاله توضیح دادیم چنین کند. ما نیز به خواننده حق می ،ی سیاسی نویسندگان نبوداگر سابقهاقتصادی در خود جای دهد. 

 ها از نظریه ربط دارد.شت نادرست آنبیش از آنکه سیاسی باشد، به بردا ،دهیم که این اشتباه نویسندگانمی

ارتباط اقتصادی میان چگونه مبتنی بر اجازه دهید ببینیم صمدی  ،سپهر سیاست بپردازیمپیکربندی بورژوازی در  پیش از آنکه به
در امتداد دهد. وی توضیح میرا انباشت سرمایه در ایران  بندیخود دوره باور به بورژوازیاقتصادی  بندیهای مختلف پیکربخش

ی کوشد فرایند انباشت سرمایه و رونق و رکود آن را پی بگیرد. فرضیهتقسیم پیکر بورژوازی به دو بخش انحصاری و غیرانحصاری می
انحصاری مرور رکود به بخش غیربه 80ی آنکه در دهه گیرد، حالمی بخش را در بر هر دو 70ی رشد سرمایه در دهه که او چنین است

رکود هر دو بخش پیکربندی تر نرخ سود سبب کاهش شدید به 90ی در دهه در پی آن کند وسرمایه نفوذ میهش نرخ سود سبب کا به
به بخش  80 یحتی در دهه و بعضا   70 یرشد در طول دهه... ». بان خود صمدی بشنویمزاز . دگیربورژوازی ایران را در بر می

رشد  ...های کوچک و میانی بورژوازی و گسترش سرمایه تا اعماق جامعه منجر گردیدبخش یارات محدود نماند و به توسعهانحص
تر با بزرگ ای معکوس با نرخ رشد انباشت کل قرار گرفت. ظاهرا  ، در رابطه70 یخالف دهه ، بر80 یهای سرمایه در دههسریع غول

ی تنهایی بدنهنبود تا به هفتاد  اقتصاد ایران، دیگر قادر یهانحصاری این نیروی محرک دهی شدن وزن و حجم اقتصاد ایران؛ سرمایه
انحصاری خرد  یهای سنگین همین سرمایهیک زیر گامبهسرمایه باید یک یداری را با خود به جلو بکشد. اجزاسنگین سرمایه

سخت تناقضات درونی انباشت سرمایه  شدند تا او بتواند خود را به جلو بکشد و در رقابت جهانی سرپا نگاه دارد. هرچند عوارضمی
داران و به صورت رکودی شدید آشکارتر شد، اما وجود این تناقضات برای سرمایه 90ی و اوایل دهه 80ی در ایران در اواخر دهه

کار و استخراج دم بیشتر نیروی  با استثمار هر 70 یقابل لمس بود. آن روندی که در دهه 80ی از همان ابتدای دههها کارگزاران آن
های به مانعی در برابر انباشت بخش 80 یداد؛ در دهههای آن نوید میرو به تزاید ارزش اضافه، شکوفایی سرمایه را به تمامی بخش

صعود و سقوط نرخ رشد تولید ناخالص  (96) «.را به سمت رکود سوق دادها انحصاری بورژوازی ایران تبدیل شد و آنوسیع ولی غیر
که یکی متعلق به بخش انحصاری و دیگری متعلق به بخش  ایدنباله دو ی آن بهست روشن. اما تجزیها ی یادشده امریدوره ملی در

توان به دو دنباله را که نخست صعودی و سپس نزولی باشد می ای از اعدادهر دنبالهکه  چرا ،سرانهغیرانحصاری باشد امری است خود
ی اصلی نخست صعودی و سپس نزولی باشند، اما با این تفاوت که یکی زودتر شروع و همانند دنبالهتجزیه کرد، به شکلی که هر د

دو به را  آن تواننظر بگیرید که می را در{ 0،15،30،45،45،45،45،30،15،0} یدنباله ،تر. برای نمونهبه نزول کند و یکی دیر
 . نمودار زیر{ تجزیه کرد0،5،10،15،20،25،30،20،10،0{ و }0،10،20،30،25،20،15،10،5،0}دنباله به صورت 

توان در نمودار اول دید و نمودار دوم ی مورد بررسی است. صعود و نزول نرخ رشد را میی نرخ رشد ساالنه در سه دههدهندهنشان
 که سپاریم، جاییخش چهارم میاثبات خودسرانه بودن این تجزیه را به ب دهد.مثال ما را نشان میی دنبالهی ی خودسرانههم تجزیه
های اقتصادی بستری را ی اقتصادی با رقابت بین شاخهدهیم فهم غلط صمدی از انحصار و خلط رقابت درون یک شاخهنشان می
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راحتی درون بهای در نظر آورد که وی را قادر کند گونه به (!) برابر را در قالب بازتوزیع سود گیری نرخ سود  اشتباه شکلتا بهکند مهیا می
 ای بزند.دست به چنین تجزیهای هر فراز و فرود اقتصادی

 

 
 ی عددیی دنبالهی خودسرانهب( تجزیه ؛رخ رشد ساالنه )منبع: بانک جهانی(ن: الف( روند 1نمودار 

کار شکلی روشن به تغییر بلوک محافظه به 80ی ی پیکربندی سیاسی پس از دههدرباره 92ی در نوشته :و اما پیکربندی سیاسی
طلبان متکی بر شکلی مبهم بلوک کارگزاران و اصالح سبب شکل دادن به انحصارات اشاره شده بود، همچنین به گرا بهبه اصول

د مشتمل بر اشراف و های نوظهور خواز این رو که این الیه ،مبهمــهای نوظهور سرمایه پس از پایان جنگ ارزیابی شده بود الیه
انحصار و غیرانحصار( بودند اما نویسنده روشن نکرده بود که اتکای بلوک یادشده بر کدام بخش از این  80ی غیراشراف )پس از دهه

 نیرو ،گیرد. افزون بر اینشود و بخش انحصاری این وظیفه را بر عهده میهای پسین مسئله روشن میدر نوشته ،هاست. به هر روالیه
یاوری  و یار ــنویسنده باور بهــشده گویی ابهام یاد رفع، که با را ی بورژوازی ایرانشود که قصد دارد بدنهسومی نیز عیان مییا جناح 

گرایان، خالف گرایشات اصلی درون اصول بر»شود. ی بورژوازی ظاهر مینژاد برای رسیدن به داد بدنهاحمدی کند. احیاندارد، 
ی از زاویه طلبانحاصالمانند ههم  گرایاناصولرا هم دوباره احیا و تنومند کند.  ی بورژوازی ایرانبدنهخواست که می نژاداحمدی

صدد بود تا از  نژاد به فکر رونق بازار داخلی بود. او نیز درستند در حالی که احمدیینگربه اقتصاد و سیاست می منافع انحصارات
ی اول با تکیه به بازار داخلی ها را در وهلهمین امنیت و رشد آنأهای انحصاری جلوگیری نماید، اما تمایهگسترش رکود اقتصادی به سر

گرایان هستند، چرا که به هر نگران همان بخشی از انحصارات باشد که اصولدل بایدنژاد میالبته منطقا  احمدی «.دانستممکن می
 متوسط یطبقهگفتمان اصالحات تمایالت اگر » :گویدهمین را مینیز فتند. صمدی در یک ائتالف به قدرت سیاسی دست یا یرو

نژاد نوعی از بازآرایی ایدئولوژیک اسالم گفتمان احمدی ؛زدی انحصاری پیوند میهای سرمایهایران را به منافع بخشی از الیگارش
خوردگی مانعی برای البته این گره «کرد.نحصارات مربوط میاز همان ای را به منافع بخش دیگر های فرودستتودهبود که تمایالت 

وجه اشتراک دیگری  ،بر این افزونکند. در این دوران ایجاد نمی ،کارگر )فرودستان( یطبقهنه متوسط و  یطبقه ، نهچ کدامسرکوب هی
 یه به بازار داخلی و استقالل اقتصادیسیاست تکدر عین حال »نویسد: گرایان وجود دارد. صمدی مینژاد و اصولنیز میان احمدی
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خواهند، گرایان میآن طور که اصول ایاستراتژی فتح بازارهای خارجی و ایجاد بلوک منطقهکرد و یا نژاد دنبال میآن طور که احمدی
 استراتژی بازکه  لیاست. در حا اقتدار بیشتر بر فضای سیاسی کشورهر دو مستلزم اعمال ها نظر از تخیلی یا واقعی بودن آن صرف

متوسط شهری به  یهدر نظر طبق آتالنتیک و انحالل بورژوازی ایران در بورژوازی جهانیها به روی بورژوازی ترانسگذاشتن دروازه
و  “خوارانزمینیسیب”و کاهش هرچه بیشتر نقش  شدن بیشتر فضای سیاسی به طور نسبی و کاهش مطلقیت والیت فقیه بازمعنای 

 (95) «.در جمهوری اسالمی است “خورهاسیساند”

 
 90ی تا اواسط دهه 80ی بندی اقتصادی و سیاسی بورژوازی از اوایل دههی صمدی از پیکرواره: طرح3 ریتصو

 در کنار پیوند زدنطلبان اصالح دست بهی متوسط به یک بخش انحصارات پیوند زدن طبقه فرضیات باال، یعنیی به همه
نگریستن  در کناری بورژوازی بدنه منظرنژاد از نژاد و نگریستن احمدیاحمدی دست بهدست به بخش دیگر انحصارات وهای فرتوده

استراتژی  استلزام کنار در بیشتر گرایان به اقتدارو اصول نژاداحمدیاستراتژی  استلزامانحصارات و  منظرطلبان از گرایان و اصالحاصول
ی تشدید استثمار طبقهبرای رشد باید به  کهانحصاری  همان بخشاضافه کنید که این را ، 11سیاسیفضای شدن  بازطلبان به اصالح

متوسط اعمال فشار  یکارگر و هم بر طبقه یهم بر طبقه نتیجه و درشت گذای بورژوازی پا میی بدنهبر گردهو پرداخت کارگر می
باید مسیر پیوستن  70ی در همان دهه... » رسید.بورژوازی هم با سپاه می یخدمت بدنه بایستمیداشت سیاسی و سرکوب روا می

رفت که شد. در غیر این صورت بیم آن میداری انحصاری ایران هموار میی قوی سرمایهسپاه پاسداران و نیروی انتظامی به شبکه
بورژوازی ایران یعنی  یحصارات برخیزند و توسط بدنهو انها نیروهایی که در بطن انقالب شکل گرفته بودند، به مقابله با الیگارش

ی بورژوازی خرد و متوسط به خدمت گرفته شوند. سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی و امنیتی ایران که از ابتدا نقش سرکوب طبقه
بورژوازی هم به عهده  یر برابر بدنهانحصاری را دی کارگر و نیروهای انقالبی را بر عهده داشتند، باید از این پس پاسداری از سرمایه

 (97) «.گرفتندمی

سیاست خارجی »: نشینیمجمهوری اسالمی به نظاره می را برای توضیح سیاست خارجی دولت صمدیتالش  ،در آخرین قدم
... بود ربگرایی اقتصادی معطوف به نزدیکی به غستقالل و درونارغم پابرجایی علی رفسنجانی و خاتمیدوران ریاست جمهوری 

نداشت جز آنکه بر  اینئولیبرال چارهـوچرای ایدئولوژی لیبرالچوندر عصر فروپاشی بلوک شرق و تسلط بیاین الگوی انباشت 

                                                                    

 ی متوسط.این دومی البته از منظر طبقه. 11

ی بورژوازی و بدنه
 ی متوسططبقه

 بورژوازی انحصاری

 بخش
 غیرانحصاری 

 بخش
 انحصاری

 طلبانبلوک کارگزاران و اصالح

 کاربلوک محافظه

 نژاداحمدی

متوسط  یطبقه
 فضای باز /

فرودستان / 
اعمال اقتدار 

 بیشتر

تکیه به بازار داخلی و 
 استقالل اقتصادی

تح بازارهای خارجی و ف
 ایایجاد بلوک منطقه

ها و گذاشتن دروازه باز
 انحالل در بورژوازی جهانی
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به ایجاد تغییراتی  70ی در دههیافته تداوم الگوی انباشت تحقق... تکیه کند آتالنتیکسیاست خارجی نزدیکی به بورژوازی ترانس
انحصاری داخلی تشدید  یباید حمایت از سرمایه: نیاز داشت 80ی س آن سیاست خارجی در دههأو در رها تاساسی در سیاس

شد و نهادهای نظامی و انتظامی بیش از پیش به جریان انتظامی و امنیتی آن افزوده میـنظامی ی. بر اقتدار و حتی پشتوانهگردیدمی
های های اقتصادی با حوزهشدند. بدون چنین سطحی از تداخل بین حوزهانتگره میخوردند و در آن انباشت سرمایه پیوند می

در برابر عظمت و اقتدار چه  80ی توانست یکپارچگی و تمرکز خود را در دههانحصاری ایران نمیی امنیتی، سرمایهـنظامی
متناسب با ... کوچک و متوسط در داخل حفظ کندی رو به افول و معترض بورژوازی و چه در برابر بدنه المللیهای بینسرمایه

با » :90ی و اما در دهه« .کردجایی در سیاست داخلی، سیاست خارجی جمهوری اسالمی نیز باید چرخشی بزرگ را تجربه میجابه
برای حفظ و تکامل  های الزمو انحصارات حاکم برای خروج از رکود فزاینده و ایجاد زمینهها الیگارشی تنها چاره 90ی دههشروع 

جوی بازارهای بهتر و سودآورتری است. رکود در بازار وایرانی در جستی سرمایه... مرزها بود گسترش به بیروندولت بورژوایی 
گذاشته  و سیاست درهای بسته را پشت سر گراییدرونداخلی بر سرعت خروج سرمایه از ایران افزوده است. بورژوازی ایران عصر 

 گراییبرونعصر  90ی دههی قدرت جمهوری اسالمی بود. در آستانهی نژاد از دایرهترین علت حذف احمدینیادیاست. این ب
گرایی نژاد نشان داد که تداوم انباشت در ایران بیش از این با درونشت سال ریاست جمهوری احمدیه... اقتصاد ایران آغاز شده بود

 محوراستراتژی صادرات... شودتضمین نمیسط و افزایش قدرت خرید اقشار فرودست اقتصادی و تقویت بورژوازی کوچک و متو
ای نداشت جز داد. از این پس بورژوازی ایران چارهتنهایی جواب نمیگرایی اقتصادی بود و بههم هنوز سیاستی در چارچوب درون

ای با تمام منطقهی برای جمهوری اسالمی ایران راه توسعه ا  گرایی روی آورد. ظاهرگرایی را به تاریخ بسپارد و به بروناینکه درون
ها طلبیجاهی های جهانی و دست کشیدن از همههای نظامی و سیاسی آن و یا راه سازش و حتی امتیاز دادن به قدرتخطرات و هزینه

کاهش انباشت در بخش خواری و تر از انجام اصالحات ساختاری، کاهش رانتصرفهاش بهضررها و پیامدهای داخلی یبا همه
ی های آخر دههدر سال» .نگرندکه هر دو از منظر انحصارات می رو بودیمبا دو طیف روبه 90ی نتیجه در دهه در «.بود انحصاری

تغییرات نظر یک سر طیف، نقطه داد. ازگرایی اقتصادی را تشکیل میدو رویکرد متفاوت، دو سر یک طیف از نظرات در مورد برون 80
و  آتالنتیکجهانی و پیوستن به بلوک ترانسی انتگره شدن در سرمایهدر گرو  ساختاری و تداوم تکامل دولت مدرن در ایران، مقدمتا  

فتح برخی از بازارهای گرایی  اقتصادی، با نظر جریان مخالف، برونتقاضا برای دریافت سهمی باالتر در تقسیم جهانی کار بود. از نقطه
اخیر محل  ی گرفت که طی چند دههگذاری باید در بازارهایی شتاب مییافت. بر اساس دیدگاه دوم، سرمایهتحقق می میانهخاور

از نفوذ سیاسی و ایدئولوژیک باالیی برخوردار بوده است. اما روی دیگر ها داران  ایرانی بوده، و ایران در آنوآمد سرمایهتعامل و رفت
و مخاطرات ها ای، حضور و اعمال اقتدار سیاسی و نظامی در منطقه بود. امری که بر پیچیدگیی  خاورمیانهطلباین توسعهی سکه
گرایی را به داشت که این نوع برونافزود و جناح دیگر در درون بورژوازی و بخشی از مردم را وامیداری ایران میگرایی  سرمایهبرون

حد با مقوالت اقتصادی آقای صمدی پیوند ضروری چه گردیم تا ببینیم تا ن فرضیات برمیدر بخش پنجم به ای (97) «.چالش بکشند
اجازه دهید آخرین تصویر این بخش را به سیاست خارجی از منظر صمدی اختصاص دهیم و از خواننده بخواهیم که این  دارند.

 تصاویر را به خاطر بسپارد تا در بخش پنجم به آن برگردیم.
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 ی صمدی از سیاست خارجی در سه دههوارهح: طر4 ریتصو

لزوم آنچه در باال آمده  و اشاره کنیم که از خواننده پوزش بطلبیم بخشاین های تودرتوی آور گفتاوردبابت شکل سرسام دبایمی
از زبان خودشان روایتشان است تنها اثبات این است که ناروا چیزی را به نویسندگان یادشده نسبت نداده باشیم و تا آنجا که ممکن بوده 

 صادق باشیم. کند، به هر روی کوشیدیم کهما را تضمین نمی هایبرداشتتمامی راستی را بشنویم. هرچند این نیز لزوما  به

 

ِکمبریجهایِکپیپلی.ِکاپیتالِمارکسِیا3ِ
ت و انحصار را نزد مارکس مرور های صمدی برویم، مفید است که کمی مقوالت رقابسنجی استداللپیش از آنکه به سراغ صحت

ی انتقادی ما هکه به کار مواجه است هاییبر قسمت محدودنشان دهیم. البته این مرور  است دیگرانآنچه نزد کنیم و تفاوت آن را با 
بین ، رقابت (صنعتیرقابت درون) ند از رقابت درون یک بخش اقتصادیاها عبارتآید. این قسمتشده میبا نویسندگان یاد

 ها را بررسیم.ی زیر آنپاره کوشیم در سه، که میو رانت (صنعتیرقابت بین) های متفاوت اقتصادیبخش

مارکس از یک سو میان ارزش انفرادی، ارزش اجتماعی )یا  اجازه دهید پیش از آنکه وارد خود بحث شویم اشاره کنیم کهاما 
گذارد. مقوالت ارزش انفرادی، ارزش اجتماعی )یا ش و قیمت تولید تمیز میارزش بازار( و قیمت بازار و از سوی دیگر میان ارز

تر تبدیل ارزش که مقوالت ارزش و قیمت تولید، یا دقیق حالی ند، دراصنعتیی رقابت دروندهندهارزش بازار( و قیمت بازار توضیح
ی دوم این بخش توضیح داده های تولید، که در پارهیمتها به قصنعتی است. تبدیل ارزشی رقابت بیندهندهبه قیمت تولید، توضیح

واقع تبدیل ارزش انفرادی، ارزش اجتماعی )ارزش بازار( و قیمت بازار به قیمت تولید انفرادی، قیمت تولید اجتماعی  شود، درمی
ی ول برقرار است میان سه مقولهی اهر ارتباطی که میان سه مقوله ،این واسطه )قیمت تولید بازار( و قیمت بازار خواهد بود. به

سبب ساده کردن  دهیم گاهی الزم است که، بهصنعتی را توضیح میی نخست که رقابت دروندر پارهشده نیز برقرار خواهد بود. تبدیل
 گانه به جای یکدیگر استفاده کنیم.بحث، از این مقوالت سه

ِصنعتی.ِرقابتِدرون3.1
لحاظ اجتماعی عبارت  الزم اززمان کار »کند. لحاظ اجتماعی الزم برای تولید آن تعیین می به کار  کاال را زمان  ارزشدانیم که می

ای معین و با میزان مهارت میانگین و است از زمان کاری که برای تولید هر نوع ارزش مصرفی در شرایط متعارف تولید، در جامعه
دار مقداری سرمایه را برای خرید داری سرمایهدر تولید سرمایه .(69 ، ص1 جلد، سرمایه) «رایج در آن جامعه الزم است شدت کار

 خاتمیـرفسنجانی

 گراییاستقالل و درون

 طلب اصالح نژاداحمدی

 90 یدهه 80 یدهه 70 یدهه

 گرااصول

 گراییبرون محورگرایی صادراتدرون

نزدیکی به غرب و 
 آتالنتیکترانسبورژوازی 

انتگره شدن در 
جهانی  یسرمایه

 ه بلوکو پیوستن ب
 آتالنتیکترانس

فتح برخی از 
بازارهای 

خاورمیانه و 
طلبی  توسعه

 ایخاورمیانه

 استراتژی
 محورصادرات
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این ارزش »زند. به جیب می ارزش اضافیکند و با فروش کاال به ارزش آن کمیت مشخصی ریز مینیروی کار و ابزار تولید پیش
اند، یعنی ارزش وسایل تولید و هبه ارزش عناصری که در تشکیل محصول مصرف شدفزونی ارزش محصول اضافی عبارت است از 

کند. مطلق و ارزش اضافی نسبی اشاره میمارکس در توضیح ارزش اضافی به دو نوع ارزش اضافی  .(239 ، ص1 جلد) «نیروی کار
اجبار به ،در همان جلد نخست ،داری به کاهش ارزش نیروی کارو بیان گرایش عام نظام سرمایه در توضیح ارزش اضافی نسبیوی 

کاال نه ارزش فردی بلکه ارزش  ارزش واقعی... »کند. را تعریف می العادهارزش اضافی فوقزند و در این گریز ریزی به رقابت میگ
دارد بلکه با  کننده در هر مورد فردی در برشود که آن کاال برای تولیداست. یعنی ارزش آن با زمان کاری سنجیده نمی اشاجتماعی
مورد استفاده قرار را دار که روش جدیدی شود. بنابراین، اگر یک سرمایهن تعیین میآحاظ اجتماعی برای تولید ل به الزم زمان کار

کند العاده کسب میآن بفروشد که باالتر از ارزش فردی آن است، آنگاه ارزش اضافی فوق «دهد، کاالی خود را به ارزش اجتماعی  می
د و ارزش دهنداران به این روش نوین انجام ندیگر سرمایه راای از تولید یت بسندهکه کم تا زمانی .(354-353 ص، ص1 جلد)

 العاده تصاحب خواهد کرد.دار مذکور ارزش اضافی فوقسرمایه ،اجتماعی کاال کاهش نیابد

ی زش اضافو ار گویدی این نوع مازاد سخن میتر دربارهمارکس روشن ،تر تحلیل، در جلد سومبا ورود به سطح انضمامی
اعی و قیمت بازار بایست به تمایز میان ارزش انفرادی، ارزش اجتمیابد. اینجا میالعاده نام پدیداری خود یعنی سود اضافی را میفوق

رایط عرضه و تواند بسته به ششود. این قیمت میقیمت بازار همان است که کاال به آن قیمت در بازار خرید و فروش میبپردازیم. 
، باال یا پایین ارزش اجتماعی بنشیند. تقاضا،  عی خواهد بود و این ی زمانی منطبق بر ارزش اجتمااما میانگین آن در یک بازهتصادفا 
زنده در مرغ ار باز به قیمت ،برای نمونهشوند. ی سود باشند با یکدیگر خنثی میبرندهوجودآورنده یا ازبینتوانند بهها که میتفاوت

 د.نگاه کنی ، که در نمودار زیر آمده،امسال ماهشهریور

 
 یک کاال: ارزش اجتماعی و قیمت بازار در 2نمودار 

جز یک یا دو روز قیمت بازار با این میانگین ریال باشد. اما به 184000توان حدس زد که میانگین قیمت باید چیزی حدود می
 ،ریال ارزش اجتماعی مرغ زنده است. به سخن دیگر 184000توانیم بگوییم که می ،نظر کنیم برابر نیست. اگر از عوامل دیگر صرف

. پس روشن است که آن روزهایی که قیمت بازار از ی زمانی منطبق بر ارزش اجتماعی خواهد بودبازهقیمت بازار در یک  میانگین
. اما زننداند به جیب میبردهطور میانگین سود می یش از آنچه بهبزنده ی مرغ کنندهداران تولیدارزش اجتماعی آن باالتر باشد سرمایه

وجودآورنده توانند بهها که میاین تفاوت ،بینی است. به هر روبازار قابل پیش همچنین روشن است که عکس آن نیز برای روزهای بد  
روند کاری نداریم. آنچه ی که با این باد آمده و با باد بعدی میما به این سودهای شوند.ی سود باشند با یکدیگر خنثی میبرندهیا ازبین

 برای بحث ما مهم است تفاوت میان ارزش انفرادی و ارزش اجتماعی است.
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رآورده سخن دیگر، عرضه تقاضای متعارف را باجازه دهید فرض کنیم که قیمت بازار بر ارزش اجتماعی منطبق است، یا به 
 دار  ایهریال است. درست است که هر سرم 184000برابر با  ،دو هر ،جتماعی و قیمت بازار مرغ زندهکند. در نتیجه ارزش امی

ا استفاده از یک بکنندگان مرغ این امر بدین معنی نیست که تمام تولیدفروشد، لیکن کننده مرغش را در بازار به همین قیمت میتولید
کنندگان یکسان به دیگر سخن، این بدین معنی نیست که ارزش انفرادی تمام تولید .کنندوری یکسان تولید میتکنولوژی و با بهره

 عکس.رخی دیگر بهکنند که ارزش انفرادی بیشتری دارد و بکاالیی تولید میتر خود وری پایینسبب بهره بهداران برخی از سرمایهاست. 
تقریب، به ازای هر دو یعنی، به ؛اندتخمین زده 0.88تا  0.49بین ی مرغ را کنندههای تولیدوری واحدی بهرهدر تحقیقات فاصله

کنیم که  کند و اگر فرضوری کمتر تنها یک محصول تولید میی با بهرهکند کارخانهور تولید میی بهرهواحد محصولی که کارخانه
ی اولی نصف حد محصول برای کارخانهی هر واشدهتمام آنگاه قیمت ،های هر دو کارخانه قیمت یکسانی داشته باشندنهاده

ی مرغ، برای شدهدرصد باشد، آنگاه قیمت تمام 40اجازه دهید فرض کنیم که نرخ سود میانگین برابر  ی دومی است.کارخانه
ای ی کارخانهبرا وریال  174700وری برابر ای با کمترین بهرهریال، برای کارخانه 131000ری میانگین، برابر با وای با بهرهکارخانه

ایین به ازای هر پوری باال، میانگین و ی مرغ با بهرهندهکنهای تولیدکارخانه ریال خواهد بود. بنابراین 87300 وریبا بهترین بهره
ه نسبت ب ،فیوری باال سود اضای با بهرهبرند. بنابراین کارخانهریال سود می 1100و  400، 50 ترتیببه گذاریسرمایه ریال 1000

ی عکس کارخانهتر و بهوری باالتر کاالهایش را با ارزش انفرادی پایینی با بهرهکه کارخانه چرا ،بردمی است، 400سود میانگین که 
ارزش اجتماعی  کند. حال آنکه هر دو به ارزش واقعی خود کهتر کاالهایش را با ارزش انفرادی باالتری تولید میوری پایینبا بهره

، که عی استحاصل تفاوت ارزش انفرادی و ارزش اجتماکنیم از آن یاد می سود اضافینام  بنابراین آنچه به فروشند.یکاالهاست م
ضه و تقاضا مربوط و سودهای بادآورده که به عر ارزش اجتماعی و قیمت بازار تفاوت نه کنندگان بستگی دارد،به ساختار تولیدی تولید

 .است

گیرد، تقاضای ی مقادیری که بین دو حد قرار میی کاالها به ارزش میانگین، یعنی ارزش میانهاگر عرضه»به زبان مارکس، 
العاده یا سود اضافی تر از ارزش بازار است، یک ارزش اضافی  فوقشان پایینمتعارف را برآورده کند، آنگاه کاالهایی که ارزش انفرادی

توانند بخشی از ارزش گیرد، نمیقرار می 12بازار ارزششان باالتر از ش انفرادیکه کاالهایی که ارز بخشند، در حالیرا تحقق می
ثیری که این اختالفات بر عرضه و تقاضا و أاگر از تنتیجه اینکه،  .(234ص ، 3 )جلد« دارند، تحقق بخشند ای را که در براضافی

توانند میبا داشتن شرایط متعارف کنندگان لیدی تولیدنظر کنیم، در یک بخش تو ذارند صرفگعرضه و تقاضا بر این اختالفات می
وری باالتر کار بردن شرایط تولید با بهره یا اینکه در صورت به ،سودی برابر با سود میانگین که متناسب با نرخ سود میانگین است ببرند

این اختالف دست آورند.  از سود میانگین به ور کمترکافی بهره مقدار به تولیدی  شرایط یا در صورت نداشتن  ،سود اضافی کسب کنند
که  ستا وجود بازاریو نیز  کنندگان یک نوع کاالرقابت بین تولید»بری ناشی از قانون قیمت واحد است که خود نیازمند در سود

نوع کاال، یا رقابت درون کنندگان یک پس رقابت بین تولید .کید از ماست(أ)ت «ها بتوانند کاالهای خود را در آن عرضه کنندی آنهمه
صورت ارزش  ارزش اجتماعی، یعنی به یکبه صورت  ...های متفاوت انفرادیارزش»شود که ی اقتصادی، سبب مییک شاخه
کاالهای  که قیمت بازار  نبرای آ»و برای اینکه قیمت بازار نیز بر این ارزش منطبق شود این شرط الزم است: « ...تراز شوندبازار... هم

منطبق اند، با ارزش بازار نند، یعنی کاالهایی که یکسان هستند اما هر یک تحت شرایطی با خصوصیت کمی متفاوت تولید شدههما
ی کافی قوی اندازه کنند باید بهاز آن منحرف نشود، فشارهایی که فروشندگان گوناگون بر یکدیگر وارد مینزول  یاباشد و با صعود 

                                                                    

 آورده شده است. «قیمت بازار»ی فارسی به اشتباه ترجمهدر  .12
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شود، نیاز اجتماعی را برآورده کند، یعنی با کمیتی که جامعه قادر به پرداخت ارزش ه به بازار عرضه میی کاالهایی کباشد تا توده
آن  صنعتبنابراین در رقابت درون یک د عرضه و تقاضا در تعادل باشند. یابه بیانی سطحی ب .(236 ، ص3 جلد) «بازار آن است
شان کاالی ی شرایط فردیتوانند به بهانهکه نمی شوند، از آنجاییکار تولید می به کنندگان که در شرایط نامطلوب دستبخش از تولید

نند تولید این کاالی مشخص را رها ک بایدشوند و میبفروشند دچار کمبود سود و سرانجام ضرر می نتر از ارزش بازاری آخود را گران
 وکار دیگری باشند.به دنبال کسب و

سوی دیگر  وری باال و ازبا بهره کنندگان  صنعتی از یک سو سبب سود اضافی برای تولیدت درونرقابسپاریم که پس به یاد می
 شود.وری پایین میبا بهره کنندگان  کمتر از میانگین و نهایتا  ضرر و ورشکستگی برای تولید سبب سود  

ِصنعتی.ِرقابتِبین3.2
پردازند، رقابتی که منجر به های اقتصادی نیز به رقابت میدر بین بخشداران اما عالوه بر رقابت درون یک بخش اقتصادی سرمایه

ی ارزش کار را با تبدیل ارزش کاالها شود. مارکس این قانون و ارتباطش با نظریهگیری نرخ سود واحد یا قانون سودبری برابر میشکل
یعنی برای مثال کل  یک کل در نظر بگیریم، یمثابه اجازه دهید تولید در هر بخش اقتصادی را بهدهد. به قیمت تولید توضیح می

اگر کاالها به ارزش خود  ،آنگاهکننده در نظر گرفته که شرایط میانگین بر آن حاکم است. عنوان یک تولید کنندگان مرغ زنده را بهتولید
غیر خواهد بود. ی متزش سرمایهرب با انرخ استثمار کارگران( متناسبرابری ارزش اضافی یا سود در هر بخش )با فرض  ،فروخته شوند

در نتیجه نرخ سود، که برابر است با 
ارزش اضافی

یسرمایه متغیر) یسرمایه ثابت+ یسرمایه پیشریزشده یا (
های مختلف اقتصادی یکسان نخواهد در بخش، 

 :مانند مثال زیر ،بود

 بخش ثابت یسرمایه متغیر یسرمایه ارزش اضافی ارزش کاال نرخ سود
٪66.6

7 
 الف 100 200 200 500

 ب 200 300 300 800 ٪60
 پ 300 200 200 700 ٪40

 مجموع 600 700 700 2000 ٪53.8
 ها و نرخ سود نابرابر: فروش کاالها به ارزش آن1جدول 

شده در تناسب ز کل ارزش اضافی تولیدداران همچون شرکای یک شرکت سهامی هر یک ادهد که سرمایهاما مارکس توضیح می
ترتیب هر به پ و ب، الف یکنندهی تولیدسرمایهکه درست است  ،برند. بدین سببی خود سهم میشدهریزی پیشبا کل سرمایه

سهمشان از کل  یاندازه تنها به هاز آنلیکن هر کدام ا ،اندواحد ارزش اضافی از کارگران خود بیرون کشیده 200و  300، 200کدام 
 واحد تنها به 700از کل این  الفی کنندهی تولیدسرمایه ،اینبرند. بنابرواحد نصیب می 700 این مجموع ی اجتماعی ازسرمایه

ی زهااند
یسرمایه ثابت الف یسرمایه متغیر الف+

یسرمایه ثابت کل یسرمایه متغیر کل+ =
100+200

600+700
=

3

13
5ی اندازه هر کدام به پو  بداران و سرمایه 

13
 ،. بنابرایندنبرسهم می 

3 برابر با الفدار سود سرمایه

13
× 700 = 5 برابر با پو  بی کنندهتولیدداران سرمایهسود  ،و به همین سیاق 161.5

13
×

700 = برابر  نرخ سود   ،بخشیبر اثر رقابت بین در قالب سود بازتوزیع ارزش اضافی با ،به این صورت .خواهد بود 269.25
 :شوندتبدیل می های تولیدها به قیمتارزش ،بینیم، به این سیاقطور که در جدول زیر می گیرد. همانشکل می
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 بخش ثابت یسرمایه متغیر یسرمایه ارزش اضافی → سود قیمت تولید نرخ سود
٪53.8 461.5 161.5 

بازتوزیع ارزش 
اضافی در قالب 

 سود

 الف 100 200 200
 ب 200 300 300 269.25 769.25 ٪53.8
 پ 300 200 200 269.25 769.25 ٪53.8
 مجموع 600 700 700 700 2000 ٪53.8

 : فروش کاالها به قیمت تولید و نرخ سود برابر2جدول 

ازتوزیع ارزش بتوان به شکل انتقال ارزش نیز دید. صنعتی را میی رقابت بینواسطه های تولید بهها به قیمتفرایند تبدیل ارزش
در نظر  را الفی کاالی کنندهی تولیدشاخه ،ای دیگر است. برای نمونهنوعی انتقال ارزش اضافی از یک شاخه به شاخهاضافی به

الها به قیمت سبب رقابت کا هکه ب زند، اما زمانیواحد ارزش اضافی به جیب می 200 ،بگیرید. اگر کاالها به ارزششان فروخته شود
ی داری که در شاخهزند. همچنین است برای سرمایهواحد ارزش اضافی به جیب می 161.5شوند تنها تولیدشان فروخته می

زند. اما واحد ارزش اضافی به جیب می 269.25واحد تنها  300جای  ی کرده است، او بهرگذاسرمایه بی کاالی کنندهتولید
گویی  زند.واحد به جیب می 269.25واحد  200جای  او به ؛صادق است پی کاالی کنندهدار تولیدت برای سرمایهعکس این حال

. ریخته است پی به درون شاخه 69.25مقدار  بیرون آمده و مجموعشان به بی از شاخه 30.75و  الفی واحد از شاخه 38.5
های با ترکیب تر به شاخهپایین (متغیر  ی به سرمایه ثابتی نسبت سرمایه) گانیک  های با ترکیب ارطور عام، ارزش اضافی از شاخه به

 شود.ارگانیک باالتر سرازیر می

ها به یک ریزی آنریزی و برون، یعنی تحرک سرمایه و درونصنعتهای رقابت بین شاخهها البته گفتنی است که رقابت سرمایه
ر سود نرخ سود مقدم بکید دارد که أمارکس تاساس نرخ سود است، و به همین سبب هم ی تولیدی نه بر اساس سود که بر شاخه
 ریزند و زمانیها بیشتر است با شتاب بیشتری به آن میی صنعتی از دیگر شاخهکه نرخ سود یک شاخه ها زمانیسرمایه ،یعنی ؛است

های رخناین » ،شوند. به این ترتیبری وارد آن شاخه میها کمتر است با شتاب کمتی صنعتی از دیگر شاخهکه نرخ سود یک شاخه
های متفاوت است. ما سودی شوند تا نرخ عمومی سود را به وجود آورند که میانگین تمامی این نرخسر میمتفاوت سود با رقابت سربه

« نامیمن میسود میانگی ،وارشاندام نظر از ترکیب شود، صرفی معلوم میای به اندازهکه بنا به این نرخ عمومی سود نصیب سرمایه
 (.216ص ، 3 )جلد

رگانیک های با ترکیب اگیری نرخ سود برابر و انتقال ارزش از سرمایهصنعتی سبب شکلسپاریم که رقابت بینپس به یاد می
 شود.های با ترکیب ارگانیک باالتر میتر به شاخهپایین

یکی ساخت قیمت واحد و دیگری ساخت  :دهدگر سخن، رقابت دو کار انجام میدی دیدیم که دو نوع رقابت وجود دارد، یا به
های انفرادی ، نخست در یک سپهر، تثبیت ارزش بازار و قیمت بازار  یکسانی از انواع ارزشآوردپدید میآنچه رقابت »نرخ سود واحد. 

ها های سود را بین آن سپهرآورد که نرخوجود می به ، قیمت تولیدی رامتفاوت هایها در سپهرکاالهاست. اما فقط رقابت سرمایه



21 
 

، 3 )جلد« داری در قیاس با فرایند اول استی تولید سرمایهی بیشتر شیوهسازد. این فرایند دوم، مستلزم توسعهیکسان می
 گیرد.انت شکل میای از رها نوع ویژهحال زمان آن است که ببینیم چگونه با از بین رفتن هر کدام از آن .(236 -235 صص

ِ.ِانحصارِوِرانت3.3
 رانت تفاضلی و رانت مطلق. :آفریندرقابت دو نوع رانت می نوعبا حذف این دو  انحصار

قیمت تواند بیشتر یا کمتر از قیمت تولید انفرادی میگفتیم که . کنیممرور میرا  رانت تفاضلیگیری  نخست سازوکار شکل
مقداری سود که  یا سود اضافه ورتر قیمت تولید انفرادی کمتر باشد،رایط تولید بهرهشی استفاده از طهواس بهاگر  .باشد تولید اجتماعی

کار گماردن  ی طریقه و شکل بهواسطه تر نه بهوراما اگر این شرایط بهرهشود. کننده میفراتر از سود میانگین است نصیب تولید
نخست اینکه بر خالف حالت اول این سود  :دهددو اتفاق رخ می ،عی حاصل شودی یک نیروی طبیواسطه بهی فعال بلکه سرمایه

یکسان شود  تولید اجتماعیور تولید از بین رود و قیمت تولید انفرادی و قیمت گیر شدن شرایط بهرهی همهواسطه تواند بهاضافی نمی
شود که حق استفاده از این نیروی طبیعی را در تملک خود که نصیب کسی میبلدار و دوم اینکه این بار سود اضافی نه نصیب سرمایه

شوند، به جای مین میأهایی که با نیروی آب تشده در کارخانهقیمت تمام مکنیمی فرض»دهد که مارکس این مثال را ارائه میدارد. 
برابر  درصد، 15 با با سودی برابر ،هستندی بازار کنندهعظیمی از اجناس، که تنظیم یتوده برسد. چون قیمت تولید   90فقط به  100
، یعنی به قیمت بازار فروشندمی 115به  [کاالیشان را] نیز، گردانندنیروی آب می هایشان را بادارهایی که ماشینکارخانه ،است 115

، 3 )جلد «شداهد خو 25 ،15ها به جای سود آن و تنظیم شده است [اجتماعی تولید همان قیمت ،یعنی]که توسط قیمت میانگین 
شود، بلکه استفاده از نیروی طبیعی که نیست که رانت را سبب میدقت داریم که صرف استفاده از یک نیروی طبیعی  13.(866 ص

 یشاخهتواند به تمامی شود که نمیای میوری ویژهمسبب بهره« های موجود در یک سپهر تولید نیستدر دسترس تمامی سرمایه»
تواند در فرایند این تسری از بین برود. تر دیده بودیم نمییشای که پگسترش یابد و در نتیجه مانند سود اضافی ی مورد نظرتولید

ی ی تولیدی نسبت به دیگر تولیدکنندگان آن شاخهکننده درون یک شاخهوری  یک تولیدبنابراین رانت تفاضلی ناشی از افزایش بهره
رانت  ،به این سببشود. حاصل می ، شرایطی که تحت انحصار افرادی مشخص است،ی محدودی استفاده از شرایطواسطه تولید به

در مثال  شود.ی ویژه که نصیب مالکان این شرایط ویژه میکنندهی کارگران این تولیدشدهتفاضلی چیزی نیست مگر ارزش اضافه
 ت نیز کسی است که حق استفاده از آب را در اختیار دارد.در نتیجه صاحب ران ومارکس این شرایط ویژه استفاده از نیروی آب است 

های مختلف اقتصادی منجر به ها در بین بخشگفتیم که رقابت سرمایهبپردازیم.  رانت مطلقگیری  اکنون به سازوکار شکل
ریزی و بت از طریق دروناین رقا همچنین اشاره کردیم که شود.گیری نرخ سود برابر و تبدیل ارزش کاالها به قیمت تولید میشکل
دهد. حال اگر نوعی از انحصار های مختلف اقتصادی رخ میریزی سرمایه یا به سخن دیگر از طریق سیالیت سرمایه میان بخشبرون

ارزش بری برابر از تواند از زیر بار سهماز تولید می یشود که بخشسدی طبیعی یا مصنوعی در برابر این سیالیت بگذارد نتیجه این می
اگر سرمایه به قدرتی بیگانه برخورد کند که بتواند فقط تا ... »سازی نرخ سود نشود. اضافی کل شانه خالی کرده و وارد فرایند برابر

اش را در سپهرهای خاص تولید محدود کند و فقط تحت شرایطی به گذارینتواند، قدرتی که سرمایه حدی بر آن چیره شود یا اصال  
، روشن است که در این شودترازی عمومی ارزش اضافی برای دادن سود میانگین ی مانع همئطور کامل یا جز که بهآن اجازه دهد 

« ...تواند به رانت تبدیل شودآید که میاز طریق مازاد ارزش کاال نسبت به قیمت تولیدش پدید می ایسپهرهای تولید، سود اضافی

                                                                    

 آورده شده است. اندکی تغییر در ترجمها ب گفتاورد .13
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ای که است یعنی ارزش اضافی تر از سطح میانگینپایین یز تولید که دارای ترکیب ارگانیکای ابنابراین شاخه .(774 ، ص3 )جلد
قرار است نصیبش شود، اگر در چنین شرایطی قرار گیرد این  ارزش اضافیای است که در بازتوزیع آفریده است بیش از ارزش اضافی

ای انحصارگر بتواند سبب شرایط ویژه ر مثال باال تصور کنید که بهد ،برای نمونهکند. ف را در قالب رانت تقدیم انحصارگر میاختال
مالکان زمین در نقش انحصارگران  در آن کهرا فرض بگیرید، تولید کشاورزی  ،ال  مث .شود الفی شاخهمانع سیالیت سرمایه به درون 

 رو خواهیم بود.روبه جدول. آنگاه با این شوندظاهر می

 

 بخش ثابت یسرمایه متغیر یسرمایه ارزش اضافی → سود قیمت تولید نرخ سود
بازتوزیع ارزش  250 750 ٪50

اضافی در قالب 
 سود

 ب 200 300 300
 پ 300 200 200 250 750 ٪50
 مجموع 500 500 500 500 1500 ٪50

 بخش ثابت یسرمایه متغیر یسرمایه ارزش اضافی → سود رانت ارزش نرخ سود
ازتوزیع عدم ب 150 50 500 ٪50

 ارزش اضافی
 الف 100 200 200

 مجموع 600 700 700 700 2000 ٪50
 الف به ارزش آنی ها و فروش کاال: فروش کاالها به قیمت تولید آن3جدول 

گیری ضافی و شکلسبب انحصار وارد فرایند بازتوزیع ارزش ا به الفی تولیدی کاالی در توضیح جدول باال باید گفت که شاخه
 500دهد و ارزش اضافی کل دو شاخه که برابر با ی دیگر رخ میاین فرایند تنها بین دو شاخه ،شود. به این سببنرخ سود برابر نمی
ی شود. قیمت تولید در شاخهی دیگر منتقل میواحد از یک شاخه به شاخه 50شاخه بازتوزیع شده و گویی  واحد است بین دو

ی الف مانع ورود آن شود. اما انحصار شاخهدرصد برقرار می 50شکل گرفته و نرخ سود عمومی برابر با  پو  بی کاالی هکنندتولید
اما نکته اینجاست که شود. واحد فروخته می 500در بازار نه به قیمت تولید که به ارزش آن و برابر با الف به این فرایند شده و کاالی 

او نیز با  ،یعنی ؛بردو با نرخ سود عمومی سود میمتخاصم خود  نادیگر برادر دهمانننیز کماکان  الفی کاالی دهکنندار تولیدسرمایه
زند. درصدی است به جیب می 50واحد که معادل سودی  150واحد است تنها  300اش برابر ختهیری پیشتوجه به اینکه سرمایه

مانده نصیب انحصارگری که در مثال واحد  باقی 50شود، بنابراین واحد فروخته می 500اما گفتیم که کاالی الف به ارزش آن یعنی 
به سود میانگین به شکل رانت به  تشده نسبمازاد ارزش اضافی  تولید ،در بخش انحصاری ،بدین شکلشود. صاحب زمین است می

 رسد.صاحب شرایط انحصاری می

صنعتی و با ایجاد سدی در برابر رقابت بین رانت تفاضلیصنعتی ر برابر رقابت دروندیدیم که انحصار با ایجاد سدی دجا تا بدین 
انتقال  ا مانع  هتن ین طریق که نهدمسبب قیمتی فراتر از ارزش کاال نیز بشود، ب تواندمی همچنین انحصارآورد. اما پدید می رانت مطلق

از دیگر  را ارزش اضافی ،سازی نرخ سودترازبلکه در سازوکاری خارج از هم ،شود ی  ویژهی تولیدشاخه ازارزش اضافی تولیدشده 
. شکل دهد قیمت انحصاری در قامتو خود ارزش حتی  بلکه قیمت تولید، تنها نه ،های تولید گرفته و قیمت خود را باالتر ازشاخه

های تولید به هیچ مانعی های کاال به قیمتعدیل ارزشاگر ت». آورددر کنار یکدیگر میرا هر سه نوع  مارکسدر گفتاورد بلند زیر، 
های تولیدی شود که قیمتای محدود میسر شدن سودهای اضافهشود، یعنی به سربهتفاضلی تبدیل می برخورد نکند، رانت به رانت  

 رتیب، رانت حد و مرزهای ارزشی  شود. به این تدهد و اکنون توسط مالکان زمین تصاحب میداران میکننده به بخشی از سرمایهتنظیم
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های عمومی سود های تولید توسط نرخدارد که به مجرد تنظیم قیمت یهای منفرد سودمعین خودش را اینجا در انحرافات میان نرخ
کند، تولید موانعی بگذارد و رانت مطلقی تصاحب  هایهای کاال به قیمتشوند. اگر مالکیت ارضی در مقابل تعدیل ارزشایجاد می

ها بر سودهایی گنجیده در آن شود، یعنی با ارزش اضافی  مازاد  این امر با ارزش مازاد محصوالت کشاورزی بر قیمت تولید محدود می
کند که مانند حالت مرز این رانت را تثبیت می و حد کند. آنگاه مقدار این تفاوت  ی نرخ عمومی سود کسب میواسطه که سرمایه به

ارزش اضافی و  تراز شدن  سرانجام اگر هم ..دهد.ش خاصی از ارزش اضافی معلوم و گنجیده در کاالها را تشکیل میقبل، صرفا  بخ
ویژه با انحصار مالکیت تبدیل آن به سود میانگین در سپهرهای گوناگون تولید، با موانعی در شکل انحصارات مصنوعی و طبیعی، به

شوند ثر میأتی انحصاری باالتر از قیمت تولید و نیز ارزش کاالهایی که از این انحصار مترو شود، به نحوی که قیمبر زمین، روبه
رود. قیمت انحصاری برای کاالهای شده توسط ارزش کاالها از بین میو مرز تثبیت نیست که حد نممکن شود، آنگاه به معنای آ

 «دهد را به کاالهای برخوردار از قیمت انحصاری انتقال میکاالکنندگان توسط سایر تولیدبخشی از سود ایجادشده  صرفا   ،معین
 .(864-863 ص، ص3 جلد)

صنعتی رانت تفاضلی و با مانع شدن رقابت یک بخش با مانع شدن رقابت درونسپاریم که انحصار در پس به خاطر می
ی خود بخش رانت مطلق را که آفریده تواند با ساخت قیمت انحصاری چیزی بیش ازآفریند و حتی میصنعتی رانت مطلق میبین

دهد. بنابراین آنچه داری رخ میندرت و در مراحل مقدماتی سرمایهاست نصیب صاحبان شرایط انحصاری کند. البته این آخری به
 دی بهوخشود، حاصل استثمار کارگران کننده میدار تولیدتحت عنوان رانت تفاضلی و رانت مطلق نصیب انحصارگر، و نه سرمایه

 ،تواند شکل بگیرد نیزداری که قیمت انحصاری میکننده است. در شرایط استثنایی  مراحل مقدماتی سرمایهدار تولیددست سرمایه
ان یک بخش کنندگان یا کارگرنه مصرفیک کل است و  یتر کارگران به مثابهها یا دقیقرانت  حاصل استثمار کارگران  دیگر شاخه

 .مشخص

ِ)نا(کاملِ.ِرقابت3.4
های هر کدام به چه سیاقی است. حاال اجازه دهید کمی پیچیدگیتا اینجا دیدیم که رقابت و انحصار نزد مارکس البته بدون بررسی 

ی قانون قیمت واحد و قانون نرخ سود عنوان عامل سازنده کالسیک رقابت را بهاقتصاددانان سراغ بگیریم.  کامل)نا(رقابت هم از 
ی ارزش کار مسبب فروپاشی مکتب ریکاردو در تطابق با نظریه دومیها در توضیح اما عدم توانایی آن .اده بودندتشخیص د واحد

را ارزش کار  ینظریه و واحد دکاالها توانست تطابق میان قانون نرخ سو تولید مند کردن تبدیل ارزش به قیمت  شد. مارکس با نظریه
های متفاوت بر یکدیگر، یعنی در سرمایه سطح جامعه، در کنش  »مایه را به شکلی که در سان توانست حرکت سر . بدینتوضیح دهد

ن اما اقتصاددانا. (89، ص 3)جلد  ی ارزش کار توضیح دهدشود با نظریهمی «عامالن تولید ظاهر خود   رقابت، و در شناخت عادی  
ها رقابت دهند. آنکل متفاوت را از رقابت ارائه میفهمی به ند،دیدی عرضه و تقاضا می، که همه چیز را تحت سیطرهمبتذل )وولگار(

ی کنندههر تولید و بینند که اقتصاد در آن آرمیده استتعادلی عمومی میبنیاد که وضعیتی ایستا و بلرا نه جنگ برادران متخاصم، 
 ،ماند. نزد آنان رقابتنخورده باقی میدستسان و یکد او وور شود که همه چیز قبل و بعد ازآماده میوارد ساحتی ازپیشدار سرمایه

آرام گرفته است، هر  یهمه چیز از پیش در حالتی ثابت در باغ عدندر آن به دنیایی اشاره دارد که  ،نامندشکه رقابت کامل می
 به دستنیز ای کنندهر مصرفه در سوی مقابل شود و البتهسود خود می سازیبیشینهکار  به با ورود به آن تنها دست ایکنندهتولید
ارزش اضافی قصد تصاحب  وری بهکه هر لحظه در پی بهبود بهره یدار از عامل فعالمطلوبیت خود. سرمایه سازیبیشینهکار 
شود به تبدیل می ،عاملی که هر لحظه به دنبال کاهش قیمت به قصد بیرون راندن رقبا از عرصه استاز العاده و نسبی است، فوق
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سازی بیشینهخدایی تکیه زده گرفته و مبتنی بر آن خود را به قصد  یآماده را از حراجگری که بر اریکهپیشکه قیمت از یمنفعل عامل
 تر اینکهو جالب دنزدایرا از آن می داریی مترقی سرمایهسویه یگانه مبتذلاقتصاددان جالب اینجاست که دهد. مان میسودش سا

 شود.نمایی میهای رقابتی خصلتی کنشایک نیز رقابت کامل حالتی فرضی است که با غیاب همهکسی چون ه باور به حتی

را توضیح  داررمایهسبتواند رفتار خاطر اینکه  به یو .سازی سود تقلیل دادبیشینهدار را به کنش سرمایه که کورنو نخستین کسی بود
نشش تغییر دهد. با کاین قیمت را تواند نمی ،تواند قیمت را از بازار بگیردمیضمن اینکه  یی منفردکنندهتولیدهر فرض کرد که دهد 

ونز، ج   ،پس از آن صفر میل کند.ی ما در بازار به کنندهقدر زیاد باشد که سهم تولید کنندگان آنکرد که تعداد تولیداین فرض حکم می
ی بازار گانهپنج، یعنی شروط ط رقابت کامل به شکل امروزینشرایا تکمیل کردند تا شث و والراس هر کدام تصویر کورنو راجور

. تعداد 2 ؛کنند کاالها یا خدمات همگنی تولید های تولیدی  . بنگاه1: ظاهر شودن آموزشی  اقتصاد جریان اصلی ودر مت رقابت کامل،
 ؛برخوردار باشند کنندگان از اطالعات کاملرف. تولیدکنندگان و مص3 ؛های تولیدی و تعداد مشتریان در بازار بسیار زیاد باشدبنگاه

ارای تحرک کامل دی عوامل تولیدی در بازار . همه5 ؛های تولیدی و خریداران به بازار آزاد باشد. در بلندمدت ورود و خروج بنگاه4
 اصم به عوامل منفعل  برادران متخ زاداران سرمایهتبدیل نباید از یاد برد که تمامی این شرایط نسبت به تغییر فهم از رقابت و  باشند.
 ند.اپسینی ی سود  کنندهبیشینه

یزی عموما  چهای بسیاری که شد، تالشبایست منجر به تالش برای گذر از آن میی رقابت کامل الجرم میهای نظریهنقصان
های وگیریدو نمونه، به سبب سها شاز میان این تال نبود. گانهپنجفروض یک یا چند فرض از سازی جز تصحیح مدل از طریق آزاد

داری انحصاری ی سرمایهتالشی که منجر به نظریهیکی  .ندتر شدها، برای احزاب و جریانات چپ شناختهسیاسی مشخص آن
 این م ازهیچ کدا تشریح یان اصلی.رهای رقابت ناکامل در همان سنت اقتصاد جکه منجر شد به نظریه سوئیزی شد و دیگری تالشی

ها ما را در مواجهه با مفهوم انحصار و رانت نزد دومی این هدف که آشنایی مختصر با به تنها و ی حاضر نیستهدف مقالهو تالش د
 پردازیم.ها میکند، مختصری به آنهمین مفاهیم نزد آقای صمدی یاری می

شیدند با کو اقتصاد رقابت ناکاملو  نحصاریی رقابت انظریه اثر کالسیک   در دوترتیب بهادوارد چمبرلین و جون رابینسون 
 ی نخست در سنت نوکالسیک قلم زد ونویسنده حرکت کنند. ،یعنی انحصار ،سوی مخالف آن گیری از رقابت کامل بهفاصله

ند با وشیدداران وضع کردند و کسازی سود را به عنوان هدف سرمایهبیشینههر دو  .شددوم از پیشروان سنت پساکینزی  ینویسنده
سازی بیشینهی یعن ،مدل رقابت کامل را به واقعیت نزدیک کنند. هیچ کدام متافیزیک مسلط بر مدل گانهپنجسازی برخی از شروط آزاد

های نظریه را باز کنند تا شاید خودشان بند باور بهسازی فروض با آزادها کوشیدند را تغییر ندادند. آن ،به تعادل عمومیسود و رسیدن 
 بر را درزنده قعیت حتی اندکی از وا بندد که با آزادسازی یک یا دو از آن بوتر جانبی آنکه نظریه، حال کی به واقعیت نزدیک شوداند

 گیرد.

نهایت برای خرید محصوالتش در برای فروش محصوالتش با یک بازار که تا بی کنندهتولید دار  گفتیم در رقابت کامل هر سرمایه
در کل بازار در مقدار و  ،ها خرید و فروشیا به زبان آن ،روست. در چنین وضعیتی تولید و مصرفتوان دارد روبه یک قیمت ثابت

دهد را نشان می 1Pو قیمت  1Qکه مقدار  Cی نقطه ،3 نموداردر دهد که محل تالقی عرضه و تقاضای بازار است. قیمتی رخ می
دار انحصار داشته باشیم، سرمایهها ناکامل باشد، یعنی تا حدودی اصطالح آناشد، یا بهنبرقابت کامل  ای است. حال اگرچنین نقطه

تواند تر میقیمت پایینروست که در آن بلکه با بازاری روبه، ردثیری نداأر آن هیچ تبی او که عرضهنهایت ما دیگر نه با یک بازار بی
ثیر أبه شکلی ملموس تحت تدار ما مقدار کاالهای موجود در بازار را مایهی سرعرضه ،دیگر سخن به .مقدار باالتری را جذب کند
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کننده تبدیل شود، رقابت کامل به انحصار به یک تولید که فرض رقابت کامل بود کنندهنهایت تولیداگر تعداد بی حاال. دهدقرار می
بلکه تنها توسط  ستی ما نیکنندهیر مقدار تولیدات تولیدثأتحت ت و مقدار کاالهای موجود در بازار دیگر صرفا   شودکامل تبدیل می

ثیر ندارد، انحصار کامل یعنی أتنهایی بر بازار تی هیچ کدام بهکننده که عرضهنهایت تولیدپس رقابت کامل یعنی بی شود.آن تعیین می
کننده ضعیتی میان این دو حد نهایی با تعدادی تولیدویعنی و رقابت ناکامل  ی بازار استکنندهی او تنها تعیینیک تولیدکننده که عرضه

 ی سودکنندهبیشینهمقداری را که دار ما سرمایه گذارد. در هر سه مورد، البته،ثیر میأت بازاری عرضهحدودی بر  هر کدام تای عرضهکه 
شده نیست و در نتیجه ت که در آن قیمت دادهتفاوت دو مورد آخر این اس .فروشدکرده و میرده و به آن اندازه تولید آن است تعیین ک

 شود. هرچه مقدار بیشتر شود، مطابق قانون عرضه و تقاضا، قیمت کاستهدار ما دستخوش تغییر میبا تغییر مقدار تولید توسط سرمایه
 سود را تحویل دهد. یبیشینهای در این میان بیابد که دار باید نقطهشده و سرمایه

کنیم که یکنیم و تنها به این اشاره منظر  صرفسازی سود، در هر کدام از سه حالت باال، بیشینهسبات اجازه دهید از محا
کند و با قیمت رقابت کامل مقداری کمتر تولید می وضعیت انحصار کامل در مقایسه با ی سود در وضعیتکنندهبیشینهی کنندهتولید

 قطهن ای است. ایندهد چنین نقطهرا نشان می 2Pو قیمت  2Qکه مقدار  Dی قطهن 3 نموداردر کنیم فرض میفروشد. بیشتری می
ز بهشت تالقی اسرایی بسیاری برای این دورافتادگی دانان جریان اصلی مدیحهتالقی عرضه و تقاضای بازار نیست و اقتصاد دیگر محل

 دهند.عرضه و تقاضا سر می

 
 جریان اصلی: رانت در دستگاه اقتصاددانان 3نمودار 

فرض انحصار کامل منجر به با و  Cی طهقسازی سود با فرض رقابت کامل منجر به تولید و مصرف در نبیشینهبنابراین رفتار 
کنند، برای نمونه انحصار چندجانبه بسیاری از انحصارها اشاره میشود. چمبرلین و رابینسون به انواع می Dی تولید و مصرف در نقطه

که خریداران از بلکنندگان کنند، انحصار خرید که در آن نه تولیدشماری کل تولید بازار را تعیین میکنندگان انگشتیدکه در آن تول
 رسد. روشن است که مایابند و رقابت انحصاری که بازار کاالهای شبیه اما نایکسان را برمینهایت به یک یا چند فقره کاهش میبی
سرانجام مقدار و قیمت جایی میان مقدار و قیمت  های ناکاملآید این است که در این رقابته به کار ما میپردازیم. آنچها نمیاین به

یعنی  دهد،، که شرایط رقابت ناکامل در فروش را نشان میما نموداردر ــایستد رقابت کامل و مقدار و قیمت انحصار کامل می
 .2Pو  1Pو قیمتی بین  2Qو  1Qمقداری بین 

شود. هر کسی که اندکی با این اقتصاددانان سروکار امر در دستگاه نظری اقتصاددانان جریان اصلی سبب ایجاد رانت می این
ها ، و حذف رانتCی سرزمین موعود، نقطهگذاری بازارها به قصد رسیدن به ها برای آزادهای شهوتناک آنداشته باشد با بیانیه

 عرضه

 تقاضا
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نزد اقتصاددانان جریان رانت و مقدار  فهومم برای اینکه دازیم. اما این رانت بدشگون چیست؟پرآشناست، پس ما دیگر به آن نمی
 باید به مفهوم مازاد رفاه بپردازیم.نشان دهیم، می را اصلی

خرند می 2Pواحد از محصول را در قیمت  2Q. خریداران مقدار در نظر بگیرید 3منحنی تقاضا در نمودار را بر روی  Dی نقطه
 2P یابد، آن خریدارانی که در قیمتکاهش می 1Pبه  2Pقیمت محصول از  که کنند. حال زمانیپرداخت می 2Q2Pدر ازای آن و 

رانی که خریدا ،با کاهش قیمت ،کنند. بنابراینپرداخت می 2Q1Pکردند اکنون تنها مقدار پرداخت می 2Q2Pرا خریده و  2Qمقدار 
ه حاضر بودند شوند که برابر است با اختالف آنچی باالتری بخرند از مازاد رفاهی برخوردار میهاحاضر بودند کاالها را با قیمت

ده نشان داده شده شکل هاشورخور که در نمودار نیز به 2Q1P -2Q2Pاین مقدار برابر است با  ،اند. در مثال مااختهدبپردازند و آنچه پر
توانسته می د،ُامین واح1Q، از اولین واحد تا ا تعمیم دهیم، گویی هر واحد کاالتک نقاط روی نمودار تقاضاگر این را به تک است.

ا با هم جمع رخریده شده است. اگر تمام این اختالفات  1Pنکه به قیمت آحال  ،دهدبه قیمتی خریده شود که نمودار تقاضا نشان می
عکس، برقرار است. مازاد کننده، البته بهحالت نیز برای عرضههمین  سطح زیر منحنی تقاضا و باالی خط قیمت.با شود کنیم برابر می

ر است با سطح باالی یا در نمودار براب اندی کاال بگیرند و آنچه گرفتهکننده برابر است با آنچه حاضر بودند در ازای عرضهرفاه عرضه
 پردازیم.شود، که اکنون به آن مینت میی برای تعریف رابنیاداصطالح مازاد رفاه . این بهمنحنی عرضه و پایین خط قیمت

ای میان طهرقابت ناکامل نیز نقتولید با فرض انحصار کامل است.  Dی تولید با فرض رقابت کامل و نقطه Cی نقطهگفتیم که 
مل نیز دهیم، روشن است که با فرض رقابت ناکاو با فرض انحصار کامل نشان می Dی این دو خواهد بود. ما رانت را در نقطه

کننده ه تولیدو مازاد رفا CA1Pکننده برابر با کند. اگر در وضعیت رقابت کامل باشیم، مازاد رفاه مصرفوضعیت تفاوت چندانی نمی
اه کاهش و مازاد رف DA2Pبه کننده اما اگر در وضعیت انحصار کامل باشیم مازاد رفاه مصرف خواهد بود. CB1Pبرابر با 

از مازاد  1DFP2Pانحصار به مقدار مستطیل  به یابد. گویی با انتقال از وضعیت رقابت کاملافزایش می DEB2Pکنندگان به عرضه
کننده به سوی از سوی مصرف ی است کهرانتهمان  خوردههاشوریل طاین مستشود. کننده به تولیدکننده منتقل میرفاه مصرف

ی تنها گزاره ؛سطحی غور کند لزومی ندارد که خواننده در این مفاهیم   .شودسبب ساختار ناکامل بازار سرریز می کننده و بهتولید
 کید آوردیم در ذهن داشته باشید تا به سراغ آقای صمدی برویم.أتما به هاصلی اقتصاددانان جریان اصلی را ک

نزد آن دو  ست که رقابتقدر به انحصار نزد مارکس شبیه ا همانکه انحصار نزد چمبرلین و رابینسون  با توصیف باال روشن شد
. نزد شوندیدیده مشرایط بازار  چونان ،ها انحصار نفی رقابت کامل است و هر دو، رقابت و انحصاربه رقابت نزد مارکس. نزد آن

نحصار زد مارکس ان. ، بلکه چونان قدرتی ویژه در تولیدهای بازاریکی از ویژگی یمثابه رقابت است اما نه به انحصار مانعی برمارکس 
ی تولید را از رقابت شود شاخهی قدرتی که مانع تولید میواسطه به و اندازدچونان قدرتی است که رقابت را در جایی ویژه از کار می

 ی رقابت است.کنندهپاکصرفا  ها انحصار نزد آن کشد. امابیرون می

صنعتی رانت نت تفاضلی و با مانع شدن رقابت بینصنعتی رابا مانع شدن رقابت درون خاطرمان هست که انحصار نزد مارکس
د مانعی برای رقابت هیچ ربطی به توانایی ایجاو دیگر اقتصاددانان جریان اصلی اما انحصار نزد چمبرلین و رابینسون  ،آفریندمطلق می

از وری تولید و هرهسدی برای تسری ب ایجادسدی بر بازتوزیع ارزش اضافی و یا  ایجاد ی ایجاد مانعی برای تولید و در نتیجهواسطه به
ی انحصار و ربارهدشده برویم تا ببینیم های یادتوانیم سراغ نوشتهحاال میندارد.  قیمت انفرادی و قیمت اجتماعیی فاصلهن رفتن میا

 یابیم.رانت آنجا چه می
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ِهاکپییِکاپیتالِوِپلیدرِمیانه.ِصمدی4ِ
باز هم با این  ی،تا حدود بسیار ،تقسیم کرد. در این بخش نیز پارهدو توان به های یادشده را میدر بخش دوم دیدیم که سلسله نوشته

سازوکار  یمثابه به دوم این ابتنا به بازتویع سود یپارهنخست ابتنای کار بر رقابت ناکامل است و در  یپارهیم. در بندی مواجهتقسیم
ستر بپردازی اقتصادی نویسندگان که کنیم مفهومدر این بخش تالش میشود. میآذین  فعال میان بخش انحصاری و غیرانحصاری

تواند ها نمیدهروشن کنیم. هیچ خوانشی از دا سازدها را میآندست  بهها و ترسیم پیکربندی بورژوازی در ساحت اقتصاد خوانش داده
رد نیز اراست نیست و در بعضی از مویاری از موارد سرها در بسنظریه باشد، به همین سبب سنجش مطابقت نظریه بر داده بدون

 آیندی میاز سنت نظری  دیگر ی کههای اقتصادی مبتنی بر مفاهیمها و شاخصویژه زمانی که داده. بههایی استشار از بغرنجیسر
ی ساالنه در شدهو ارزش افزوده ساالنهشود. برای نمونه تفاوت میان تولید ناخالص داخلی این امر دشوارتر نیز می شوند،ساخته می

بته منظور این . الرا از ما بگیردکار گرفتن اولی به جای دومی  ست که مجوز بهاقدر زیاد  معنای مارکسیستی )یا حتی کالسیک( آن
وضوع است مکند، بلکه هدف اشاره به این ممکن میای است که هر گونه پژوهش تجربی را برای ما غیرگونه نیست که این تفاوت به

های ی مفاهیم آماری نوکالسیک و سپس ساخت دادهنخست تجزیه :ای مضاعف بر دوشمان خواهد بوددر پژوهشی تجربی وظیفه که
ت که چرا این ردازیم و نقدمان هم به او این نیسپهای صمدی نمیداده پایشما در این مقاله به  البتهآماری مناسب برای پژوهش. 

های دادهی تطابق دربارهی نویسندگان ادعا راستی  ی دیگر یجاو الزم آمد اگر فرصتی دست داد جا نیاورده است.  ی مضاعف را بهوظیفه
لیکن اینجا پردازیم، ها نیز میهرچند یکی دو جا به آمارهای آن .سنجیممی را هانی آاند با نظریهکه ارائه کرده ایبدون نظم و آشفته

به این هدف نخست  .کنندمند مینظریه اقتصادبورژوازی را در ساحت  ای است که در آن پیکربندی  نظریهو اکنون سروکار ما با خود 
دهیم که او، سپس نشان می. کنیماشاره میگیرد قرار مینظری در کدام سنت  برداشتاین و اینکه  رقابت ازآقای صمدی  برداشت به

پردازد آن را با رقابت می صنعتیرقابت بینآنجایی هم که به رد و از سوی دیگر ندا صنعتیرقابت دروناز یک سو، هیچ برداشتی از 
اشد به بیش از آنکه به مارکس ربط داشته ب انحصاروی از  برداشت که ی اینها به سبب این استو همه کندصنعتی خلط میدرون

بر اینکه دست  شاهدی دیگر بر مدعای خود مبنیدهیم مینشان  رانتتر با اشاره به سپس اقتصاددانان جریان اصلی اقتصاد ربط دارد.
که هستند ها کپیواقع همان پلیبندی کار بوده و بهتنها برای آذین هاهای نوکالسیککپیپا زدن نویسنده میان مفاهیم مارکس و پلی و

 سازند.را می کار او بستر اصلی

 رقابت 
این تصور که سرمایه همواره »: نویسدمی« مالحظاتی نقادانه بر متدولوژی بررسی»اش با عنوان سخن اولین نوشتهعنوان سر به صمدی

ایم، مبتنی بر رقابت کامل و بدون دخالت عوامل جانبی توسعه خوانده “ثروت ملل”چنان که در کتاب ، مطابق با الگوی کالسیک، آن
افتد تطابقی ندارد. بسیاری از طور که اتفاق می های کوچک و متوسط بورژوازی است و با واقعیت آنل بخشئایابد، ایدمی

موزون سرمایه و رقابت کامل  یاند که تئوری توسعهداری همچون کینز یا جون رابینسون نشان دادههای اقتصاد سرمایهتئوریسین
خصوص در اواخر قرن نوزده ی و بهدارپردازانش بیرون آمده است و آنچه در سرمایهبیشتر از ذهن نظریه ــقدرت یارتباط با دایرهبیــ

های بزرگ و انحصاری بر بازارها سلطه دارند و است که در آن شرکت “رقابت انحصاری”یا  “رقابت ناکامل”و بیست واقعیت دارد 
 نخست آنکه مدل رقابت کامل ربطی به الگوی کالسیک و اسمیت (92) «.دهندهایی همبسته از قدرت و سرمایه را تشکیل میگروه
اینکه رقابت ناکامل  هم سوم دارد.هم ندیدیم که رقابت کامل چندان ارتباطی با نفی یا عدم نفی دخالت عوامل جانبی  دوم آنکه .ندارد
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ی و رقابت انحصاری چمبرلین و رابینسون )کینز اینجا به غیر از دوستی با این دو نقش دیگری نداشته است( ربطی به دخالت دایره
، داری از ابتدای آن تا به همین امروزآنچه در سرمایه ،تر از همههممندارد. سرانجام و  14همبسته از قدرت و سرمایههای قدرت و گروه

بلکه ارتباطی به رقابت ناکامل و رقابت  ،ربطی به رقابت کامل ندارد تنها نهاست  وجود داشته، مو بیست ماواخر قرن نوزده تنها نهو 
های که مدلی است حاصل کم کردن تقریببلای نوین طور که دیدیم، رقابت ناکامل نه نظریه ، همانکه چرا ،انحصاری نیز ندارد

رقابت )نا(کامل چه ربطی به رقابت  در بخش پیش نیز دیدیم کهقدر به دنیای واقعی ارتباط دارد که سلفش.  مدل رقابت کامل و همان
 دهد دارد.گونه که مارکس شرح می آن

ز انحصار که صحبت ا زمانی ،هایشان بارهادوم نوشته یپارهکم در داند که نویسندگان مذکور دستمنصفی می یاما هر خواننده
کامل و رقابت کم در نظریات رقابت نامقوالتی که دست ،انداشاره کرده (!) به ترکیب ارگانیک سرمایه و بازتوزیع سود است، بوده

ه انحصار بجا که نآنویسندگان  ،است بازتویع سودخبری از  که کمتر ،هانخست نوشته یهمان پارهدر  حتی .شودانحصاری یافت نمی
ی سهوی بودن، نادیده گرفت. بهانه پس شاید بتوان آن سرسخن را، به کنند.پردازند به باال رفتن ترکیب ارگانیگ سرمایه اشاره میمی

ب شده، بلکه به کنیم آن سرسخن سهوا  انتخانه به این سبب که گمان می اما ،پردازیمکنیم و به خود متن میما نیز همین کار را می
شناختی روش آشفتگی. است« مالحظاتی متدولوژیک»ی دهندهراستی نشانبهتا چه حد این انتخاب  این دلیل که نشان دهیم

راستی این انتخاب را روشنی بهشود تا میمانع ابتنا بر رقابت ناکامل و از سویی وسط کشیدن پای مارکس، سو ، یعنی از یک هانوشته
 .ی روشن کنیمتا با باز کردن گره این آشفتگی و نشاندن هر چیزی بر جای خود تصویر را کم کنیممی را . اما ما تالشماندریابیم

 صنعتیرقابت درون 
نشانی  تنها نه کنندکه خود نویسندگان ارائه می هاییمبتنی بر داده دهیم کهآوریم و نشان میها مینخست نوشته یپارهدو مثال از  ابتدا

توان آنجا را نیز نمی حتی انحصار  سنت رقابت )نا(کامل چمبرلین و رابینسون بلکه ،انحصاری که مارکس توضیح داده وجود ندارد از
نویسند: می هاآننظاره نشست. وبیش روشن به طور که مارکس به آن اشاره کرده است، کم آنالبته توان رقابت را، یافت. از قضا می

تولید واحد کاال و ارزش  یوری کار در این صنایع نیز رو به افزایش گذاشت و هزینهبزرگ، بهرهگذاری در صنایع افزایش سرمایه با»
صرفی و یا شده، شاخص بهای کاالهای متوان صنایع خودروسازی را مثال زد. طبق آمارهای ارائهدر این رابطه میت. آن کاهش یاف

؛ افزایش یافته 1385واحد در سال  336.6؛ به 1376واحد در سال  100تر و یا کاالهای وارداتی از های کوچکمحصوالت تولیدی
واحد افزایش داشته است. این  113.9واحد به  100زمانی از  یاست. در حالی که همین شاخص در صنعت خودرو در همین بازه

وری کار در این صنعت است. مشابه ترکیب ارگانیک سرمایه و در نتیجه بهبود بهره یثابت و ارتقا یسرمایهآمار حاکی از افزایش سهم 
نخست اینکه شاخص بهای کاالها  (92) «.تهای کالن اتفاق افتاده اسگذاریهمین روند در صنایع بزرگ دیگر و در بخش سرمایه

توضیح  وتر یا کاالهای وارداتی دارد های کوچکیشاخص چه ارتباطی با تولید این دانیم کهنمیشناسیم اما و خدمات مصرفی را می
بانیان استخراج شاخص این را  ؟از منظر ما که ارتباطی ندارد. اما خود این شاخص چیستــ سپاریم به خود آقای نویسندهمیآن را 

قیمت کاالها و خدماتی است که توسط معیار سنجش تغییرات ( CPI) شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی» :گویندمی
کاالها و خدمات  گیری سطح عمومی قیمتای برای اندازهعنوان وسیله رسد. این شاخص بهخانوارهای شهرنشین ایرانی به مصرف می

                                                                    

یسنده احتماال  آن را در نظر داشته اما بکه ما گفتیم به آن نمی ،توان نزد سوئیزی و باران یافتلبته میاین نوع نظریات را ا. 14 ای ه هر روی جای دیگری از متون اشارهپردازیم. نو
 اک فراوانی دارد.ها وجوه اشترکه با متافیزیک بحث رقابت ناکاملی چرا ،شود، هرچند متافیزیک بحثشان حضوری همیشگی داردبه این طیف نمی
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این  با توجه به 15«.رودمورد مصرف خانوارها، یکی از بهترین معیارهای سنجش تغییر قدرت خرید پول داخل کشور، به شمار می
اگر فرض بگیریم که انقالبات  دیگر سخن، به .ها تقریبا  سه برابر شده استسطح عمومی قیمت یعنی 336.6به  100تبدیل  تعریف،

های بسیار فرض کرد که توان با اغماضی کاالها یکسان رخ داده است میارزشی در کاالها رخ نداده است یا اگر رخ داده برای همه
که یک  پول یا نشانگان آن( باشد. حاال زمانیـی کاهش ارزش پول )در معنای پول رایج یعنی یا کاالها نشانهافزایش این شاخص تن

ورتر شده که ای بهرهگونه تغییری نکرده است یعنی اینکه تولید در این شاخه به کاالی خاص به جای اینکه قیمتش سه برابر شود تقریبا  
این دقیقا  همان چیزی است که ــبه دیگر کاالها کاهش یافته است. بسیار عالی  تآن نسب ی(ارزش اجتماعی )قیمت تولید اجتماع

عالوه بر کسب ارزش اضافی  ،وریبا باالتر بردن بهرهکنند که کنندگان تالش میفته بود. یعنی در هر شاخه تولیدگ مارکس به ما
ی و یا آمدنشان را تهدید کنند، اما پس از چندی با سیل سرمایه به شاخه دیگر رقبا را از عرصه خارج کرده ،العاده یا سود اضافیفوق
؛ این بود سازوکار رقابت شودالعاده حذف مییابد و سود فوقشود و قیمت کاهش میگیر میشده تولیدات در روش جدید همهوربهره

تا این حد هایش ی عمل کرده که به سبب آن قیمتبسیار هم رقابت در درون خود . به همین سبب نیز گویا صنعت خودروصنعتیدرون
 کاهش یافته است.

یمت فروش واحد قفزایش نرخ ا»گویا گروه بنیاد توانسته  .شوددر همان نوشته به چنین وضعیتی در مورد گروه بنیاد نیز اشاره می
ا همان بنرخ تورم را  .«ن بر نرخ انباشت بیفزایدزیر نرخ تورم نگاه دارد و با افزایش میزان تولید و فروش همچنا 1390کاال را تا سال 

است. ته کنند، اینجا نیز یعنی در واقعیت قیمت محصوالت گروه بنیاد کاهش یافشاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی محاسبه می
 روه بنیاد شدیدا  گ اینکهشاهدی باشد بر  دتوانو این تنها میاز سوی دیگر خود نویسنده مدعی است که افزایش میزان تولید هم داشته 

رقابت ناکامل در  دارانداعیه .توان در آن یافتها نیز اثری از انحصار نمیبند نوکالسیکو حتی با تعریف نیم مشغول رقابت است
دام ها و افزایش مو مارکس در رقابتش کاهش مدام قیمت ندمند کرده بودشدن تولید و افزایش قیمت را نظریه واقع کمبه انتالشش

صنعت خودرو یا  انحصاری نامیدن تنها نهبنابراین داری معرفی کرده بود. نمای سرمایهوری با انقالبات فنی را به عنوان خصلتبهره
ها کاملی(نا)ت چندان با نظریات رقاب ،ی نویسندهشدههای ارائهکم با دادهدست ،بلکه ،ی مارکس استبر خالف نظریه (!) گروه بنیاد
مند نحصاری را نظریهبنا بر تعریف مارکس آنجا که قیمت ا)های تولیدی  ایران انحصاری اینکه آیا در صنایع و شاخه .یی نداردهم خوانا

ها را بروز آن ی رقابتی بودنهای اولیهتواند نشانهطلبد، ولی همین آمارهای نویسنده میداریم یا خیر خود پژوهشی جدا می (کندمی
 صنعتی ندارد.از رقابت درونکم برداشت درستی هیچ برداشتی یا دستیا صمدی دهد. به هر روی گو

 صنعتیرقابت بین 
ند، نویسنده چه ارتباطی میان اهایی انحصاریغلط فرض کنیم چنین بنگاهبه وها خالف این نشانه براگر حاال اجازه دهید ببینیم که 

نوعی ها وجود دارد و بهدوم نوشته یپاره. این چیزی است که بیشتر در بیندمی «ی بورژوازی ایرانبدنه»ها و به قول او این بنگاه
افزایش مداوم سهم سرمایه به کار و افزایش ترکیب ... »نویسد: صمدی میالبته چه تکاملی. ــاست هتکامل نوشتهی دهندهنشان

نزول شده و به دلیل بازتوزیع سود به  سمت یش نرخ سود بهکننده، منجر به گرادلیل عدم وجود عوامل جبران ارگانیک سرمایه... به
 [چنین روندی]تر سرمایه منجر گردیده است... های کوچکبه ورشکستگی و ریزش بخش ،های با ترکیب ارگانیک باالترنفع بنگاه

                                                                    

 :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. 15
https://www.cbi.ir/Inflation/Inflation_FA.aspx 
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 فازاز  [90و ابتدای  80 ی]یعنی، دههدهه این های کوچک و متوسط در ها و پیمانکاریعلت اساسی ورود بخش بزرگی از بنگاه
 به ،های انحصاری )البتهبخش :شودمیچنین ی نویسنده گفته( مبتذلخودمانی )و البته  بیان (96) «.رکود به ورشکستگی بوده است

 بارهدر این شوند. ها میزنند و باعث ریزش و ورشکستگی آنانحصاری را به جیب میهای غیرانحصاری( سود بخش ،صمدی باور
،  پردازیم.دو مسئله میبه  همان چیزی است که مارکس های انحصاری انحصاری توسط بخشهای غیرآیا به جیب زدن سود بخشاوال 

های با ترکیب ارگانیک تر به بخشترکیب ارگانیک پایین های باهای تولید در قالب انتقال ارزش از بخشها به قیمتدر تبدیل ارزش
، آیا این سبب ورشکستگی بخشثانی؟ و شرح داده بود ،ش کلبری از ارزیا سهم ،باالتر صمدی( یا  بانز انحصاری )بههای غیرا 
 .گویی کنیمکمی تکرار منظور یادآوری، ، بهاجازه دهیدشود؟ مارکس( می بانز تر )بههای با ترکیب ارگانیک پایینبخش

یگر سبب دوری باال و از سوی کنندگان با بهرهفی برای تولیدصنعتی از یک سو سبب سود اضاآوریم که رقابت درونبه یاد می
ز تحلیل، از یک اشود. یا در سطح دیگری وری پایین میکنندگان با بهرهسود کمتر از میانگین و نهایتا  ضرر و ورشکستگی برای تولید

تری از از سوی دیگر بعضی هم مقدار کم العاده )سود اضافی( ببرند وکنندگان ارزش اضافی فوقشود برخی از تولیدسو سبب می
تر از تولید آورتولید لبنیات در شرکت کاله سود ،شود، برای نمونهسبب میرقابت این  ی خود را تحقق بخشند.ارزش اضافی تولیدشده

با وسایل تولید  فرض،به ،شرایط تولیدش که تر بودن  ورپگاه باشد. سازوکار آن نیز چنین است که کاله به سبب بهرهلبنیات در شرکت 
رزش اجتماعی یا اپگاه آورده است. اما ارزش انفرادی کاالهای تر از تر به دست آمده است ارزش انفرادی کاالهایش را پایینپیشرفته

به  .استادی پگاه از ارزش انفرادی کاله و کمتر از ارزش انفر بیشتر استکااله ارزش انفرادی با میانگینمتناسب بازاری لبنیات که 
کند با الش مییابد. اما کاله تاش تحقق نمیالعاده برده و پگاه هم مقداری از ارزش اضافیکاله اندکی ارزش اضافی فوق ،این سبب

یشتری از ببا جذب سهم  ،اش عالوه بر سود اضافیفروش محصولش اندکی کمتر از ارزش بازاری ولی هنوز باالتر از ارزش انفرادی
ازاری بیشتر و بی تولیدی کاله استفاده کنند ارزش های بیشتری از شیوهکم از گردونه خارج کند. هرچه شرکتنیز کم پگاه را ،بازار

ابتدا  وریبهرهتن صنعتی ضمن باال رفکه امثال پگاه باید بازار را ترک کنند. پس به سبب رقابت درون یابد تا آنجاییبیشتر کاهش می
به  وریرهبهبا تسری  سپس و برندمیتولیدکنندگان سود اضافی ابتدا برخی  ی مذکور،پس در کل شاخهکننده و سدر یک واحد تولید

د کسی را شوند. تا اینجا نه کسی سوهای جامانده حذف میشرکتمیانگین شاخه،  وریبهرهواحدهای بیشتری از شاخه و باال رفتن 
 شود.برخی سبب خروج برخی دیگر می وریبهره رفتن دهد. ولی باالزند و نه انتقال ارزشی رخ میبه جیب می

های با ترکیب ارگانیک گیری نرخ سود برابر و انتقال ارزش از سرمایهصنعتی سبب شکلآوریم که رقابت بینهمچنین به یاد می
ای بیش فهولیدی ارزش اضاهای تشود برخی بخشدیگر سخن، سبب می شود. یا بههای با ترکیب ارگانیک باالتر میتر به شاخهپایین

صنعتی  ودروخبیایید فرض بگیریم که تولید ی خود و برخی کمتر از آن از کل ارزش اضافی سهم ببرند. ی تولیدکردهاز ارزش اضافه
شده دضافی  تولیبرابر ارزش ا گیری نرخ سود  تر از صنعت تولید محصوالت لبنی باشد. آنگاه در فرایند شکلبا ترکیب ارگانیک پایین

ت تولید صنع از دور خارج شدن   سبب   رویکند. اما این سرریز به هیچ در صنعت خودرو به صنعت تولید محصوالت لبنی سرریز می
ورتر هرهسبب ب ایران خودرو به ،برای مثال ،شود. ممکن است که در تولید خودرو رقابت سبب شودخودرو یا ورشکست شدن آن نمی

، لیکن این دیگر آوردطور که کاله این بال را سر پگاه می ، همانان خودرو را ورشکسته و از دور خارج کندتولیدش کرم شرایط   بودن  
هایی با ترکیب از شاخهها انتقال ارزش منفی است، یعنی ال دوم باالؤروشن است که پاسخ سبنابراین  به انتقال ارزش ربطی ندارد.

اشاره  ال نخستؤس د. پیش از پاسخ گفتن بهها نداری بنگاهگربطی به ورشکستارگانیک باالتر هایی با ترکیب تر به شاخهارگانیک پایین
 به یک نکته ضروری است.
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نیک باالتری تواند دارای ترکیب ارگاتر میچرا که یک صنعت کوچک ،انتقال ارزش لزوما  به بزرگی یا کوچکی صنعت ربطی ندارد
وچکی مجموع کی ثابت به متغیر در دو صنعت ربط دارد و نه به بزرگی یا به نسبت سرمایه تر باشد. انتقال ارزشاز یک صنعت بزرگ

تر باالتر و پایین ی با ترکیب ارگانیکجای سرمایه اشتباه بزرگ و کوچک را بهصمدی پرتکرار و بهصنعت.  ی ثابت و متغیر در دوسرمایه
های مایههای کوچک توان ایستادگی نداشته باشند و توسط سرسرمایه ت کهپذیر اسروشنی مشاهدهبه در هر رکودی برد.کار می به

 نامد.کز سرمایه میکه مارکس تمراست همان فرایندی  فرایند اینی رکود نیست. البته این فرایند تنها محدود به دورهبزرگ جذب شوند. 
شود. ارزانی کاالها، پا می بر ارزان کردن کاالهاقابت با ر»نویسد میصنعتی و در اشاره به رقابت درون سرمایهمارکس در جلد نخست 

وابسته است.  ولیدتمیزان و این نیز به  وری کاربهره، به [اگر دیگر شرایط را ثابت در نظر بگیریم]یعنی،  اگر همه چیز همچنان باشد
یند البته در این فرا .(از ماست کیدهاأت، 367 ، ص1 )جلد« کنندتر را مغلوب میهای کوچکتر سرمایههای بزرگسرمایه ،بنابراین

شرایط ی واسطه توانند بههای بزرگ میکه خارج از بحث ماست. در نتیجه سرمایه ،آیدتر میهای بزرگاعتبار نیز به کمک سرمایه
چکی سرمایه بزرگی و کوبنابراین به  ی تولیدی مغلوب و جذب کنند.های کوچک را در رقابت درون یک شاخهسرمایه ورتربهرهتولیدی 

تراعی ایجاد ورتر ممکن است با اخدرست است که شرایط تولیدی بهره صنعتی اشاره شده است.وری در رقابت دروندر ارتباط با بهره
ین معنی اما این به ا طلبد،ی بیشتری نیز میی اولیهکه صد البته حجم سرمایه شده باشد که منجر به ترکیب ارگانیک باالتر بنگاه شود،

وری باال و پایین از ترکیب جای بهره توان بهوری باالتری ناشی از ترکیب ارگانیک باالتر است و به همین سبب نمینیست که هر بهره
وری و صنعتی از بهرهی رقابت درونکند و هنگام صحبت دربارهاینکه مارکس نیز چنین نمی کما .ارگانیک باال و پایین استفاده کرد

 کانیگراوری و هم ترکیب اینکه هم بهره گویی اما کند.صنعتی از ترکیب ارگانیک استفاده میی رقابت بینصحبت دربارههنگام 
و گاهی  وریبهرهجای  را گاهی به مقیاسگیرند سبب شده صمدی  قرار ریختهی پیشسرمایهتوانند در ارتباط با مقیاس سرمایه می

ی بینیم که اندازهمی ،دهیمپاسخ می مانکه به پرسش نخست بینانه است. زمانیاما این خوش .کار برد به ترکیب ارگانیکجای  به
یزانی برای سنجش مدرست و بجا به عنوان  ،کار رفته باشد، از قضا وری و ترکیب ارگانیک بهسرمایه بیش از اینکه سهوا  به جای بهره

های انحصاری توسط بخشهای غیربخش آیا به جیب زدن سود   :ال اولؤم به سحاال برگردیانحصاری بودن و نبودن به کار رفته است. 
 شرح داده بود؟های تولید ها به قیمتانحصاری همان چیزی است که مارکس در تبدیل ارزش

به  ،های با ترکیب ارگانیک باالتربه نفع بنگاه [استارزش اضافی  بازتوزیعکه منظور همان ]بازتوزیع سود » ،نزد نویسنده
صنعتی صنعتی و بینشود و این یعنی اینکه نزد وی دو نوع رقابت درونمی «تر سرمایه منجرهای کوچکشکستگی و ریزش بخشور

یعنی انتقال ارزش به سبب تفاوت در ترکیب  ،دومی کاروسازاند. وی یا قانون قیمت واحد و قانون نرخ سود واحد با هم خلط شده
گیرد. او به بازتوزیع ارزش اضافی به را می وری،، یعنی ورشکست شدن به سبب کم بودن بهرهی اولیجهآورد و نتیرا می ،کارگانی

گیرد. این از یک سو را نتیجه می ترترکیب ارگانیک پایینها با کند و حذف سرمایهسبب تفاوت در ترکیب ارگانیک سرمایه اشاره می
واقع بازتوزیع کند که به. صمدی گمان میباشددر مورد تبدیل ارزش به قیمت تولید  ویژهمارکس به یناشی از بدفهمی آراتواند می

سنگینی بار این بازتوزیع را بر دوش  اصطالح کوچک )به بیان درست با ترکیب ارگانیک پایین(دار بهسود در جریان است و سرمایه
 ،دارحال آنکه هرگز چنین نیست. سرمایه ،یده شده استکند چیزی از او دزددار کوچک گمان میکند، گویی سرمایهخود حس می

ای را که از کارگران خود بیرون ارزش اضافی ،ترچه با ترکیب ارگانیک پایینو چه کوچک و چه بزرگ، چه با ترکیب ارگانیک باالتر 
هم به شکل نرخ سود یعنی نسبت آن ها تنها سود راآن ؛داندخود را نسبت به آن محق مینه شناسد و بیند، نه میکشیده است نه می
پندارند. راست آن است که ارزش اضافی پس از شناسند و نسبت به آن خود را محق میمی شدهریزهای پیشسودشان به سرمایه

ن پاسخ به بنابرای .داران و اقتصاددانانشان با آن سروکار دارندو همین پدیدار است که سرمایه شودمی بازتوزیع به شکل سود پدیدار
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انحصاری های غیرجیب زدن سود بخش، آنچه صمدی به عنوان به مارکس یسبب بدفهمی آرا به ،یعنی؛پرسش اول هم منفی است
 اما این تمام ماجرا نیست. ی انتقال ارزش ندارد.مارکس درباره یربطی به آراکند مطرح میهای انحصاری توسط بخش

این  بریم کهکنیم، پی میمی دقتوری و ترکیب ارگانیک جای بهره بردن مقیاس سرمایه به رکا به درکه  زمانی ،اما از سوی دیگر
امل اقتصاد ک(نا)های رقابت خواهد دگمبیشتر به این سبب است که نویسنده می که، بلمارکس نیست یخلط تنها ناشی از بدفهمی آرا

دار ما مقدار ی سرمایهعرضهکه  ی رقابت )نا(کامل زمانیدر نظریه دیدیم کهین کند. یمارکس تز ییم تحلیلهاجریان اصلی را با مف
به این  شویم.از رقابت فاصله گرفته و به انحصار نزدیک می دهدثیر قرار میأشکلی ملموس تحت ت کاالهای موجود در بازار را به

و این . دهدرا شکل میمالک انحصار  زار است،ی موجود در باهاتعداد بنگاه ینوعی روی دیگر سکهبه که ،سرمایه یترتیب اندازه
وری و ترکیب ارگانیک جای بهره ترین ارتباطی به انحصار نزد مارکس ندارد. بنابراین، راست این است که مقیاس سرمایه بهکوچک

ی انحصار درباره چه صمدیبلکه ترکیب ارگانیک سرمایه و انتقال ارزش نقشی ندارد جز پوشاندن اینکه تمام آن ،رودکار نمی سرمایه به
 های جریان اصلی اقتصاد.کپیگوید چیزی نیست جز رونوشتی از پلیمی

 رانت 
با جایی که  .گیردسراغ میرانت نفت  ازکه نویسنده  زمانی ،یابدمی ، هرچند کوچک اما بسیار روشنگر،دیگر یاین ادعای ما شاهد

ریان اصلی کند و به سراغ جنویسنده مارکس را فراموش می ،یمیرولق( روبهبه معنای مارکسیستی کلمه )چه تفاضلی و چه مطرانت 
ارگران کتوسط کرد تا بخشی از ارزش اضافی تولیدشده انحصاری را قادر میصنایع  ...های نفتیرانت... » :نویسدمی ویرود. می

ای هارزش اضاف ،چه تفاضلی و چه مطلق ،انتدیدیم که نزد مارکس ر (96) «.نفت را به خود جذب کنند یکنندهکشورهای مصرف
ناشی از تفاوت  انحصار از یک سو مانعی است بر از بین رفتن سود اضافی   د.کنندارای انحصار تولید می است که کارگران همان بخش  

داران. رمایهسن دیگر مانعی است بر تقسیم ارزش اضافی  فراتر از سود میانگین میا و از سوی دیگر انفرادی و قیمت اجتماعیقیمت 
د نویسنده رانت از شود. اینجا نیز نزکننده به تولیدکننده منتقل میرفاهی است که از مصرفاما نزد حامیان رقابت ناکامل رانت اضافه

تحلیل باشد، ی این کنندهینیای از مارکس قرار است که تزاما باز هم یاد و خاطره .رودکنندگان میکنندگان نفت به سوی تولیدمصرف
ایران رانتی  آنکه اگر نفت حال اند.شوند که گویی این رانت را تولید کردهکنندگان کارگرانی یافت میبه همین سبب در سمت مصرف

ی شدهلیدهمانند رانت نفت در هر جای دیگری از جهان که توــی کارگران نفت در همین سرزمین است شدهدارد، که دارد، تولید
تمام  صنعتی آن بیندر نظر آوریم که رقابت درون ایشدهیلالملدرستی، نفت را کاالی بینحتی اگر، بهجاست.  مانکارگران ه

کشورهای  ی نفت است و نهکنندههم رانت حاصل استثمار کارگران کشورهای تولید بازی نفت در جریان است، کنندهکشورهای تولید
ترین های نفت کوچکدولت چونان مالک انحصاری شرایط تولید ببرد یا مالک خصوصی چاهاینکه این رانت را ی آن. کنندهمصرف

 کند، بلکه شاید تنها مقصد سرریز آن در توزیعش متفاوت شود.فرقی در منبع آن نمی

مین دار سنت رقابت )نا(کامل است. به هدیدیم که برداشت صمدی از رقابت بیش از آنکه به مارکس ربطی داشته باشد وام
صنعتی/ترکیب ارگانیک وری و نه در ارتباط با رقابت بینصنعتی/بهرهبرداشت وی از انحصار نیز نه در ارتباط با رقابت درونواسطه 

 داد. برداشت او از رانت بهگذاری بر بازار و مقیاس بنگاه تشکیل میثیرأت بلکه تنها میزان او برای انحصار را میزان نوکالسیکی   ،بود
به همین سبب این ادعای خود را شود نیز پشتیبان مدعای ما بود. کنندگان منتقل میان به تولیدگکنندچیزی که از مصرفعنوان 
و اصطالحات مارکس تنها  رقابت، انحصار و رانت نزد نویسنده ارتباط چندانی با این مفاهیم نزد مارکس ندارددانیم که شده میاثبات
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 یدوگانه که بر آن دگم پیکربندی آمدهکار دست و پا کردن بستری  بهنزد نویسنده  مفاهیمی که ،هایکپوششی است بر مفاهیم نوکالس
 بورژوازی در اقتصاد ایران را بنا کند.

رفته  الؤطور که صمدی طرح کرده است زیر س ی بورژوازی در سپهر اقتصادی آنهای نظری پیکربندی دوگانهبنیاداکنون که 
ی بزرگ و کوچک با چیزی بیشتر از سرمایه انحصاریی و غیرانحصاربخش ن شد برداشت صمدی از است، اکنون که روش

به  هیچ ارتباطی سان که مارکس شرح داده، ثیرگذاری بیشتر و کمتر بر بازار نیست و سرانجام اکنون که روشن شد انتقال ارزش، آنأت
ی نرخ رشد ی دنبالهتجزیه شده بدانیم:اثباتیم مدعای خود را وانتمی ،های انحصاری و غیرانحصاری آقای صمدی نداردبخش

که در هر  ،یریاض یافتد چیزی نیست جز ترفندی عددی که یکی زودتر و یکی دیرتر از صعود به نزول میدنبالهدو اقتصاد ایران به 
پشت ای دیهیچ استدالل اقتصا که چرا نیم،داشده میاین را اثبات .تواند برقرار باشدمیای ی نخست صعودی و سپس نزولیدنباله

 د.شود وجود نداربخش که یکی زودتر و دیگری دیرتر وارد رکود می ی نرخ رشد اقتصادی ایران به دوتجزیه کردن دنباله

دی طرح که آقای صمرا ای برویم و کارایی پیکربندی اقتصادیپیکربندی بورژوازی در ساحت سیاسی وقت آن است که به سراغ 
 روسمن کنیم.گکم بتوانیم از شر آن خالص شویم. اما پیش از آن اجازه دهید یادی از کم کرده است در توضیح آن بسنجیم، تا شاید

رد. در میان کی بحران مارکس را احیا اقتصاددان مارکسیستی بود که نظریهیا شاید نخستین اقتصاددانان شک از نخستین گروسمن بی
ر گرایش بی بحران مارکس را مجدد ی افت نرخ ارزش اضافی گروسمن نظریهمصرفی یا نظریهی کمبه نظریهن اخیل عظیمی از معتقد

اما نهاد.  نیادبیا تولید ناکافی ارزش اضافی سبب افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه و مازاد انباشت سرمایه  رو به نزول نرخ سود به
ش داری ایران ناشی از کاهش نرخ سود عمومی به سبب افزاین در سرمایههای آقای صمدی جز در طرح این حکم که بحرابحث

یربنای زعنوان  ندارد. کار آقای گرسمن احیای این حکم بهارتباطی به بحث گروسمن ی اجتماعی است ترکیب ارگانیک کل سرمایه
دی صدور آن شی سپرده شده بود. کار آقای صمتمامی به فراموای که بههم در زمانهآن ،داری بودی بحران و فروپاشی سرمایهنظریه

 ،فشاریم. اما اوگرمی میدستش را به ،بسیار خوب. اگر کمر همت به اثباتش ببندد .برای وضعیت انضمامی اقتصاد امروز ایران است
تلی از مفاهیم  و در میانگیرد ی او را وام میآالید، حکم عام نظریهگروسمن را به مفاهیم اقتصاد جریان اصلی می ،کار به جای این
 به بحث خود بازگردیم.کند. می کد. منصفانه او گروسمن را نوکالسیکنرها میبرای اقتصاد ایران نوکالسیک 

 

ِهاکپیپلیِشدنِناکارآمدیِآشکار.5ِ
فاهیم ماین  کنار در اشاره کنیم که وی کندانصاف حکم میمفاهیم اقتصادی آقای صمدی پرداختیم.  ترینمهمپیشین به  بخشدر 

اقتصاد ایران به  هایدرستی و هوشمندانه برای روشن کردن برخی از گرایشبه راهای اقتصادی از مفاهیم و مقوالت و شاخصبرخی 
کار  بهغلط هایی نیز وجود دارند که بهمفاهیم، مقوالت و شاخص کند که همچنین اشاره کنیمصداقت حکم می گیرد و البتهکار می

ظیفه حکم تواند سره را از ناسره جدا کند. اما وی هشیار خود میخواننده .شودها خارج از حوصله میتک آنند. بررسی تکارفته
 ها نشان داده شود.ند بررسی شده و ناراست بودن آننمای متن او بودسرشتکه  یکرد مفاهیممی

به پیکربندی بورژوازی چگونه  ،روشن استحقیقتی که  ،استبورژوازی در سپهر سی یدوگانه بندیدر بخش دوم دیدیم که پیکر
که صمدی مدعی شده است را ای بندی اقتصادیکوشیدیم نادرستی پیکر سوم و چهارمهای ربط داده شد. در بخشدر سپهر اقتصاد 

توضیح پیکربندی یعنی ی، برای هدف آقای صمد این مفاهیم و مقوالت ،کوشیم نشان دهیم، افزون بر نادرستینشان دهیم. اکنون می
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 به ،گویی که بندی اقتصادی، ناکارآمد نیز هستند. شاید در نگاه نخست این بخش ناالزم به نظر آید، چرابه پیکرسیاسی با ارجاع 
کار هم آید  ظاهر بهردازی نادرست است حتی اگر بهپموضوع است. زمانی که مفهوم یبه انتفا یالبهسقضیه دانان، منطق سخن

اما هدف از این بحث نشان دادن این است که  دهندگی ظاهری آن نیز دیر یا زود مخدوش خواهد شد.و توضیح خواهد ماندرست ناد
ها کار تصحیح آن به ی ببرد و شاید دستپ مقوالتش آمدیتوانست به ناکارداشت خود میتر گام برمیاگر آقای صمدی اندکی دقیق

اش مجبور است دست از مقوالت اقتصادی ناخواهخواهشود جا با تغییری در سیاست مواجه مینویسنده هر  که که وقتی چرا ،شود
بایست متوجه این می بودهشیارتر میاگر ، روشن است که شودتغییر سیاسی برای توضیح  هایپیشامددامن  به د و دستیبشو

 شد.هایش میپردازینادرستی مفهومدر پی آن  شاید ناکارآمدی و

ی حیطهبرای توضیح دو هایش شده در نوشتهطرحاحکام اقتصادی   دیگر بندی اقتصادی بورژوازی واز پیکرکوشد یمصمدی 
دست  به در دستبورژوازی  دو سوی ستیزپیروزی هر یک از  ،ی نخستدر حیطهسیاست داخلی و سیاست خارجی استفاده کند. 

این در پیوند است  شود.توضیح می (برآمده از فرایند انباشت صمدی باور به)اقتصادی  یها چونان ضرورتمیان آن دولت اجراییشدن 
گرایان با بخشی دیگر از طلبان با یک بخش و اصولاصالحـنرابا برقراری نگاشتی میان سپهر اقتصاد و سیاست و متناظر کردن کارگزا

و الگوهای  گرایی و مقاومت از یک سو غربسیاست خارجی   انر میبرقراری تناظ، ی دومدر حیطه پیکربندی اقتصادی بورژوازی ایران.
پیکان علیت از دومی به سمت اولی کشیده  ای کهگونه ، بهاز سوی دیگر گراییمحور و برونگرایی صادراتگرایی، دروندرون انباشت  

 16است. بوده ،در ذهن نویسنده ، البتهدومی دهیشکلاولی علت بیشتر  ما از قضا باور به. شودمی

های اجتماعی ها برای سیاستهای اقتصادی و تبعات آنسیاستی نویسنده را درباره هاییهفرضید ای موضوع نخست بدرباره
ی بدنه یاحیا، نژاداحمدی :مبه یاد بیاوری نمایش دادیم، 3، که ما در تصویر طلبانگرایان و اصالحنژاد، اصولاحمدی هایجریان

ای؛ نطقهبلوک مایجاد و  خارجیهای فتح بازار، انحصارات، گرایانبر بازار داخلی و استقالل اقتصادی؛ اصولتکیه ، بورژوازی
. وازی جهانیآتالنتیک و انحالل بورژوازی ایران در بورژبه روی بورژوازی ترانسها گذاشتن دروازه باز، انحصارات، طلباناصالح

لحاظ  ستان را بهفرود تای اول اینکه دودر کنار  است دار و سومی مستلزم فضای باز سیاسیتای اول مستلزم اقت که دورا  این همچنین
افول و  به روی نیاز به حمایت از انحصار در برابر بدنهدر نظر آورید. افزون بر این  ی متوسط راگفتمانی جذب کرده و سومی طبقه

غیرمعمول م بگذریم از حکبه خاطر بیاورید. نیز نژاد دوران احمدیعنوان ضرورت  را به معترض بورژوازی کوچک و متوسط در داخل
 بهو حامی انحصار  اقتدار است ملزم بهی بورژوازی با اتکا بر بازار داخلی و استقالل اقتصادی بدنه گر  احیا نویسنده مبنی بر اینکه

ادی و آزادی که میان استقالل اقتص مرسوم بود هاترپیش. فضای باز سیاسی ملزم بهدرهای اقتصاد به روی جهانیان  شگشای یواسطه
اما عکسش  ،دانست برانگیزملأا اندکی ترآن شد شاید می ؛سیاسی یا میان وابستگی به اقتصاد جهانی و اقتدار سیاسی رابطه برقرار کنند

رفتن مسئولیت یا از زیر بار پذی« ی متوسطاز منظر طبقه»البته نویسنده با آوردن که مدعای نویسنده است دشوار بتوان پذیرفت. را 
 بگذریم. .کندتوضیح آن شانه خالی می

گرا غرب رفسنجانی و خاتمی  . نویسنده مدعی است نشان دادیم به خاطر آورد 4در تصویر را باید آنچه ی موضوع دوم میدرباره
محور طرفدار ایستادگی در برابر غرب بود و لی صادراتگرا ودرون نژاد  گرایی اقتصادی پابرجا بودند، احمدیبر استقالل و درون

                                                                    

نجا بحث را با تمرکز ای ،به این واسطه .انحصاری را نشان دادیمبندی انباشت مبتنی بر تقسیم بورژوازی به دو بخش انحصاری و غیرپایه بودن دورههای پیش بیدر بخش. 16
 بریم.موضوع دوم پیش می بر
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که البته بدیلی در کنارشان وجود داشت که بورژوازی )در آن بودند، غرب  گرایان طرفدار نزدیکی بهصاحبان قدرت پس از او برون
اینکه کدام یک  اورمیانه بودند.گرایان اقتصادی طرفدار ایستادگی در برابر غرب یا فتح بازارهای خبرون بدیلآن  و زمان( برنگزید

گرایی، ترتیب به درونها بهدند که آشکار است. مسئله اینجاست که دورانگرا و کدام یک طرفدار ایستادگی در برابر غرب بوغرب
روری شکلی ض شوند و سیاست خارجی صاحبان دولت اجرایی نیز در هر دوران بهگرایی تقسیم میمحور و برونگرایی صادراتدرون

 شود.برآمده از آن توضیح می

ی انحصار و غیرانحصار ی رشد تولید ناخالص داخلی ایران مبتنی بر دوگانهی دنبالهتر دیدیم که تالش نویسنده برای تجزیهپیش
تا چه  هستند ودکرهر دو بخش در و نهایتا   یکی در رشد و دیگری در رکود، دو بخش در رشد هرها ترتیب در آنو ایجاد سه دوره که به

گرایی، درون بندی خود با عنوانبندی، دورهیا شاید مبتنی بر این دوره ،افزون بر این صمدی علمی و محتوم به شکست بود.حد غیر
حی روایت خود توضی گونه برخورد انتقادی با این دهد. در ابتدای مقاله گفتیم که هرگرایی را ارائه میمحور و برونگرایی صادراتدرون

به فرصتی  بررسی آن را ،ماندکه بیشتر به گوشزد می ،ی صادراتدرباره ذکر چند نکته جز طلبد و به همین سبب ما نیزایجابی می
توانی صمدی نا اصلی بندی نیست، بلکه مدعایکه بحث اصلی ما اینجا راستی یا ناراستی اقتصادی این دوره چرا ،گذاریمدیگر وامی

دد به خود سپهر در توضیح تغییرات سیاسی و روآوری مج بندیرهود ناکارآمدیسبب  ، احتماال  بهاست بندیدوره فاده از اینتبرای اس
 :اما آن چند نکته .تغییرات آنسیاست برای توضیح 

 است. ناپذیرهای آن امری انکاردر تمام بخش ،80ی ی مورد بررسی صمدی، دههدههدومین تر شدن اقتصاد ایران در گسترده
نفتی( ایران چه در مقدار و چه در افزون بر این رشد صادرات گمرکی )غیر شود.نمی ثناتات و واردات نیز از این امر مسبخش صادر
را به تولید ناخالص داخلی و  17ی این نوع صادراتیابندهتوان نسبت رشددالر نیز امری روشن است. همچنین میریال و ارزش آن به 

محور شدن ها هنوز برای ادعای صادراتنشان داد. لیکن هیچ یک از این در این دهه نفتید ناخالص داخلی غیرطور ویژه به تولی به
نگاهی به نسبت صادرات کاالها و خدمات به تولید ناخالص داخلی کشورها در جهان بیندازیم و اگر نیم. اقتصاد ایران بسنده نیست

درصد آغاز شده  150تقریب از شود. این نسبت در کشورهای جهان بهکمی روشن می ، مسئلهمبا همین نسبت در ایران مقایسه کنی
تیمور شرقی  درصد یا 300با نسبت زامبورگ کسو، برای نمونه لو های غیرمتعارف از هر دوآید. )منهای نمونهدرصد پایین می 10و تا 

 میانگینبینیم، طور که در نمودار زیر می همان که ت،درصد اس 30نسبت چیزی نزدیک به میانگین جهانی این  درصد( 2 با نسبت
ی نفت چه در ذکر این نکته حیاتی است که این مقدار دربرگیرنده .با آن فاصله دارد 90ی در دههچه و  80ی در دهه چهاقتصاد ایران 

نفت از تولید ناخالص داخلی  سهماز  بیشخلی است. با توجه به اینکه سهم نفت از صادرات صادرات و چه در تولید ناخالص دا
 .دهدی اخیر بهتر نمایش می، هرچند رشد آن را در سه دههکسر بخش نفت این نسبت را کمتر نیز خواهد کرداحتماال   ،است

                                                                    

ید و در بیشینهصمدی در برخی مواقع از خالص صادرات سخن می. 17  اگر شاخص دومی برای هدف صمدی چندان .ی موارد از صادرات بدون تفکیک بخش نفتگو
که  ،تا  به موضوع ربطی ندارد. خالص صادرادرستی بیان نکند، شاخص اولی یعنی خالص صادرات اساسهای مورد نظر صمدی را بهمناسب نیست و ممکن است خصلت

 د کشور.اقتصا محور بودنصادراتی نه برای سنجش درجه ،آیدکار می های بازرگانی بهبیشتر برای سنجش روابط و تعادل ،ی صادرات منهای واردات استدهندهنشان
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 )منبع: بانک جهانی( : نسبت صادرات کاال و خدمات به تولید ناخالص داخلی ایران4نمودار 

نفتی به تولید ناخالص رفتن نسبت صادرات کاالهای غیر توجه، صادرات و حتی باال چند قابل، هرسبب رشد   به صرفا  ه اینک
اما اینکه، بدون هیچ  .محور بنامیم و خصلت اساسی آن را صادرات ارزیابی کنیم نادرست استاقتصادی را صادرات نفتی  غیر داخلی  

معناست. البته گرایی بدانیم حتی نادرست هم نیست، بلکه بیگرا یا ناچار به برونا بروناقتصادی ر رشد صادرات،دلیلی فراتر از 
جز اینکه « ای نداشتچاره»مگر چند خطی اشاره به اینکه بورژوازی ایران  کند،برای اثبات دومی نمی یصمدی نیز تالش چندان

آن را گذرانده  گرایی و جزی درونی مورد بررسی سه دورهدههدر سه  اقتصاد ایرانادعای نویسنده که این به هر روی در  گرا شود.برون
گیرد، حق داریم که شک که این ادعا در کنار دیگر ادعاهای اقتصادی آقای صمدی قرار میی البته زمان جای شک بسیار است. است

 و به موضوع اصلی این بخش، یعنی کنیمکه این ادعا نیز نادرست است، به هر روی ما چنین نمیبا یقین بگوییم و کناری نهاده به 
 .گردیمبرمی ،هادست شدن دولت اجرایی و سیاست خارجی متناظر آن به توضیح دست

 به دستتر برای توضیح اگر ببینیم که نویسنده در تالش برای توضیح چرایی گذار از هر دوران به دیگری یا به عبارت صحیح
توانیم بگوییم که شود، میسیاست متوسل می آخر به ساحت خود   دست آندست شدن دولت اجرایی و سیاست خارجی متناظر 

 ،ستهای خارجی را برساخته ااتخاذ سیاستضرورت که  ستی انباشت نیگانهبندی سهدورهاصطالح بهاین : درست است ما یادعا
ر سپهر واداشته تا د را که نویسنده گیری دو سر ستیز بورژوازی استتر قدرتهای خارجی و کلیعکس این اتخاذ سیاستبلکه به

 ای را ترسیم کند.گانهبندی  سهاقتصاد دوره

 سلط این سیاست بر فضای فکریت»نویسد: خاتمی میـصمدی در توضیح اتخاذ راهبرد سیاست خارجی در دوران رفسنجانی
شد و از سویی و ر فروپاشی بلوک شرق دوران پس از جنگ مصادف بود با. نمودمنطقی می ت حاکمه کامال  ئمردم و طبقه و هی

وچرای ایدئولوژی چونانباشت در عصر فروپاشی بلوک شرق و تسلط بی الگویاین ... از سوی دیگر )...( چهار ببر آسیایی یتوسعه
 (97) «.آتالنتیک تکیه کندای نداشت جز آنکه بر سیاست خارجی نزدیکی به بورژوازی ترانسنئولیبرال چارهـلیبرال

های در برابر عظمت و اقتدار سرمایهانحصاری های کند به لزوم حمایت از سرمایهنژاد از یک سو اشاره میدوران احمدیبرای  اما
ی خاورمیانه”برای  های جرج بوشسیاست اینکه ویژهبه»کند به اینکه ، که در بخش دوم دیدیم، از سوی دیگر اشاره میالمللیبین

اندازی از تعامل با غرب برای بورژوازی ایران باقی ران را در محور شرارت قرار داده بود دیگر اندک چشمکه ای “بزرگ و دموکراتیک
ی انحصاری نبود. و بروز عالئم رکود گوی نیازهای سرمایهطلبان جوابگذاشت. از این پس سیاست خارجی کارگزاران و اصالحنمی
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 .«نمودهای تعویض خط سیاسی حاکم را فراهم میاقتصادی هم زمینه در دور دوم ریاست جمهوری خاتمی و کاهش نرخ رشد
جایی در سیاست داخلی، سیاست خارجی جمهوری اسالمی متناسب با جابه» کند کهوی همچنین در جایی دیگر اشاره می (94)

تر نسبت مال سیاست تهاجمیمحور شرارت جرج بوش و اع لحظه مصادف بود با تعیینکرد. این نیز باید چرخشی بزرگ را تجربه می
 (97) .«به جمهوری اسالمی

آن  تدریج تردیدها در، به90ی با شروع دهه» نویسد:ی روحانی نیز چنین میصمدی در توضیح راهبرد سیاست خارجی دوره
های تحریما کرد.  را پیدپروراندند دست باالداران که در سر امید ایجاد هالل شیعه و بلوک ایران اسالمی را میسرمایهدسته از کالن

را  داری انحصاری ایرانای برای سرمایهمنطقهی توسعه ی، هزینهنظامی آمریکا به سوریه یتر شدن خطر حملهکمرشکن و جدی
 هایدر سال گراتر سوق داد.انحصاری و دولتش را به سوی اتخاذ سیاستی عمل یداد. این امر این بخش از سرمایهشدت افزایش میبه

کی دستور  ها به اوباما و ناتو دوخته شده بود کهچشم ی. همهرسیدلیبی در سوریه قطعی به نظر میی تکرار تجربه 2013و  2012
تر و شدیدتری صریح طلبان به انتقاداتگرایان و اصالحاعتدال... هوایی به سوریه را خواهد داد یپرواز ممنوع و حملهی برقراری منطقه

ین پس ازدند و دیری نپایید که رفسنجانی هم علیه بشار اسد موضع گرفت. از جمهوری اسالمی در سوریه دست می هایاز دخالت
ای او نطقهدیدند که به مصاف علنی با بلوک غرب و متحدین محاکم، خود را در موقعیتی نمی یطبقه “مقاوم”گرایان و جناح اصول

مسلمان بدل  رده در سوریه و لبنان، به جهنمی سوزان و کابوسی تلخ برای بورژواهایبروند. بهشت و رؤیای شیرین بازارهایی گست
جهانی  کمرشکن بودند، و مقابله با حریفانها های اول جنگ سوریه، در موضع ضعف بود. رکود و تحریمایران در سال ..شد.می

کرد یجمهوری اسالمی باز م یرا در سیستم سلطهجای خود  جهانی مجددا   یبحث همزیستی با بخش مسلط سرمایه ...آسان نبود
گرایی رونبروشنی برای  یآمیز بنفش و جریان اعتدال، برنامهجنبش پیشاانتخاباتی و مسالمت ...شدو به گفتمان غالب تبدیل می

بله با خطر و چگونگی مقاپیشبرد مذاکرات اتمی ی گرایان بر سر نحوهتوانست با اصولبورژوازی ایران و تعامل با غرب داشت و می
طلبان الحاما در سیاست خارجی، جمهوری اسالمی باید به سوی سر دیگر طیف؛ به سوی رویکرد اص... به توافق برسد “پوپولیسم”

آمد. جمهوری کرد و دولت تدبیر و امید به صحنه مینمود. دولت مهر باید برای همیشه صحنه را ترک میگرایان شیفت میو اعتدال
 (97) «.کردتر عمل میتر و محتاطتر، پراگماتیستیالمللی عقالنیبین یمی باید از این پس در صحنهاسال

های ی بزرگ و دموکراتیک و تحریمهای خاورمیانهیابیم که فروپاشی بلوک شرق، سیاستاز سه گفتاورد طوالنی باال درمی
 ی اخیرهای سه دههترتیب، سبب تغییر سیاست خارجی در دولتش بههای متخاصمشکن و پیشروی آمریکا در مقابله با دولتکمر
 ؟هایی که انباشت ایجاد کرده است برای چه بودی ضرورتفرسایی دربارههمه قلمها را بشنویم، آنبوده است. اگر قرار بوده این ایران
رکود و تالش برای خروج از آن. این تالش در دوران : کنداشاره مینیز اقتصادی  یک دلیل چنین دالیلی بهصمدی در کنار اینالبته 

شود بورژوازی راهی شود بورژوازی راهی جز ایستادگی در برابر غرب نداشته باشد و در دوران روحانی سبب مینژاد سبب میاحمدی
پروغرب از نظر بخش اصلی استراتژی  80ی با شروع دهه»نویسد: نژاد میی دوران احمدیجز پیوستن به غرب نداشته باشد. درباره

ی منافع حاصل از استثمار فزاینده [که چرا]داد... بورژوازی انحصاری باید جای خود را به استراتژی مقاومت در برابر نفوذ غرب می
یز برای دوران روحانی ن (94) «.رفتهای خارجی میتر نباید به جیب سرمایههای کوچکسرمایه بازتوزیع سود   وی کارگر طبقه

ی انحصاری را در المللی بر سر راه این بخش از سرمایهکه موانع اقتصادی، سیاسی و بینو هست کلید روحانی قرار بود »نویسد: می
 یای جز این ندارد که با اصالحاتی در سیاست خارجی و تغییراتی در موازنهمرتفع کند. این بخش از بورژوازی ایران چاره 90ی دهه

مان الگوی انباشت پیشین را حفظ کند و در عین حال برای نجات خود از رکودی که اقتصاد ایران را فراگرفته است، قوا بنیادهای ه
های نزد صمدی این تغییر به این سبب است که در دوران اول تنها سرمایه (95) «.های خارجی شوددست به دامان سرمایه

ای انحصاری نیز در رکود هستند. البته با این تفسیر توضیح پیروزی رئیسی در هغیرانحصاری در رکودند ولی در دوران دوم سرمایه
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به همین سبب بود. خواهد ای جز نپیوستن به غرب ندارد دشوار های انحصاری در رکودند ولی بورژوازی ایران چارهدورانی که سرمایه
در آخرین  ، صمدیگراییو باال رفتن اقبال جریان اصول ن آنهای ناپایدار بودن برجام و سپس پاره شدبا آشکار شدن نشانههم بود که 

توانست این امر می گوید.سخن می 90ی بدیل در دهه این یا آن انتخاب بورژوازی دست کشیده و از دو ضرورتها از توضیح نوشته
 .گونه نشد ، اما ایناشمدی مقوالت اقتصادیآبردن به ناکاربرای صمدی آغازی باشد برای پی 

بندی رکود و رهو دو یا خارجی (!) بزرگ هایو انتقال منافع به سرمایه (!) ع سوداز بازتوزیصمدی برداشت  نتیجه آنکه نه تنها
در ندارند و  های اقتصاد ایران نادرست است، بلکه حتی در بیان خود او این مقوالت توانایی توضیح مسائل سیاسی رادر بخش رونق
اکارآمد نیز . مقوالت آقای صمدی افزون بر ناراستی نهای سیاسی ختم شده استباشد به همان استدالل یناستدالل روش او اگر متن

 هستند.

ه این اشاره بهدف بلکه  ،کندتمامی مستقل از اقتصاد عمل میسیاست به البته روشن است که هدف ما این نیست که بگوییم
خشی از ی سیاست به بای که هر بخش از بورژوازی در عرصهبه گونه ،د نیستانعل یا مستقیم اقتصبهسیاست بازتاب نعل که است

ید بازتاب بورژوازی را با یا هر تصمیمی در سپهر سیاست   ،استبورژوازی در اقتصاد متصل باشد که بازتاب منافع اقتصادی آن 
ها جنگ»برد که  توان پیمی ،ای نمونه صادراتبر ،صمدی مدعی است که با آمار و ارقام منفعتی در سپهر اقتصادی آن ارزیابی کرد.

ت و تقسیم ها در تحلیل نهایی چیزی نیست جز مناقشه بر سر منافع انحصاراهای منطقه و مشارکت ایران در این درگیریو درگیری
اقشه بر من زیزی جالمللی در تحلیل نهایی چی بینورزی بورژوازی در عرصهسیاست به این شکل کهحکم  اینهرچند که «. بازارها

ه شبیه کهر چقدر هم  نی صمدی از آگرایانهتمامی درست است اما بیان فروکاستیک کل نیست، حکمی به یمثابه سر منافع آن به
 یمتوانیز میو از همین نقطه ن» :دهدویژه که صمدی به این شکل ادامه میبه. نخواهد بوددرست باشد جنگ اول  یدربارهحکم لنین 

و  (96) «.ای جمهوری اسالمی بپردازیمهای جهانی و منطقههای مختلف بورژوازی ایران بر سر سیاستلیل اختالفات جناحبه تح
فع که منا چرا ،رسد که بخشی از انحصارات طرفدار یک سیاست و بخشی طرفدار یک سیاست دیگر هستندبه این نتیجه نیز می

توانست پی به تر بود میو آن اینکه صمدی اگر دقیق رساندی بحث میا به آخرین نکتهاین ما ردهد. ها حکم به آن میاقتصادی آن
 اشتباهش ببرد.

هرچه ، ستدانمیراهبرد و بخشی دیگر را مدافع راهبردی دیگر بخشی از انحصارات را مدافع یک هایش در نوشته صمدی که
ایران  بخش انحصاراتکل که کند میبیان  ه این شکلرا بتفکیک  این ،گراییسبب اقبال مجدد جریان اصول ، شاید بهرودپیش می

که در ت است بیان بسیار متمایز از بیان نخسکند. روشن است که این خاب مینترا ا دیگری راهبردو بار دیگر  راهبردیک بار یک 
و  گرفتپی میرا مسیر صمدی همین  اگرتوانست آغار مسیری بهتر باشد. میما  باور بههای وی حاکم است. این ی نوشتهبیشینه

توانست به این نزدیک ، آنگاه میانحصاری را توضیح دهد یا آن را به طور کامل رها کند یبندی درون بورژوازکرد که یا بخشسعی می
ن انیست که پشت فالن جناح صف بسته است بلکه انبوه آن (او انحصاریزبان  بهحتی )شود که یک بخش مشخص از بورژوازی 

رای شک ب باشدآغازی توانست کنند. و آنگاه این میبندی خود یک جناح را پیروز و دیگری را مغلوب میهستند که با تغییر صف
سیر پیموده مبه هر روی این  ها.کم برخی از آنمل بیشتر در مبانی اقتصادی آن و تصحیح دستأبندی کل بورژوازی و تکردن به بخش

 نشد.
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در  رژوازیپیکربندی بوتوصیف و توضیح وی از  مبتنی بر آن است و نادرسترقابت، انحصار و رانت  زنویسنده ابرداشت یم که دید

ی رشد اقتصادی ی دنبالههمچنین نشان دادیم که تجزیههای مختلف آن همگی خالی از حقیقت. ی میان بخشو رابطهسپهر اقتصاد 
بندی نیز دورهاسطه به همین وی صعودی و نزولی دیگری است. که امری ممکن در هر دنبالهبلبر واقعیت در ایران به دو دنباله نه مبتنی 

ی هیم که رابطهدر نهایت نیز کوشیدیم نشان د .پادرهواستو  بنیادبی دیگر کامال   آن است مدعیوی طور که  آننیز فرایند انباشت 
نویسنده  است. عکس در جریان بودهود آن در واقعیت شده بیشتر در ذهن او اما بهکه نویسنده مدعی  وج تصاد و سیاستمیان سپهر اق

ایی که در نوشته جدر نتیجه تنها  نعل بر آن منطبق کند.بههای درون آن نگریسته و کوشیده اقتصاد را نعلها و دورهبه سیاست، جریان
ه جا زده عنوان نتیج سپهر سیاست، که البته تالش شده که بهبازشناسی ستیز بورژوازی درون  یعنی آن است، آغازگاهدرست است 

 شود.

نظم و ترتیب آن بیش از های بیبلکه در جایی بس مهم ارزشمند و جذاب است و آن اینکه در آمار ،نیستاما نوشته فاقد ارزش 
همین هم  .شودسرمایه انباشت می استثمار و سرمایه بر انکارگر از سرزمین سپاهی عظیمدر این شود که هر چیزی نشان داده می

 .خیل عظیم چپ از هر قسمی استاز  ی اوکنندهجدا

 

1400، دی کبینخاخسرو   
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