بیدادِِغیابِِمارکس ِ
ِ
ِ.1آغازِسخن ِ
سلسله نوشتههای آقایان بهمن شفیق و وحید صمدی 1دربارهی انباشت سرمایه در ایران و ارتباط آن با توازن نیروی درون جناحهای
سیاسی بورژوازی از معدود کوششهایی است که کمونیستها و مدعیان کمونیسم برای تحلیل مبارزهی طبقاتی انجام دادهاند .فارغ
از راستی یا ناراستی مقوالت و مفاهیم بنیادی آن ،صحتوسقم فرضیهها و احکام آن و درستی و نادرستی روش رسیدن از اولی به
دومی بر بستر مشاهدات تجربی ،متون نویسندگان از دو منظر رگهی پررنگی از حقیقت دارد .نخست جهتگیری آنها به سمت
توضیح سیاست به واسطهی اقتصاد است ،که پس از رخت بستن تاریخنگاری راستین از سپهر تحلیل سیاسی ،که ثمرهی پیروزی
ایدئولوژیک بورژوازی در دهههای پسین قیام  57بود ،حتی در میان مدعیان کمونیسم به باد نسیان سپرده شده بود .دیگری بازشناسی
ستیز سیاسی درون جبههی بورژوازی به عنوان امری واقعی و نه جنگی زرگری است .هرچند ،در هر دو دچار نقصانهایی میشوند
که ماحصل کار را ناراست و بیاستفاده میکند.
به باور ما تقدیر هر کوششی برای توضیح ستیز سیاسی درون جبههی بورژوازی را بیش از هر چیز فهم چگونگی ارتباط میان
سیاست و اقتصاد رقم میزند .گمان میکنیم و میکوشیم نشان دهیم که این ارتباط نزد نویسندگان ،تا آنجا که در این متون شرح و
بسط داده شده است ،دچار قسمی فروکاست گرایی است که توان بازشناسی استقالل نسبی سپهر سیاست را ندارد .با پافشاری
میگوییم که این نقص به هیچ روی راستی بازشناسی ستیز سیاسی درون جبههی بورژوازی را مخدوش نمیکند .در میان تحلیلهای
مدعی مارکسیسم ،حتی در میان کمونیستهای قیام  57ــآن بزرگترین مردان و زنان روزگار خویشــ کم بودند جریاناتی که هر دو
جناح در قدرت را در نسبت با بورژوازی بازشناسند .بسیاری دستکم یکی از آن دو را غیربورژوایی بازمیشناختند ــچه
خردهبورژوایی و موقت ،چه خلقی یا ضدامپریالیستی و در پی آن فرازیابنده .یکی از معدود کوششهای نظری برای بازشناسی
بورژوایی بودن هر دو جناح را داریوش کائدپور 2از قبل ارجاع آن دو جناح به بورژوازی تجاری و صنعتی انجام داد ،کوششی ارزشمند
اما دچار همان نقصانی که کوشش مورد بررسی امروز ما دچار آن است .امروز بهتقریب تمامی چپ مدعی مارکسیسم از هر دو
کوشش عقبتر است ،چرا که یا با بازشناسی غیربورژوایی بودن این ستیز پشت یکی از دو جانب ستیز ،بهتصریح یا بهتلویح ،صف
میبندند ــیکی پشت غربگرایان به بهانهی قرون وسطایی بودن دیگری و یکی پشت مقاومتیها به بهانهی امپریالیستی بودن دیگریــ
یا با انکار کل ستیز و با بالهتی دنکیشوتوار و یواشیواش پشت غربگرایان میخزند .یکی از الزامات کلیدی تن زدن از چپ
پروغرب (دموکراسیخواه) و محور مقاومتی امروز بازشناسی همین ستیز بورژوازی است .امکان وجودی چپ پروغرب
(دموکراسیخواه) و چپ محور مقاومتی نیز در همین ستیز ساخته میشود .درجهی فعلیت این امکان نیز وابستهی موازنهی نیروها در

 .1در متن ،این نوشتهها را بهترتیب با سالی یاد میکنیم که بیشینهی نوشته در آن سال منتشر شده است .بدین صورت  96 ،95 ،94 ،92 ،90و  97بهترتیب به «دولت و
مبارزه طبقاتی در ایران»« ،نگاهی به توسعه سرمایه داری در ایران در دو دهه اخیر»« ،بوتۀ مالجو در بوتۀ نقد»« ،عروج و افول  8سالۀ احمدی نژاد»« ،از سرمایه داری مهرورز
تا سرمایه داری تدبیر و امید» و «آشکار شدن تنگناهای توسعه سرمایه داری در ایران و تکوین زمینه های تالطمات نوین اجتماعی» اشاره دارد .گفتنی است تمام تأ کیدها
در گفتاوردها که به شکل خط زیرین آمده از ماست.
 .2نوشتهای سهبخشی با عنوان «مبارزه طبقاتی و ضدانقالب بورژوازی در ایران ( ،»)1356-1360که در سال  1362منتشر شده است.
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این ستیز است .به همین سبب است که دومی امروزهروز پرسروصداتر میشود و جاذبهای ایجاد میکند که میتواند التقاط آفریند.
نویسندگان مورد انتقاد ما ،اما ،از معدود کسانی هستند که عالوه بر بازشناسی آن ستیز ،این امکان را نیز دریافته و بدین سبب شمای
کلی جغرافیای سیاست بورژوایی را فهمیدهاند .اینکه تا چه حد سیاست پرولتری را پراتیک میکنند البته بحثی دیگر است.
به نظر ما تن زدن از ایدئالیسم به معنای برقراری تابعی یکبهیک میان سپهر سیاست و سپهر اقتصاد نیست .یعنی نمیباید به
منظور پیروی از سخن درست لنین 3گمان کنیم که باید هر نیرویی در سپهر اقتصادی جامعه را مؤلفهی نخست زوجمرتبی بدانیم که
مؤلفهی دوم آن در سپهر سیاست را بهشکلی یکتا میسازد .بهویژه بورژوازی ،که در بنیادیترین وهلههای آگاهیاش دچار تنازعی
است که از بنیادیترین رابطهی جهان بورژوایی ــرابطهی کار و سرمایهــ ریشه میگیرد ،کمتر زمانی در سپهر سیاست یکتا ظاهر
میشود .اگر تحلیل ماتریالیستی را برقراری زوجمرتبهای نگاشت اقتصاد به سیاست بدانیم ،آنگاه ناچاریم برای هر سو از دوگانهی
سیاست بورژوازی نیز مؤلفهی نخستینی دستوپا کنیم .ادعا نمیکنیم که هیچگاه و در هیچ دورهای نمیتوان درون پیکربندی
بورژوازی در سپهر اقتصاد قسمی تفکیک یافت که در پیکربندی بورژوازی در سپهر سیاست نیز بازتاب یافته باشد .اما تأ کید میکنیم
که بورژوازی در تکوینش هرچه بیشتر به سوی یک کل اقتصادی واحد میرود حال آنکه در سپهر سیاسیاش حتی در تکاملیافتهترین
دولت ملی نیز به این شکل ظهور نمیکند .به همین سبب دوگانههای نامآشنای تجاری/صنعتی ،وابسته/کمپرادور،
انحصاری/غیرانحصاری را شاید بتوان در فرایند تکوین اقتصادی بورژوازی بخشهای سازندهی پیکربندی آن دانست که در سپهر
سیاست نیز بازتاب مییابند .اما بورژوازی در سپهر اقتصاد در متکاملترین شکلش ،به بیان مارکس ،گویی شرکت سهامیای تشکیل
میدهد که برادران متخاصم را چونان سهمبرندگان مساوی از استثمار کارگران و چونان طبقهای واحد پیکربندی میکند .در سپهر
سیاسی اما دوگانگی در متکاملترین شکل دولت نیز حضور دارد و گویی از قضا متکاملترین شکل دولت شکلی است که این دوگانه
را بازتاب میدهد .به همین سبب ریشهیابی ماتریالیستی این دوگانهی بورژوازی متکامل نه در یافتن مؤلفهی نخست اقتصادی آن
زوجمرتبها ،یا به دیگر سخن ،نه در یافتن تفکیک در منافع اقتصادی بورژوازی ،بلکه در یافتن تناقض یا تضاد مادیای است که در
تنازع احکام آگاهی بورژوازی شکل گرفته و در سپهر سیاست این گونه بازتاب مییابد .جای دیگری 4نیز تنها بهاشاره گفتیم که این
تنازع را چه میدانیم و متأسفانه اینجا نیز به همین اشاره بسنده میکنیم ،چرا که هدف صرفا بررسی انتقادی نوشتههای یادشده و روشن
کردن راستی و ناراستی آنهاست .اما اینکه سخن ایجابی ما چیست میماند بر دوشمان تا در فرصتی دیگر آن را ادا کنیم.
نکتهی دیگری نیز وجود دارد که باز تنها بهاشاره از آن میگذریم .رابطهی میان اقتصاد و سیاست مقدمهای بر ورود به بحث
دیگری میتواند باشد ،که آن نیز بیشک در ذهن نویسندگان حضور داشته است :بحث دولت مدرن در ایران .شفیق در مقدمهای که
بر بازنشر نخستین نوشته مینگارد مستقیما به دولت اشاره میکند و تالش میکند که هرچند نه به شکلی بسطیافته و منظم به نظریهی
دولت ناکامل (یا به بیان او نهـدولت) اشاره کند و یحتمل تکامل یا تکوین آن را پی بگیرد .پرداختن به نظریهی دولت و بررسی تکوین
دولت مدرن در ایران ،همچنان که پرداختن به رابطهی ستیز سیاسی بورژوازی و بنمایهی اقتصادی آن در ایران امروز ،بیرون از دایرهی
نوشتهی حاضر خواهد بود .مواجهه با نظریهی دولتی را که در مقدمه به طور خالصه آورده شده است میسپاریم به زمانی که
نویسندگان بحثشان را مبسوط ارائه دهند و همچنین میکوشیم بحث خودمان را نیز بعدتر به طور مبسوط ارائه دهیم .اما اینجا تنها

« .3مادام که افراد فرانگیرند در پس هر یک از جمالت ،اظهارات و وعدهووعیدهای اخالقی ،دینی ،سیاسی و اجتماعی منافع طبقات مختلف را جستوجو کنند ،در سیاست
همواره قربانی سفیهانهی فریب و خودفریبی بوده و خواهند بود» («سه منبع و سه جزء مارکسیسم»).
« .4یک پرچم در سه اپیزود» ،خسرو خاکبین ،نشر اینترنتی.
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بهاشاره میگوییم که انقالب  57نقطهی فرازین تکامل دولت بورژوازی در ایران بوده است .دولت مدرن بورژوازی ایران چیزی جز
جمهوری اسالمی نیست .جالب اینجاست که فرایند تکامل در ایران نیز همانند اغلب فرایندهای تکامل در دول غربی بناپارتیسم
خود را در قالب شکل ویژهای از آن یعنی بیسمارکیسم در زمان پهلوی پدر و پسر از سر گذرانده است 5.و باز هم ،نه کمشباهت به
نمونههایی در غرب ،این تکو ین بهتقریب میان دو انقالبی واقع شد که دومی اخراج پرولتاریا از صحنهی سیاست را ،که بیان نمادین
اخراجش از جامعهی مدنی بود ،به دهشتناکترین شکل ممکنش یعنی کشتار دستهجمعی کمونیستها رقم زد .از آن پس بورژوازی
ایران توانسته در قالب دولت خویش دو سویهی تنازعآمیز آگاهیاش را در دو راهبرد عام عینیت بخشد و جدال کل سیاست را به جدال
میان آن دو فروبکاهد 6.امید است و مشام قوی رایحهی این امید را امروز میشنفد که پرولتاریا این بازی را بر هم زند.
چند پاراگراف باال تنها به این قصد آمد که ضرورت ورود به بحث را روشن کنیم ،وگرنه ما اینجا نه ارتباط صحیح اقتصاد و
سیاست را میکاویم و نه تنازع احکام آگاهی بورژوازی و بازتاب آن در جریانات سیاسی بورژوازی درون دولت متکامل بورژوازی
ایران را برمیرسیم .بحث انتقادی ما تنها به اقتصاد سیاسی میپردازد و تنها آنجایی به فروکاستگرایی باال اشاره میکنیم که ناکارآمدی
مفهومپردازی اقتصاد سیاسی نویسندگان را نشان دهیم .اما برای پیشبرد این مهم نخست تالش میکنیم از میان حجم وسیع نوشتههای
یادشده آنچه را به بحث ما مربوط است منظم و مرتب کنیم .سپس مختصری به مارکس رجوع کرده و به تمایز میان او و اقتصاددانان
جریان اصلی در فهم مقوالت بنیادین مورد استفادهی نویسندگان میپردازیم .در گام بعد ،به هدف نشان دادن نادرستی مقوالت
نویسندگان ،ارتباط آنها را با مقوالت مارکس میسنجیم .و در گام نهایی نشان میدهیم که مفاهیم بنیادی بحث نویسندگان اضافه بر
ناراستی از ناکارآمدی نیز در رنج هستند .در همین اثنا کمی هم به فروکاستگرایی خواهیم پرداخت .در آخر میماند اشاره به این
نکته که اگر آقای صمدی مفهومپردازی درستی داشت و تا این حد فروکاستگرایانه به سیاست نمینگریست ،پژوهشهای صادقانهی
او میتوانست ثمری داشته باشد.

ِ.2آنهاِچهِمیگویند؟ ِ
سلسله نوشتههای یادشده مجموعهی وسیعی از فرضیات ،احکام ،تحلیلها و دادهها را ،البته بسیار بینظم و آشفته ،در بر میگیرد که
پایش راستی و ناراستی آن دستکم به حجم خود آنها و واقعبینانه چند برابر حجم آنها نوشتن میطلبد .در نوشتهی حاضر ،ما تنها
به سه موضوع ،و البته تا آنجا که بشاید به حواشی آنها ،میپردازیم .نخست پیکربندی اقتصاد ایران و بدنهی بورژوازی در آن است،
که مبتنی است به قسمی مفهومپردازی اقتصادی ،که در بخش چهارم میکوشیم به شکلی انتقادی این مفهومپردازی را واکاویم؛ دوم
پیکربندی بورژوازی در سپهر سیاست و توضیح ارتباط آن با پیکربندی بورژوازی در سپهر اقتصاد است ،که در بخش پنجم به آن
انباشت سرمایه است چونان مسیلی که قرار است بر بستر آن دو تای قبلی ،پیکربندی اقتصادی
میپردازیم؛ و سوم روایت تاریخی از
ِ
و سیاسی بورژوازی ،به همراه اندکی حواشی پیرامون گفتمان جناحهای بورژوازی و راهبردهای کالن آنها با یکدیگر مطابق شده و

 .5خواننده میتواند بنمایههای نظری بحث را در دولت نزد مارکس و انگلس از خسرو خاکبین بیابد.
 .6برای بررسی این دو راهبرد عام در سیاستورزی اخیر بورژوازی ایران به «انتخابات مجلس ،جنگ و تغییر آرایش دولت در ایران» از پوریا سعادتی مراجعه کنید.
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بدین سان توضیح شوند .از آنجایی که هر گونه برخورد انتقادی با این روایت خود توضیحی ایجابی میطلبد ،جز ذکر چند نکته ،که
بیشتر به گوشزد میماند ،بررسی آن را به فرصتی دیگر وامیگذاریم.
از منظر این سه موضوع ،چونان یک کل واحد ،متون یادشده قسمی تکامل و در بعضی موارد تغییر را نشان میدهند که نویسندگان
آنها را بهروشنی بیان نکردهاند .شاید نگارش هر بار از نو متون نیز بهنوعی واکنشی به این تحول باشد .به هر رو ،دو نوشتهی نخست
( 90و  )92شمایی نسبتا متفاوت با نوشتههای پسین ( 96 ،95 ،94و  )97ارائه میدهد .این تمایز محل انتقاد ما نیست ،لیکن ما را
وامیدارد تا زمانی که به ارائهی شمایی کلی از متون میپردازیم ،سلسلهی یادشده را به دو بخش تقسیم کنیم.
ِ.2.1پارهیِنخست ِ

نخستین نوشته کوششی برای اثبات این فرضیهی سهبخشی است :در دو دههی پس از انقالب شاهد  )1تضعیف موقعیت سرمایهداری
ایران در بازار بینالمللی و البته همزمان  )2تعمیق همهجانبه و انکشاف کل ظرفیت بورژوازی مبتنی بر بازار داخلی به همراه  )3رشد
الیههای میانی و پایینی بورژوازی بودیم .برای اثبات بخش نخست از مقایسهی شاخصهای تولید ناخالص ملی و سهم صادرات از
تولید ناخالص ملی و سهم صنعت از صادرات در ایران و چند کشور بهتقریب مشابه با ایران آن دههها استفاده میشود .اثبات بخش
دوم و سوم را بهترتیب سهم صنعت از تولید ناخالص ملی و سهم سرمایهگذاری دولت و بخش خصوصی در مقایسهی با یکدیگر به
عهده میگیرند .نوشتهی دوم بهنوعی امتداد نوشتهی نخست تا سالهای پایانی دههی  ،80یعنی دههی سوم انقالب ،است ،هرچند
آغازگاه بررسی خود را نه انتهای متن نخست بلکه میانهی آن ،یعنی ریاست جمهوری رفسنجانی و آغاز دههی  ،70میگذارد.
ما میکوشیم سخنان صمدی را به این شکل منظم کنیم .نخست پیکربندی اقتصادی بورژوازی نزد وی را در فاصلهی اواخر
دههی  60تا اواخر دههی  70تصویر میکنیم .این پیکربندی بر بستر دو بخش متقدم و متأخر اقتصاد و مشتمل بر سه گروه خواهد
بود .سپس رابطهی مفروض میان این سه گروه اقتصادی را از نوشتههای صمدی استخراج میکنیم ،به این هدف که توصیف پیکربندی
اقتصادی بورژوازی تکمیل شود .سپستر به پیکربندی سیاسی بورژوازی ،که مشتمل بر دو گروه است ،و همچنین ارتباطش با
پیکربندی اقتصادی در این دوران میپردازیم .بدین طریق طرحوارهی صمدی از پیکربندی اقتصادی و سیاسی بورژوازی از اواخر
دههی  60تا اواخر دههی  ،70که در تصویر زیر آمده است ،تکمیل میشود.
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الیهای جدید از بورژوازی متوسط و خرد
بخش متأخر
سرمایهداری

و الیهای جدید از طبقهی متوسط

بلوک کارگزاران و اصالحطلبان

اشرافیت نوین اقتصادی یا
غولهای سرمایه

بخش متقدم
سرمایهداری

بازار سنتی و

بلوک محافظهکار

بنیادهای اقتصادی و بیت رهبری

تکنوکراتها ،مدیران و
طبقهی متوسط جدید
روستاییان ،روحانیت سنتی و
الیههایی از طبقهی متوسط
شهری پیرو این روحانیون

تصو یر  :1طرحوارهی صمدی از پیکربندی اقتصادی و سیاسی بورژوازی از اواخر دههی  60تا اواخر دههی 70

صمدی ابتدا به تغییری اشاره میکند که در پایان دههی نخست انقالب کلید میخورد« .با شروع ریاست جمهوری رفسنجانی
در ایران الگوی انباشت بهسرعت تغییر کرد ...در واقع اقتصاد ایران باید به اقتصادی باز تبدیل میشد و حمایت از تجار بازار و
گروههای بستهی اقتصادی باید جای خود را به تعدیل اقتصادی ،و حمایت از سرمایهی رقابتی با تمرکز بر بخشهای بزرگ و انحصاری
آن میداد .اقتصاد جنگی متکی به بازار داخلی که در سالهای اولیهی جمهوری اسالمی به موجی از انباشت سرمایه در بازارهای
داخلی منجر شده بود ،اکنون باید جای خود را به اقتصادی ادغامشده در بازارهای جهانی میداد ...از اواخر دههی  60تا نیمههای
دههی  ،80رانتهای حکومتی و بازتوزیع سود فعالیتهای اقتصادی نه تنها به شکلگیری غولهای اقتصادی انجامید ،بلکه در
خدمت انباشت و تمرکز سرمایه و رشد بخشهای میانی بورژوازی نیز عمل کرد ...در مدتی کوتاه و در چارچوب بنیادهای مختلف
(همچون بنیاد مستضعفان ،بنیاد قدس) و یا نهادهای دولتی ،شبه دولتی و نظامی؛ صدها گروه تولیدی ،ساختمانی ،تجاری و خدماتی
شکل گرفتند .به موازات آن و تحت پوشش نهادهای غیردولتی و عمومی (همچون شهرداریها) و نیز بخش خصوصی ،بنگاههای
صنعتی ،تجاری و خدماتی متعددی ایجاد شدند که پیرامون آنها ،هزاران تولیدی کوچک و متوسط در صدها مرکز و شهرک صنعتی
تأسیس گردید .و بدین ترتیب الیهای جدید از بورژوازی متوسط و خرد شکل گرفت که از روند عمومی انباشت نصیب میبرد.
سرمایهداری صنعتی ایران که نطفههایش در سالهای  40و  50بسته شده بود ،در این دوره نهادینه شد ».سپس به نقل از معتمدنژاد
میگوید« :از یک سو ،با گسترش فعالیتهای تولیدی و صنعتی ،به موازات سرمایهداری تجاری برخاسته از تاریخ صدوپنجاه سال
گذشته ،سرمایهداری صنعتی در ایران ”نهادینه“ شد ،روندی که به نوبهی خود سبب گسترش و تحکیم طبقهی کارگر در ساختار
اجتماعی ایران گشت .از سوی دیگر ،سودآوری نهادهای فوق ،چه در عرصهی تولید و چه در عرصههای مالی و تجاری ،روند
”انباشت اولیهی سرمایه“ را ،به نفع اشرافیت اقتصادی نوینی که در رأس این گروههای بزرگ صنعتی ،مالی و تجاری بود ،میسر
ساخت ».سپس در تبارشناسی این گروه اجتماعی نوین برخاسته از تحوالت پایان دههی  ،60با کمک از بوردیو ،به تبدیل «بخشی

از اشرافیت اداری و سیاسی آن دوره» به «اشرافیت اقتصادی نوین» اشاره میشود .صمدی همچنین در تکمیل این تصو یر میافزاید:
«در همین نیمهی اول دههی  ،70حرصی روزافزون در میان مدیران ،کارگزاران و کارمندان نهادهای دولتی و عمومی و اقشار متوسط
جامعه حتی تا پایین ترین سطوح برای رساندن دستی به ضریح مقدس سرمایه قابل مشاهده بود .گروه کثیری از این میان در صدد
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بودند تا با تأسیس یک شرکت هرچند کوچک ،یا ورود به پروژه یا ساختوسازی و با دریافت رانت ،وام یا توصیهای خود را به این
کاروان شتابندهی پول و سرمایه برسانند .امتیازاتی که در اختیار کارکنان شهرداریها ،جهاد سازندگی و دیگر نهادهای دولتی ،عمومی
و بنیادها قرار میگرفت این اقشار را در مواهب رشد سریع انباشت سهیم میکرد .افزایش سریع شاخص قیمتها در بورس که سهام
آن در وهلهی اول در اختیار مدیران و کارمندان نهادهای دولتی یا شبه دولتی قرار میگرفت و سپس به عموم واگذار میشد نیز یکی
دیگر از موارد برخورداری این اقشار از مواهب این دوره بود .این الیهی جدید از طبقهی متوسط علیرغم تمایزات و تضادهای فرهنگی
یا ایدئولوژیک در میان بخشهای مختلف آن ،از فرصتهایی که تحت رژیم اسالمی برایش فراهم میشد ،بهره میبرد و منافع خود
را در حفظ شرایط موجود میجست .در حقیقت بدنهی اجتماعی جنبشی که بعدها به نام دوم خرداد و سپس سبز شناخته شد ،در
همین زمان شروع به شکلگیری کرد».
بنابراین ،پس از سپری شدن دههی نخست انقالب با تغییری در توسعهی سرمایهداری ایران روبهرو هستیم که حمایتهای دولتی
را از تجار بازار و گروههای بستهی اقتصادی به سرمایهی رقابتی با تمرکز بر بخشهای بزرگ و انحصاری (!) منتقل میکند ،چرا که
اقتصاد جنگی متکی به بازار داخلی میباید به اقتصادی ادغامشده در بازارهای جهانی تبدیل شود .از سوی دیگر ،گویی در
سرمایهداری به زبان آنها اداریـبوروکراتیک ایران ،که گویی با این تغییر متولد شده است ،اشرافیت نوین اقتصادی یا غولهای
اقتصادی در کنار الیهای جدید از بورژوازی متوسط و خرد و الیهای جدید از طبقهی متوسط دو بخش سازندهی پیکربندی بورژوازی
هستند .هرچند که آقای صمدی تمایز میان بورژوازی خرد و متوسط و طبقهی متوسط را روشن نمیکند ،و خواهیم دید که در
نوشتههای بعدی اساسا دومی را جزئی از اولی برمیشمارد ،لیکن ما میکوشیم تا آنجا که خود نویسنده آنها را متمایز میشمارد
تمایزشان را از قلم نیندازیم 7.البته صمدی ،در کنار این دو بخش ،نیمنگاهی هم به بازاریان ،یا به زبان او بخش متقدم سرمایهداری
یا سرمایهداری تجاری برخاسته از تاریخ صدوپنجاه سال گذشته ،دارد و مینویسد« :قابل ذکر است که بازار سنتی نیز از پروسهی
تحول دور نماند ...گشایش بازارهای آسیای میانه در این دوره برای بازار ”سنتی“ ایران دریچهی دیگری رو به تحول بود و انطباق بیشتر
بازاریان را با تغییرات بهوجودآمده میسر میساخت».
صمدی دربارهی رابطهی میان این دو بخش نیز مینویسد« :بنا بر آنچه گفته شد دههی  70با سرعت بخشیدن به انباشت گسترده
نقشی تعیینکننده در تاریخ توسعهی سرمایهداری ایران بازی میکند ...بر خالف تصور رایج ،این تنها کالنسرمایهداران نبودهاند که
با تکیه بر باندهای قدرت و برخورداری از رانتها و امتیازات ویژه به سودهای افسانهای دست مییافتند .افزایش حجم انباشت کل
در کنار سودآوری سرمایههای کالن نشانگر این است که سرمایهداری در این دوران بر خالف دههی  40و  50نه فقط در رأس بلکه
در عمق جامعه نیز در حال گسترش و انباشت بوده است ...با وجود همهی اینها ،موتور محرکهی اقتصاد در طی دههی  70بخش
بزرگ بورژوازی ایران بود .این بخش از بورژوازی با استفاده از رانتها ،امتیازات و موقعیتهای ویژه در حال انباشت سرمایه بود و
سیاستگذاریهای دولت و افزایش درآمدهای نفتی نیز به رشد این الیهها و تحکیم مناسبات سرمایهداری کمک میکرد .این

 .7او در متنش یک جا طبقهی متوسط را با طبقهی متوسط در اروپای دوران عروج انقالب بورژوایی مقایسه میکند که شائبهی یکسان گرفتن این دو را به ذهن متبادر میکند
و جایی دیگر نیز اشاره میکند به «گسترش طبقات متوسط و فربه شدن بخشهای کوچک و میانی بورژوازی» .اما تنها جایی که تعریفی از آن ارائه میکند ضمن اشاره به
تمایز آن با خرده بورژوازی و همچنین اشاره به استفاده از این اصطالح برای قشری که به دوران نخستین ظهور سرمایهداری برمیگردد مینویسد« :در ادبیات سیاسی اخیر
طبقهی متوسط بهتلویح به مجموعهای از طبقات و اقشار اجتماعی ،شامل بخشهایی از بورژوازی ،خردهبورژوازی و حتی کارگرانی اطالق میشود که ضمن گستردگی
فزاینده ،در قدرت سیاسی سهیم نیستند ».بهنظر تعریف اخیر در ذهن آقای صمدی پررنگتر است.
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سیاستها و روشهای سودجویی تا هنگامی که منجر به تأسیس شرکتهای بزرگ و سودآور میشد ،تا زمانی که به کارتلهای
اقتصادی شکل میداد ،تا موقعی که طبقهای از کالنسرمایهداران بی مشکلی بر قدرت و ثروت خود و بر استحکام نظام سرمایه
میافزودند و تا هنگامی که رشد انباشت کل سرمایه ،در حدی بود که نرخ صعودی رشد اقتصادی جامعه را تأمین کند و خردهبورژوازی
و طبقات متوسط را هم منتفع سازد ،نه تنها مجاز بود ،بلکه بر مشروعیت دولت نیز نزد این اقشار میافزود ...بنابراین در این دوره ،در
کنار ظهور غولهای سرمایه ،بخشهای متوسط و کوچک اقتصاد نیز ــعلیرغم عدم حضور در مناسبات قدرتــ در حال رشد
بودهاند 8».در نتیجه ارتباط میان دو بخش تشکیلدهندهی پیکربندی بورژوازی در سپهر اقتصاد بدین سان است که اولی موتور محرک
است و دومی منتفع از این تحرک است .البته از سوی دیگر در گفتاوردهای قبلی دیدیم که رانتهای حکومتی و بازتوزیع سود
فعالیتهای اقتصادی سازندهی اولی است ،سودی که از فعالیتهای اقتصادی گروه دوم حاصل شده است .ما از دور موجود در
روایت نویسنده میگذریم و نقد اصلی خود را به ارتباطی که در متنهای پسین روشنتر بیان شده است اختصاص میدهیم.
با توجه به این پیکربندی اقتصادی ،صمدی دست به توصیف پیکربندی سیاسی بورژوازی در این دوران میزند و مینویسد:
«در واقع بنیان اقتصاد نوین جمهوری اسالمی در زمان رفسنجانی شکل گرفت و در ایام خاتمی و حتی دورههای بعد تغییری اساسی
در آن ایجاد نشد .در طی این سالها عمال دو بلوک از سرمایهداران در مقابل هم صف بسته بودند .این دو بلوک از دو سنت متفاوت
سرچشمه میگرفتند :بلوک کارگزاران و اصالحطلبان بر الیههایی از سرمایهداران متکی بودند که پس از پایان جنگ و در دوران ریاست
جمهوری رفسنجانی شکل گرفته بودند .این بلوک حمایت اجتماعی خود را از تکنوکراتها ،مدیران و طبقهی متوسط جدید و رو به
رشدی کسب می کرد که از این دوران به طور قابل توجهی منتفع شده بودند .و در مقابل بلوکی که ریشه در دههی  60و پیش از آن
داشت و مشتمل بر بازار ”سنتی“ ،بنیادهای اقتصادی ایجادشده در دههی  60و بیت رهبری بود .این بخش از طبقهی حاکم در دههی
 70بخشی از بدنهی اجتماعی خود را به نفع بلوک جدید از دست داد و بیشتر بر حمایت روستاییان ،روحانیت سنتی و الیههایی از
طبقهی متوسط شهری پیرو این روحانیون تکیه میکرد .این بخش از بورژوازی در این دوره به لحاظ سیاسی شدیدا محافظهکار بود».
اینکه پیکربندی بورژوازی در سیاست ایران شامل دو بلوک بوده حقیقتی روشن است ،اما اینکه به باور آقای صمدی کدام بلوک
نمایندهی کدام بخش است چندان هم روشن نیست .چنان که دیدیم ،اشرافیت در این دوران نوین بود و همچنین بورژوازی متوسط
و خرد و طبقهی متوسط همگی به عنوان الیهای جدید معرفی شدند ،بنابراین حکم به اتکای بلوک نخست بر الیههایی از سرمایهداران
که پس از پایان جنگ و در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی شکل گرفته بودند از این ابهام در رنج است که آیا منظور هر دو بخش
اقتصاد متأخر است یا تنها یک بخش و اگر تنها یکی در نظر است ،این بخش کدام است .اما حکم به اتکای بلوک دیگر بر بازار
سنتی ،بنیادهای اقتصادی و بیت رهبری ،اگر بر تمایز میان آخری یعنی بیت با دو تای اولی تمرکز نکنیم ،از ابهامی در رنج نیست .تا
بدین جا با طرحوارهی صمدی از پیکربندی بورژوازی در سپهر اقتصادی و سیاسی همان طور که در تصویر  1به نمایش درآمد
روبهرو ییم9.

 .8در همین مقاله مینویسد« :لوکوموتیو اق تصاد ایران همان طور که گفته شد ،بخش کالن و انحصاری سرمایه با استفاده از رانتهای نفتی و امتیازات ویژه بود».
 .9تا اینجا تحلیل بسیار شبیه به تحلیل کائدپور در دوران  57است .او نیز کوشید نشان دهد که دو جناح در پیکربندی بورژوازی آن زمان فراکسیون بورژوازی مولد/صنعتی
(جناح لیبرالها) و فراکسیون بورژوازی تجاری (حزب جمهوری اسالمی) است .اینجا نیز بازار سنتی ،سرمایهداری متقدم ،در یک سو و فعالیت تولیدی و صنعتی و الیههای
جدید در سوی دیگر قرار گرفتهاند .اینکه همین بلوک اصالحطلبـکارگزاران تا چه حد خود را وامدار لیبرالهای اول انقالب میداند هم که بر کسی پوشیده نیست.
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صمدی ،اما ،مدعی است در دههی  80تغییری شکل میدهد که تصویر یادشده را دستخوش دگرگونی کرده و بلوک محافظهکار
را به اصولگرا تبدیل میکند .او مینویسد« :در سالهای آخر دههی  70تحوالت دیگری در فضای اقتصادی ایران در حال وقوع بود
و در واقع تأثیرات ساختارشکنیهای اقتصادی در دورهی رفسنجانی بر الیگارشیها و گروههای اقتصادی بازمانده از دههی  60یعنی
بازار ”سنتی“ ،سپاه ،نهادهای پلیسیـامنیتی و روحانیت پدیدار میشد .با ورود سپاه پاسداران به حوزهی سرمایهگذاریها و با شکست
مقاومت وزارت اطالعات در سال  1378و همچنین با تحکیم الگوی نوین انباشت در دوران خاتمی ،جناح محافظهکار سرمایه نیز
طعم الگوی جدید انباشت را میچشید و از مزایای آن بهرهمند میشد .و بدین ترتیب به موازات سرمایهداران نوپا و متأخر ،بخش
متقدم سرمایهداری ایران نیز متحول میشد و کسانی که در نیمهی اول دههی  70و بخشی از نیمهی دوم در برابر تغییر ساختارها
مقاومت میکردند ،بهتدریج به اهمیت این تغییرات پی میبردند .با شروع دههی  80اختالف ،دیگر بر سر مقاومت بخشی از
سرمایهداری در برابر تغییراتی که بخش دیگر اعمال میکرد نبود .بلکه ماهیت و بافت تقابل طبقاتی در درون حاکمیت ایران متحول
شده بود و صفبندی موجود ،صفبندی بین دو جناح سرمایه در ایران بود که از دو سنت ،دو تاریخ و دو حوزهی اقتدار متفاوت
نشئت میگرفتند .و در این لحظه اختالف بر سر میزان سهمبری هر جناح از پروژهها ،رانتها ،امتیازات و در یک کالم بر سر قدرت
و بازتقسیم انباشت کل بود ».کمی جلوتر مینویسد« :قبال به وجود دو بلوک سرمایه که در دو سنت تاریخی متفاوت شکل گرفته
بودند اشاره کردیم .بلوکی که با پایان جنگ سر برافراشته بود و بعدها به کارگزار و اصالحطلب معروف شد و بلوک محافظهکار که
تاریخ آن به دههی  60و یا دهههای پیش از آن برمیگشت و سرمایهداری را یا در پستوها و حجرههای بازار میدید و یا به سرمایه
همچون تیولی نگاه می کرد که خداوند آن را در قالب بنیادهای مستضعفان ،بنیاد شهید ،آستان قدس و بیت رهبری به آنها به امانت
ُ
سپرده است .اما همزمان با تکامل مناسبات سرمایهداری در ایران بلوک اخیر نیز به تدریج نرمهای انباشت را که از زمان رفسنجانی
پایهگذاری شده بود پذیرفت ...اما پذیرش ساختار جدید سرمایه از سوی این بلوک به معنای منحل شدن آن در جناح نوگرا و
اصالح طلب نبود .بلکه به معنای بازسازی آن و تحکیم بنیانهای قدرت و تقویت جایگاه اقتصادیاش بود .این بلوک در این اثنا با
سرعت تمام به انباشت سرمایه ادامه داد و دیری نپایید که به گروهی از انحصارات سرمایهداری شکل داد که انحصارات متعلق به
کارگزاران و نوگرایان در برابر آن تازهبهدورانرسیده محسوب میشدند .و بدین ترتیب جناح تمامیتگرا و محافظهکار به اصولگرا متحول
شد».
دشوار بتوان منطق این تقسیمبندی را درک کرد .تا پیش از این میشد تصور کرد که گروه متقدم و متأخر ،هرچند نه در بنیادها،
تعارض منافع دارند و بدین سبب در سپهر سیاسی دو جناح را تشکیل میدهند .اما اگر اولیها دیگر خیلی هم متقدم نیستند و نرمهای
انباشت (!) را پذیرفتهاند و حتی انحصارات سرمایه (!) را شکل دادهاند ،دیگر کدام تعارض منافع منجر به ایجاد دو بلوک در سپهر
سیاست شده است؟ برای حلوفصل این مسئله از دو توجیه میشد کمک گرفت ،که برای هر دو در متن مذکور شواهدی موجود
است .نخست ارائهی تحلیلی شبیه به تحلیلهایی است که برای مثال جمهوریخواهان آمریکا را بیان سیاسی کارتلهای اسلحهسازی
و به همین سبب حامیان جنگ و دموکراتها را بیان سیاسی کارتلهای داروسازی و به همین سبب حامیان خدمات درمانی بازشناسی
میکنند .اما بعید است که صمدی و دوستانش چنین تحلیلهای بیمایهای را برای ایران رونوشت کنند ،هرچند اگر این نوشته را
بهتنهایی مالک قضاوت قرار دهیم نسبت دادن این تحلیل به نویسنده چندان هم دور از انصاف نیست ،بهویژه زمانی که از انحصارات
متعلق به بلوک محافظهکار و بیمیلی آنها به رفع تحریمها در برابر انحصارات متعلق به کارگزاران و نوگرایان سخن رانده میشود.
دوم ،میشد تصور کرد که بلوک کارگزاران و اصالحطلب متکی بر بدنهی بورژوازی ،یعنی همان الیهای جدید از بورژوازی متوسط و
خرد و الیهای جدید از طبقهی متوسط ،و بیان سیاسی آن باشند و بلوک دیگر ،یعنی محافظهکاران بهتازگی اصولگراشده ،متکی بر
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انحصارت  ،چه انحصارات بخش متقدم و چه انحصارات بخش متأخر ،و بیان سیاسی آن باشند .هرچند که خواننده میتواند چنین
تصویری را نیز از متن استخراج کند ،لیکن آن ابهام یادشده مانع میشود که ما این تحلیل را به نویسنده نسبت دهیم.
به هر روی بر بنیاد منطق نوشتهی  92نمیتوان به پرسشهایی از قبیل اینکه چرا به جای دو جناح سه جناح مثال از بازار و
بنیادها/بیت و سرمایهداری متأخر نداشته باشیم یا حتی چرا چهار جناح متشکل از بازار و بنیادها/بیت و اشرافیت نوین و الیههای
جدید بورژوازی متوسط و خرد نداشته باشیم پاسخ داد .تنها میتوان گفت نداریم چون نداشتهایم و البته این دیگر تحلیل نیست ،بلکه
برقراری رابطهای خودسرانه میان بخشبندیای خودسرانه در سپهر اقتصاد با بخشبندیهای موجود در سپهر سیاست است .ما در
بخش پنجم به این مسئله برمیگردیم .القصه ،تصویر پیشین در دورهی جدید دستخوش این تغییر است که بخش متقدم سرمایه نو
گشته و اشرافیتی همانند همان اشرافیت نوین بخش متأخر تشکیل داده است و این نوگشتگی سبب تحول محافظهکاری به اصولگرایی
شده است .در ابتدای پارهی دوم همین بخش و مبتنی بر نوشتههای پسین به این تغییر برمیگردیم و تصویر آن را تکمیل میکنیم .اما
فعال و مبتنی بر همین نوشته ،سیاست خارجی را بررسیم.
از پس این توصیف صمدی دربارهی سیاست خارجی ،مهمترین نقطهی اختالف این دو جناح در میانهی دههی  ،80چنین
مینو یسد« :الگوهای متفاوت مربوط به توسعهی منطقهای از سوی بخشهای مختلف قدرت که با سهم متفاوت هر بخش از
حوزههای انباشت و امتیازات رانتی متناسب بود؛ به واکنشهای متفاوتی از سوی جناح بهاصطالح ”اقتدارطلب یا محافظهکار“
میانجامید و استراتژیهای متفاوتی از توسعهی منطقهای را در برابر آنها قرار میداد .نمیشد انتظار داشت که بنگاههای اقتصادی
سپاه ،بیت رهبری و بنیادها که خود تا حدود زیادی در نتیجهی تنشها ،حذف رقبای خارجی و حتی تحریمها بهسرعت در حال
توسعه بودند به همان اندازه خواهان تنشزدایی باشند که اصالحطلبان و کارگزاران ».او همچنین اشاره میکند« :سطح تکامل باالی
سرمایهداری در ایران و تمرکز سرمایه در دست بنگاههای عظیم اقتصادی ،بازگشت به اقتصاد بستهی دوران جنگ را عمال غیرممکن
کرده بود .در سطح جهانی باید رویکردهای جدیدی اتخاذ میشد که هم به نیازهای انباشت سرمایه پاسخ میداد و هم بقای کلیت
نظام را تأمین میکرد .در حالی که در بخشهایی از بورژوازی ایران ــ چه در اپوزیسیون و چه در خود حاکمیتــ گرایش به کوتاه
آمدن در مقابل غرب تقویت میشد ،در مقابل در بخش های دیگر نیاز به تدوین استراتژی متفاوتی که بتواند نیاز ایران به بازارها و
سرمایههای غرب را به حداقل کاهش دهد ،بهمرور شکل میگرفت .در آستانهی انتخابات سال  84همین نیازها بود که ائتالف
گستردهای از اصولگرایان تا بورژوازی نظامی و بخشهای وسیعی از بدنهی بسیج و سپاه را شکل میداد .ائتالفی که پاسخگوی
نیازهای بورژوازی رو به رشد ایران بود و با جایگزین کردن بازارهای جدید در عرصهی جهانی به جای مناسبات قدیمیتر و سنتیتر
در رابطه با غرب ،به عطش سیریناپذیر این سرمایهها پاسخ مناسب را میداد ».و سرانجام در تکمیل این سخنان تذکر میدهد« :این
تزها پاسخی بود به ضرورت باز شدن راه اقتصاد ایران به بازارهای منطقه و تسهیل تبادل سرمایه و کاال با جهان .امری که با توجه به
میزان تراکم و تمرکز سرمایه در ایران به یک ضرورت عاجل تبدیل شده بود .در این موارد نیز تفاوت اصالحطلبان با بقیهی اجزای
حاکمیت در فهم ضرورتها نبود ،بلکه در پاسخی بود که به آنها میدادند ».نکات مورد اشاره در دو گفتاورد آخر ،البته با اندکی
تغییر ،در نوشتههای پسین روشنتر ارائه میشود .اما فعال چیزی که اینجا مطرح میشود عبارت است از عدم تمایل یا تمایل کمتر
جناح اصولگرا به رفع تنش به واسطهی منفعتی که از حذف رقبای خارجی و تحریمها میبرد ،نکتهای که در نوشتههای پسین کمرنگ
میشود ،و ارائهی راهکارهایی متفاوت برای دستیابی به یک هدف مشترک یعنی باز کردن راه اقتصاد ایران به بیرون ،که در نوشتههای
پسین بیشتر دربارهی آن بحث میشود .اما همین نکتهی دوم نیز اینجا در ارتباط با سهم متفاوت هر بخش از حوزههای انباشت و
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امتیازات رانتی تفسیر میشود .گویی یک جناح منفعتی اقتصادی از باز کردن راه اقتصاد به بیرون از قبل کوتاه آمدن در برابر غرب
میبرد و دیگری منفعتی اقتصادی از باز کردن راه اقتصاد به بیرون از قبل آن استراتژی متفاوت .خواهیم دید که در نوشتههای پسین
انتخاب این استراتژی متفاوت را ضرورت انباشت سرمایه در این دوره ارزیابی میکند ،ضرورتی که هر بار پس از انتخابش توسط
بورژوازی آقای نویسنده به کشفش نائل میآید .اجازه دهید قبل از هر گونه قضاوتی بخش دیگر نوشتهها را نیز بررسیم.
ِ.2.2پارهیِدوم ِ

در سری دوم نوشتههایی که در سالهای  94تا  97منتشر میشود ،دو متن نخست بیشتر بیان احکام پژوهشاند و تصویری کلی بدون
جزئیات را ارائه میدهند و دو متن پسین جزئیات و استداللهای مفصلی را در اثبات احکام صادرشده ارائه میدهند .بدین سان کار
ما نیز سادهتر است ،چرا که احکام و نتایج را از زوج اول و استداللها را از زوج دوم نقل میکنیم .در این پاره نیز میکوشیم نخست
پیکربندی اقتصادی بورژوازی نزد صمدی را پس از تغییر یادشده در دههی  80تصویر کنیم ،پیکربندیای که این بار شامل دو بخش
انحصاری و غیرانحصاری میشود .سپس برای تکمیل تصویر به رابطهی این دو بخش از منظر صمدی میپردازیم ،رابطهای که وی
با نام بازتوزیع سود از آن یاد میکند .مبتنی بر همین رابطه آنچه را وی دورهبندی سهگانهی انباشت میداند از نظر میگذرانیم .سپس
پیکربندی بورژوازی در سپهر سیاست را که به باور وی منبعث از پیکربندی آن در سپهر اقتصاد است تصویر میکنیم تا نوبت به
سیاست خارجی در حکم سیاستی که بازتاب ضرورت انباشت در دوران درونگرایی ،درونگرایی صادراتمحور و برونگرایی است
برسد.
پیش از هر چیز میباید پی آن تغییری را بگیریم که به باور نویسنده در اواخر دههی  70رخ داده بود .برای این مهم فرایند رسیدن
به این برهه را یک بار دیگر ،این بار مبتنی بر نوشتهی  ،94دنبال میکنیم .در این نوشته دربارهی پس از  57چنین میخوانیم...« :
بنگاههای کوچک اقتصادی بهسرعت رو به گسترش گذاشتند و بهجز معدودی از شاخههای بزرگ صنعتی و دولتی ،این بدنهی
بورژوازی ایران بود که زمینههای تراکم و تمرکز سرمایه را فراهم مینمود ...در طی همین دوره ،از میان بازاریان لمیده در حجرههای
دهههای  40و  50و از میان تولیدکنندگان کوچک سالهای اول بعد از قیام ،سرمایهدارانی بزرگ پدیدار شدند ».پس از جنگ اما
اقتصاد ایران در مسیر جدید روان شد« .این دوره مصادف بود با باز شدن فرصتهای جدید سرمایهگذاری در داخل کشور و همزمان،
گشوده شدن بازارهای آسیای میانه و کشورهای حاشیهی جنوبی خلیج فارس به روی بازرگانان و سرمایهگذاران ایرانی .و همهی اینها
امکان عرض اندام سرمایههای بزرگ و شتابگیری امر انباشت را فراهم مینمود .در همین اثنا بود که جای نیروی محرکهی انباشت
در اقتصاد ایران عوض شد .از این پس سرمایهگذاریهای بزرگ بود که هم به انباشتهای کالن میانجامید و هم فرصت گسترش
بنگاههای اقتصادی کوچکتر را فراهم مینمود .در کنار شکلگیری مراکز جدید سرمایهگذاری ،بنیادهای اقتصادی تنبل دههی 60
نیز بهتدریج فعال شدند و بدین ترتیب جریان شکلگیری انحصارات تولیدی ،تجاری و سپس مالی شتاب بیشتری گرفت ».به باور
نویسنده الگوی جدید انباشت بر محور سرمایههای بزرگ و انحصاری شکل میگرفت ...« .سرمایههای انحصاری ،لوکوموتیو
انباشت سرمایه و نیروی محرکهی اقشار مختلف بورژوازی بود ...بدنهی بورژوازی ایران نیز حول محور تقویت انحصارات رو به رشد
گذاشت و ...قشر جدیدی از بورژواهای خرد ،تکنوکراتها ،مدیران و بوروکراتها شکل گرفتند »...پس گویی از الیههای میانی
دههی  60مقالهی اول در دههی  70بخش انحصاری و غیرانحصاری شکل میگیرد ،آن بخش تنبل و سنتی هم بهمرور فعال و
انحصاری میشود و نیروی محرکهی اقتصاد نیز از الیههای میانی در دههی  60به انحصارات در دههی  70منتقل میشود .نتیجه
اینکه در اوایل دههی  80با تصویری جدید مواجهیم .روشن است که اینجا تمایزی که در دههی پیشین میان دو بخش پیکربندی
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بورژوازی در سپهر اقتصادی فرض شده بود ،یعنی اشرافیت و الیههای جدید از یک سو و بازار سنتی ،بنیادهای تنبل و بیت رهبری از
سوی دیگر ،دستخوش تحولی میشود به این سیاق که از یک سو با بدنهی بورژوازی (و طبقهی متوسط) روبهرو ییم و از سوی دیگر
با بورژوازی انحصاری .کماکان طبقهی متوسط چیزی نیست جز همپوشانی میان بورژوازی و خردهبورژوازی ،و گاهی هم بخشی از
کارگران که در قدرت سیاسی سهیم نیستند 10.البته تمایز میان انحصار برآمده از سرمایهداری متقدم و انحصار برآمده از سرمایهداری
متأخر نیز در پیکربندی اقتصادی روشن نمیشود .به هر روی تصویر نخست بدین صورت تغییر میکند.
الیهای جدید از بورژوازی متوسط و خرد

بخش متأخر

و الیهای جدید از طبقهی متوسط

سرمایهداری

اشرافیت نوین اقتصادی یا

بدنهی بورژوازی

و طبقهی متوسط

غولهای سرمایه
بخش متقدم
سرمایهداری

بورژوازی انحصاری

بازار سنتی و

بخش غیرانحصاری

سرمایهداری
بخش انحصاری
سرمایهداری

بنیادهای اقتصادی و بیت رهبری
تصو یر  :2طرحوارهی صمدی از تغییر پیکربندی اقتصادی بورژوازی در اواخر دههی  70و اوایل دههی 80

اما آنچه تیرهتر است رابطهی بین دو بخش جدید ،انحصاری و غیرانحصاری ،این پیکربندی اقتصادی است .پیشتر نیز اشاره
شده بود که موتور محرکه ی اقتصاد در طول این تغییر و شاید کمی قبل از آن به بخش انحصاری منتقل میشود .اما ما هیچ جای
نوشتهها توضیحی دربارهی اینکه این موتور محرک چیست نیافتیم .منصفانه میگوییم که هیچ حدسی هم نمیتوانیم دربارهی منظور
آقای صمدی بزنیم .در پارهی نخست گفتیم که از اینکه در روایت ایشان دور منطقی هم وجود دارد میگذریم .بنابراین همهی آنچه
میتوانسته منظور آقای صمدی از لکوموتیو و موتور محرکه باشد کنار میگذاریم و به بازتوزیع سود میپردازیم.
با ورود به دههی  ،80اما «تداوم انباشت انحصاری سرمایه بخشهایی از سرمایهی کوچک و متوسط را میبلعید و بازار داخلی
را به سوی رکودی خفیف سوق میداد» ،چرا که «منبع انباشت بهتدریج و هرچه بیشتر از بدنهی بورژوازی ایران فاصله گرفت و در
بخش انحصاری آن متمرکز گردید ...سرمایهی انحصاری توانست در همین دهه نیز با تشدید استثمار طبقهی کارگر و پا گذاشتن بر
گردهی بورژوازی غیرانحصاری به رشد شتابان خود ادامه دهد .و این امر بدون وجود یک طبقهی کارگر بزرگ و بدون حضور یک
بورژوازی گسترده ممکن نبود ...بدین ترتیب بر خالف دههی  ،70تداوم رشد بورژوازی انحصاری ــبا تکیه بر بازار داخلیــ به بهای
کاهش نرخ رشد سرمایهی غیرانحصاری و کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و فالکت بیشتر طبقهی کارگر تمام شد .و این هم
میسر نمیشد ،مگر با اعمال فشار سیاسی و سرکوب طبقهی کارگر و طبقهی متوسط» .گویی در دههی  80منبع انباشت ،که احتماال
منظور مقصد انباشت است ،از بدنهی بورژوازی فاصله گرفته و درون انحصارات جای میگیرد .و اینهمه چگونه و از قبل چه
سازوکاری رخ میدهد؟ پاسخ چیزی نیست جز بازتوزیع سود« .باالتر بودن ترکیب ارگانیک سرمایه و گرایش نزولی نرخ سود ...به

« .10اما طبقهی متوسط مدرن چه؟ او در این باره چه موضعی داشت؟ ...همان طور که گفته شد این بخش از بورژوازی ایران در طول دههی  80همواره نگاهش به گذشته
بود و در حالی که بورژوازی انحصاری به آینده مینگریست »...و در جایی دیگر« :اما آن طیف از بورژوازی که اصطالحا از آن به نام ”طبقهی متوسط“ یاد میکنند ،کل
خردهبورژوازی ایران را شامل نمیشد».

11

بازتوزیع سود به نفع بورژوازی انحصاری و سقوط سرمایههای غیرانحصاری میانجامد )94( »...ما به اجزای این پیکربندی جدید
و رابطهی میان دو بخش آن (یعنی ،بخش انحصاری و غیرانحصاری و بازتوزیع سود میان آنها) در بخش سوم و چهارم میپردازیم.
اینجا تنها به این نکته اشاره میکنیم که آیا با خواندن این گفتاوردها خواننده گمان نمیکند که در تصویر  ،2کنار بدنهی بورژوازی و
طبقهی متوسط میبایست نام کارگران نیز ذکر میشد ،به ویژه که کمی جلوتر خواهیم دید که گویی هیچ کدام از این سه توسط هیچ
بخشی از پیکربندی بورژوازی در سپهر سیاست نمایندگی نمیشوند .از یک سو بورژوازی انحصاری پا بر گردهی بورژوازی
غیرانحصاری به استثمار کارگران مشغول است و از سوی دیگر مجبور است طبقهی متوسط را نیز در کنار طبقهی کارگر سرکوب کند.
پیشتر هم دیدیم که طبقهی متوسط مفهوم ولنگاری است که می تواند از بورژوازی تا کارگران را به شرط سهیم نبودن در قدرت
اقتصادی در خود جای دهد .اگر سابقهی سیاسی نویسندگان نبود ،ما نیز به خواننده حق میدادیم چنین کند .در پایان مقاله توضیح
میدهیم که این اشتباه نویسندگان ،بیش از آنکه سیاسی باشد ،به برداشت نادرست آنها از نظریه ربط دارد.
پیش از آنکه به پیکربندی بورژوازی در سپهر سیاست بپردازیم ،اجازه دهید ببینیم صمدی چگونه مبتنی بر ارتباط اقتصادی میان
بخشهای مختلف پیکربندی اقتصادی بورژوازی به باور خود دورهبندی انباشت سرمایه در ایران را توضیح میدهد .وی در امتداد
تقسیم پیکر بورژوازی به دو بخش انحصاری و غیرانحصاری میکوشد فرایند انباشت سرمایه و رونق و رکود آن را پی بگیرد .فرضیهی
او چنین است که رشد سرمایه در دههی  70هر دو بخش را در بر میگیرد ،حال آنکه در دههی  80بهمرور رکود به بخش غیرانحصاری
به سبب کاهش نرخ سود سرمایه نفوذ میکند و در پی آن در دههی  90به سبب کاهش شدیدتر نرخ سود رکود هر دو بخش پیکربندی
بورژوازی ایران را در بر میگیرد .از زبان خود صمدی بشنویم ...« .رشد در طول دههی  70و بعضا حتی در دههی  80به بخش
انحصارات محدود نماند و به توسعهی بخشهای کوچک و میانی بورژوازی و گسترش سرمایه تا اعماق جامعه منجر گردید ...رشد
سریع غولهای سرمایه در دههی  ،80بر خالف دههی  ،70در رابطهای معکوس با نرخ رشد انباشت کل قرار گرفت .ظاهرا با بزرگتر
شدن وزن و حجم اقتصاد ایران؛ سرمایهی انحصاری این نیروی محرک دههی هفتاد اقتصاد ایران ،دیگر قادر نبود تا بهتنهایی بدنهی
سنگین سرمایهداری را با خود به جلو بکشد .اجزای سرمایه باید یکبهیک زیر گامهای سنگین همین سرمایهی انحصاری خرد
میشدند تا او بتواند خود را به جلو بکشد و در رقابت جهانی سرپا نگاه دارد .هرچند عوارض سخت تناقضات درونی انباشت سرمایه
در ایران در اواخر دههی  80و اوایل دههی  90به صورت رکودی شدید آشکارتر شد ،اما وجود این تناقضات برای سرمایهداران و
کارگزاران آنها از همان ابتدای دههی  80قابل لمس بود .آن روندی که در دههی  70با استثمار هر دم بیشتر نیروی کار و استخراج
رو به تزاید ارزش اضافه ،شکوفایی سرمایه را به تمامی بخشهای آن نوید میداد؛ در دههی  80به مانعی در برابر انباشت بخشهای
وسیع ولی غیرانحصاری بورژوازی ایران تبدیل شد و آنها را به سمت رکود سوق داد )96( ».صعود و سقوط نرخ رشد تولید ناخالص
ملی در دورهی یادشده امری است روشن .اما تجزیهی آن به دو دنبالهای که یکی متعلق به بخش انحصاری و دیگری متعلق به بخش
غیرانحصاری باشد امری است خودسرانه ،چرا که هر دنبالهای از اعداد را که نخست صعودی و سپس نزولی باشد میتوان به دو دنباله
تجزیه کرد ،به شکلی که هر دو همانند دنباله ی اصلی نخست صعودی و سپس نزولی باشند ،اما با این تفاوت که یکی زودتر شروع
به نزول کند و یکی دیرتر .برای نمونه ،دنبالهی { }0،15،30،45،45،45،45،30،15،0را در نظر بگیرید که میتوان آن را به دو
دنباله به صورت { }0،10،20،30،25،20،15،10،5،0و { }0،5،10،15،20،25،30،20،10،0تجزیه کرد .نمودار زیر
نشاندهندهی نرخ رشد ساالنه در سه دههی مورد بررسی است .صعود و نزول نرخ رشد را میتوان در نمودار اول دید و نمودار دوم
هم تجزیهی خودسرانهی دنبالهی مثال ما را نشان میدهد .اثبات خودسرانه بودن این تجزیه را به بخش چهارم میسپاریم ،جایی که
نشان می دهیم فهم غلط صمدی از انحصار و خلط رقابت درون یک شاخهی اقتصادی با رقابت بین شاخههای اقتصادی بستری را
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مهیا میکند تا بهاشتباه شکلگیری نرخ سود برابر را در قالب بازتوزیع سود (!) به گونهای در نظر آورد که وی را قادر کند بهراحتی درون
هر فراز و فرود اقتصادیای دست به چنین تجزیهای بزند.
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نمودار  :1الف) روند نرخ رشد ساالنه (منبع :بانک جهانی)؛ ب) تجزیهی خودسرانهی دنبالهی عددی

و اما پیکربندی سیاسی :در نوشتهی  92دربارهی پیکربندی سیاسی پس از دههی  80به شکلی روشن به تغییر بلوک محافظهکار
به اصولگرا به سبب شکل دادن به انحصارات اشاره شده بود ،همچنین به شکلی مبهم بلوک کارگزاران و اصالحطلبان متکی بر
الیه های نوظهور سرمایه پس از پایان جنگ ارزیابی شده بود ــمبهم ،از این رو که این الیههای نوظهور خود مشتمل بر اشراف و
غیراشراف (پس از دههی  80انحصار و غیرانحصار) بودند اما نویسنده روشن نکرده بود که اتکای بلوک یادشده بر کدام بخش از این
الیههاست .به هر رو ،در نوشتههای پسین مسئله روشن میشود و بخش انحصاری این وظیفه را بر عهده میگیرد .افزون بر این ،نیرو
یا جناح سومی نیز عیان میشود که قصد دارد بدنهی بورژوازی ایران را ،که با رفع ابهام یادشده گویی ــبه باور نویسندهــ یار و یاوری
ندارد ،احیا کند .احمدینژاد برای رسیدن به داد بدنهی بورژوازی ظاهر میشود« .بر خالف گرایشات اصلی درون اصولگرایان،
احمدینژاد میخواست که بدنهی بورژوازی ایران را هم دوباره احیا و تنومند کند .اصولگرایان هم همانند اصالحطلبان از زاویهی
منافع انحصارات به اقتصاد و سیاست مینگریستند در حالی که احمدینژاد به فکر رونق بازار داخلی بود .او نیز در صدد بود تا از
گسترش رکود اقتصادی به سرمایههای انحصاری جلوگیری نماید ،اما تأمین امنیت و رشد آنها را در وهلهی اول با تکیه به بازار داخلی
ممکن میدانست ».البته منطقا احمدینژاد میباید دلنگران همان بخشی از انحصارات باشد که اصولگرایان هستند ،چرا که به هر
روی در یک ائتالف به قدرت سیاسی دست یافتند .صمدی نیز همین را میگوید« :اگر گفتمان اصالحات تمایالت طبقهی متوسط
ایران را به منافع بخشی از الیگارشهای سرمایهی انحصاری پیوند میزد؛ گفتمان احمدینژاد نوعی از بازآرایی ایدئولوژیک اسالم
بود که تمایالت تودههای فرودست را به منافع بخش دیگری از همان انحصارات مربوط میکرد ».البته این گرهخوردگی مانعی برای
سرکوب هیچ کدام ،نه طبقهی متوسط و نه طبقهی کارگر (فرودستان) ،در این دوران ایجاد نمیکند .افزون بر این ،وجه اشتراک دیگری
نیز میان احمدینژاد و اصولگرایان وجود دارد .صمدی مینویسد« :در عین حال سیاست تکیه به بازار داخلی و استقالل اقتصادی
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آن طور که احمدینژاد دنبال میکرد و یا استراتژی فتح بازارهای خارجی و ایجاد بلوک منطقهای آن طور که اصولگرایان میخواهند،
صرف نظر از تخیلی یا واقعی بودن آنها هر دو مستلزم اعمال اقتدار بیشتر بر فضای سیاسی کشور است .در حالی که استراتژی باز
گذاشتن دروازهها به روی بورژوازی ترانس آتالنتیک و انحالل بورژوازی ایران در بورژوازی جهانی در نظر طبقهی متوسط شهری به
معنای باز شدن بیشتر فضای سیاسی به طور نسبی و کاهش مطلقیت والیت فقیه و کاهش هرچه بیشتر نقش ”سیبزمینیخواران“ و
”ساندیسخورها“ در جمهوری اسالمی است)95( ».

بخش
غیرانحصاری
بخش

بدنهی بورژوازی و
طبقهی متوسط
بورژوازی انحصاری

انحصاری

احمدینژاد
بلوک محافظهکار
بلوک کارگزاران و اصالحطلبان

تکیه به بازار داخلی و
استقالل اقتصادی
فتح بازارهای خارجی و

فرودستان /
اعمال اقتدار
بیشتر

ایجاد بلوک منطقهای
باز گذاشتن دروازهها و
انحالل در بورژوازی جهانی

طبقهی متوسط
 /فضای باز

تصو یر  :3طرحوارهی صمدی از پیکربندی اقتصادی و سیاسی بورژوازی از اوایل دههی  80تا اواسط دههی 90

به همهی فرضیات باال ،یعنی پیوند زدن طبقهی متوسط به یک بخش انحصارات به دست اصالحطلبان در کنار پیوند زدن
تودههای فرودست به بخش دیگر انحصارات به دست احمدینژاد و نگریستن احمدینژاد از منظر بدنهی بورژوازی در کنار نگریستن
اصولگرایان و اصالحطلبان از منظر انحصارات و استلزام استراتژی احمدینژاد و اصولگرایان به اقتدار بیشتر در کنار استلزام استراتژی
اصالحطلبان به باز شدن فضای سیاسی ،11این را اضافه کنید که همان بخش انحصاری که برای رشد باید به تشدید استثمار طبقهی
کارگر میپرداخت و بر گردهی بدنهی بورژوازی پا میگذاشت و در نتیجه هم بر طبقهی کارگر و هم بر طبقهی متوسط اعمال فشار
سیاسی و سرکوب روا میداشت میبایست خدمت بدنهی بورژوازی هم با سپاه میرسید ...« .در همان دههی  70باید مسیر پیوستن
سپاه پاسداران و نیروی انتظامی به شبکهی قوی سرمایهداری انحصاری ایران هموار میشد .در غیر این صورت بیم آن میرفت که
نیروهایی که در بطن انقالب شکل گرفته بودند ،به مقابله با الیگارشها و انحصارات برخیزند و توسط بدنهی بورژوازی ایران یعنی
بورژوازی خرد و متوسط به خدمت گرفته شوند .سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی و امنیتی ایران که از ابتدا نقش سرکوب طبقهی
کارگر و نیروهای انقالبی را بر عهده داشتند ،باید از این پس پاسداری از سرمایهی انحصاری را در برابر بدنهی بورژوازی هم به عهده
میگرفتند)97( ».
در آخرین قدم ،تالش صمدی را برای توضیح سیاست خارجی دولت جمهوری اسالمی به نظاره مینشینیم« :سیاست خارجی
دوران ریاست جمهوری رفسنجانی و خاتمی علیرغم پابرجایی استقالل و درونگرایی اقتصادی معطوف به نزدیکی به غرب بود...
این الگوی انباشت در عصر فروپاشی بلوک شرق و تسلط بیچونوچرای ایدئولوژی لیبرالـنئولیبرال چارهای نداشت جز آنکه بر

 .11این دومی البته از منظر طبقهی متوسط.
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سیاست خارجی نزدیکی به بورژوازی ترانسآتالنتیک تکیه کند ...تداوم الگوی انباشت تحققیافته در دههی  70به ایجاد تغییراتی
اساسی در سیاستها و در رأس آن سیاست خارجی در دههی  80نیاز داشت :باید حمایت از سرمایهی انحصاری داخلی تشدید
میگردید .بر اقتدار و حتی پشتوانهی نظامیـانتظامی و امنیتی آن افزوده میشد و نهادهای نظامی و انتظامی بیش از پیش به جریان
انباشت سرمایه پیوند میخوردند و در آن انتگره میشدند .بدون چنین سطحی از تداخل بین حوزههای اقتصادی با حوزههای
نظامیـامنیتی ،سرمایهی انحصاری ایران نمیتوانست یکپارچگی و تمرکز خود را در دههی  80چه در برابر عظمت و اقتدار
سرمایههای بینالمللی و چه در برابر بدنهی رو به افول و معترض بورژوازی کوچک و متوسط در داخل حفظ کند ...متناسب با
جابه جایی در سیاست داخلی ،سیاست خارجی جمهوری اسالمی نیز باید چرخشی بزرگ را تجربه میکرد ».و اما در دههی « :90با
شروع دههی  90تنها چارهی الیگارشها و انحصارات حاکم برای خروج از رکود فزاینده و ایجاد زمینههای الزم برای حفظ و تکامل
دولت بورژوایی گسترش به بیرون مرزها بود ...سرمایهی ایرانی در جستوجوی بازارهای بهتر و سودآورتری است .رکود در بازار
داخلی بر سرعت خروج سرمایه از ایران افزوده است .بورژوازی ایران عصر درونگرایی و سیاست درهای بسته را پشت سر گذاشته
است .این بنیادیترین علت حذف احمدینژاد از دایرهی قدرت جمهوری اسالمی بود .در آستانهی دههی  90عصر برونگرایی
اقتصاد ایران آغاز شده بود ...هشت سال ریاست جمهوری احمدینژاد نشان داد که تداوم انباشت در ایران بیش از این با درونگرایی
اقتصادی و تقویت بورژوازی کوچک و متوسط و افزایش قدرت خرید اقشار فرودست تضمین نمیشود ...استراتژی صادراتمحور
هم هنوز سیاستی در چارچوب درونگرایی اقتصادی بود و بهتنهایی جواب نمیداد .از این پس بورژوازی ایران چارهای نداشت جز
اینکه درونگرایی را به تاریخ بسپارد و به برونگرایی روی آورد .ظاهرا برای جمهوری اسالمی ایران راه توسعهی منطقهای با تمام
خطرات و هزینههای نظامی و سیاسی آن و یا راه سازش و حتی امتیاز دادن به قدرتهای جهانی و دست کشیدن از همهی جاهطلبیها
با همهی ضررها و پیامدهای داخلیاش بهصرفهتر از انجام اصالحات ساختاری ،کاهش رانتخواری و کاهش انباشت در بخش
انحصاری بود ».در نتیجه در دههی  90با دو طیف روبهرو بودیم که هر دو از منظر انحصارات مینگرند« .در سالهای آخر دههی
 80دو رویکرد متفاوت ،دو سر یک طیف از نظرات در مورد برونگرایی اقتصادی را تشکیل میداد .از نقطهنظر یک سر طیف ،تغییرات
ساختاری و تداوم تکامل دولت مدرن در ایران ،مقدمتا در گرو انتگره شدن در سرمایهی جهانی و پیوستن به بلوک ترانسآتالنتیک و
تقاضا برای دریافت سهمی باالتر در تقسیم جهانی کار بود .از نقطهنظر جریان مخالف ،برونگرایی اقتصادی ،با فتح برخی از بازارهای
خاورمیانه تحقق مییافت .بر اساس دیدگاه دوم ،سرمایهگذاری باید در بازارهایی شتاب میگرفت که طی چند دههی اخیر محل
تعامل و رفتوآمد سرمایهداران ایرانی بوده ،و ایران در آنها از نفوذ سیاسی و ایدئولوژیک باالیی برخوردار بوده است .اما روی دیگر
سکهی این توسعهطلبی خاورمیانه ای ،حضور و اعمال اقتدار سیاسی و نظامی در منطقه بود .امری که بر پیچیدگیها و مخاطرات
برونگرایی سرمایهداری ایران می افزود و جناح دیگر در درون بورژوازی و بخشی از مردم را وامیداشت که این نوع برونگرایی را به
چالش بکشند )97( ».در بخش پنجم به این فرضیات برمیگردیم تا ببینیم تا چه حد با مقوالت اقتصادی آقای صمدی پیوند ضروری
دارند .اجازه دهید آخرین تصویر این بخش را به سیاست خارجی از منظر صمدی اختصاص دهیم و از خواننده بخواهیم که این
تصاویر را به خاطر بسپارد تا در بخش پنجم به آن برگردیم.
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تصو یر  :4طرحوارهی صمدی از سیاست خارجی در سه دهه

میباید بابت شکل سرسامآور گفتاوردهای تودرتوی این بخش از خواننده پوزش بطلبیم و اشاره کنیم که لزوم آنچه در باال آمده
است تنها اثبات این است که ناروا چیزی را به نویسندگان یادشده نسبت نداده باشیم و تا آنجا که ممکن بوده از زبان خودشان روایتشان
را بشنویم .هرچند این نیز لزوما بهتمامی راستی برداشتهای ما را تضمین نمیکند ،به هر روی کوشیدیم که صادق باشیم.

ِ.3کاپیتالِمارکسِیاِپلیکپیهایِکمبریج ِ
پیش از آنکه به سراغ صحتسنجی استداللهای صمدی برویم ،مفید است که کمی مقوالت رقابت و انحصار را نزد مارکس مرور
کنیم و تفاوت آن را با آنچه نزد دیگران است نشان دهیم .البته این مرور محدود بر قسمتهایی است که به کار مواجههی انتقادی ما
با نویسندگان یادشده میآید .این قسمتها عبارتاند از رقابت درون یک بخش اقتصادی (رقابت درونصنعتی) ،رقابت بین
بخشهای متفاوت اقتصادی (رقابت بینصنعتی) و رانت ،که میکوشیم در سه پارهی زیر آنها را بررسیم.
اما اجازه دهید پیش از آنکه وارد خود بحث شویم اشاره کنیم که مارکس از یک سو میان ارزش انفرادی ،ارزش اجتماعی (یا
ارزش بازار) و قیمت بازار و از سوی دیگر میان ارزش و قیمت تولید تمیز میگذارد .مقوالت ارزش انفرادی ،ارزش اجتماعی (یا
ارزش بازار) و قیمت بازار توضیحدهندهی رقابت درونصنعتیاند ،در حالی که مقوالت ارزش و قیمت تولید ،یا دقیقتر تبدیل ارزش
به قیمت تولید ،توضیحدهندهی رقابت بینصنعتی است .تبدیل ارزشها به قیمتهای تولید ،که در پارهی دوم این بخش توضیح داده
میشود ،در واقع تبدیل ارزش انفرادی ،ارزش اجتماعی (ارزش بازار) و قیمت بازار به قیمت تولید انفرادی ،قیمت تولید اجتماعی
(قیمت تولید بازار) و قیمت بازار خواهد بود .به این واسطه ،هر ارتباطی که میان سه مقولهی اول برقرار است میان سه مقولهی
تبدیلشده نیز برقرار خواهد بود .در پارهی نخست که رقابت درونصنعتی را توضیح میدهیم گاهی الزم است که ،به سبب ساده کردن
بحث ،از این مقوالت سهگانه به جای یکدیگر استفاده کنیم.
ِ.3.1رقابتِدرونصنعتی ِ

میدانیم که ارزش کاال را زمان کار به لحاظ اجتماعی الزم برای تولید آن تعیین میکند« .زمان کار الزم از لحاظ اجتماعی عبارت
است از زمان کاری که برای تولید هر نوع ارزش مصرفی در شرایط متعارف تولید ،در جامعهای معین و با میزان مهارت میانگین و
شدت کار رایج در آن جامعه الزم است» (سرمایه ،جلد  ،1ص  .)69در تولید سرمایهداری سرمایهدار مقداری سرمایه را برای خرید
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نیروی کار و ابزار تولید پیشریز میکند و با فروش کاال به ارزش آن کمیت مشخصی ارزش اضافی به جیب میزند« .این ارزش
اضافی عبارت است از فزونی ارزش محصول به ارزش عناصری که در تشکیل محصول مصرف شدهاند ،یعنی ارزش وسایل تولید و
نیروی کار» (جلد  ،1ص  .)239مارکس در توضیح ارزش اضافی به دو نوع ارزش اضافی مطلق و ارزش اضافی نسبی اشاره میکند.
وی در توضیح ارزش اضافی نسبی و بیان گرایش عام نظام سرمایهداری به کاهش ارزش نیروی کار ،در همان جلد نخست ،بهاجبار
گریزی به رقابت میزند و در این گریز ارزش اضافی فوقالعاده را تعریف میکند ...« .ارزش واقعی کاال نه ارزش فردی بلکه ارزش
اجتماعیاش است .یعنی ارزش آن با زمان کاری سنجیده نمیشود که آن کاال برای تولیدکننده در هر مورد فردی در بر دارد بلکه با
زمان کار الزم به لحاظ اجتماعی برای تولید آن تعیین میشود .بنابراین ،اگر یک سرمایهدار که روش جدیدی را مورد استفاده قرار
میدهد ،کاالی خود را به ارزش اجتماعی» آن بفروشد که باالتر از ارزش فردی آن است ،آنگاه ارزش اضافی فوقالعاده کسب میکند
(جلد  ،1صص  .)354-353تا زمانی که کمیت بسندهای از تولید را دیگر سرمایهداران به این روش نوین انجام ندهند و ارزش
اجتماعی کاال کاهش نیابد ،سرمایهدار مذکور ارزش اضافی فوقالعاده تصاحب خواهد کرد.
با ورود به سطح انضمامیتر تحلیل ،در جلد سوم ،مارکس روشنتر دربارهی این نوع مازاد سخن میگوید و ارزش اضافی
فوقالعاده نام پدیداری خود یعنی سود اضافی را مییابد .اینجا میبایست به تمایز میان ارزش انفرادی ،ارزش اجتماعی و قیمت بازار
بپردازیم .قیمت بازار همان است که کاال به آن قیمت در بازار خرید و فروش میشود .این قیمت میتواند بسته به شرایط عرضه و
تقاضا ،تصادفا ،باال یا پایین ارزش اجتماعی بنشیند .اما میانگین آن در یک بازهی زمانی منطبق بر ارزش اجتماعی خواهد بود و این
تفاوتها که میتوانند بهوجودآورنده یا ازبینبرندهی سود باشند با یکدیگر خنثی میشوند .برای نمونه ،به قیمت بازار مرغ زنده در
شهریورماه امسال ،که در نمودار زیر آمده ،نگاه کنید.

نمودار  :2ارزش اجتماعی و قیمت بازار در یک کاال

میتوان حدس زد که میانگین قیمت باید چیزی حدود  184000ریال باشد .اما بهجز یک یا دو روز قیمت بازار با این میانگین
برابر نیست .اگر از عوامل دیگر صرف نظر کنیم ،میتوانیم بگوییم که  184000ریال ارزش اجتماعی مرغ زنده است .به سخن دیگر،
میانگین قیمت بازار در یک بازهی زمانی منطبق بر ارزش اجتماعی خواهد بود .پس روشن است که آن روزهایی که قیمت بازار از
ارزش اجتماعی آن باالتر باشد سرمایهداران تولیدکنندهی مرغ زنده بیش از آنچه به طور میانگین سود میبردهاند به جیب میزنند .اما
همچنین روشن است که عکس آن نیز برای روزهای بد بازار قابل پیشبینی است .به هر رو ،این تفاوتها که میتوانند بهوجودآورنده
یا ازبینبرندهی سود باشند با یکدیگر خنثی میشوند .ما به این سودهایی که با این باد آمده و با باد بعدی میروند کاری نداریم .آنچه
برای بحث ما مهم است تفاوت میان ارزش انفرادی و ارزش اجتماعی است.
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اجازه دهید فرض کنیم که قیمت بازار بر ارزش اجتماعی منطبق است ،یا به سخن دیگر ،عرضه تقاضای متعارف را برآورده
میکند .در نتیجه ارزش اجتماعی و قیمت بازار مرغ زنده ،هر دو ،برابر با  184000ریال است .درست است که هر سرمایهدار
تولیدکننده مرغش را در بازار به همین قیمت میفروشد ،لیکن این امر بدین معنی نیست که تمام تولیدکنندگان مرغ با استفاده از یک
تکنولوژی و با بهرهوری یکسان تولید میکنند .به دیگر سخن ،این بدین معنی نیست که ارزش انفرادی تمام تولیدکنندگان یکسان
است .برخی از سرمایهداران به سبب بهرهوری پایینتر خود کاالیی تولید میکنند که ارزش انفرادی بیشتری دارد و برخی دیگر بهعکس.
در تحقیقات فاصلهی بهرهوری واحدهای تولیدکنندهی مرغ را بین  0.49تا  0.88تخمین زدهاند؛ یعنی ،بهتقریب ،به ازای هر دو
واحد محصولی که کارخانهی بهرهور تولید میکند کارخانهی با بهرهوری کمتر تنها یک محصول تولید میکند و اگر فرض کنیم که
نهادههای هر دو کارخانه قیمت یکسانی داشته باشند ،آنگاه قیمت تمامشدهی هر واحد محصول برای کارخانهی اولی نصف
کارخانهی دومی است .اجازه دهید فرض کنیم که نرخ سود میانگین برابر  40درصد باشد ،آنگاه قیمت تمامشدهی مرغ ،برای
کارخانهای با بهرهوری میانگین ،برابر با  131000ریال ،برای کارخانهای با کمترین بهرهوری برابر  174700ریال و برای کارخانهای
با بهترین بهرهوری  87300ریال خواهد بود .بنابراین کارخانههای تولیدکنندهی مرغ با بهرهوری باال ،میانگین و پایین به ازای هر
 1000ریال سرمایهگذاری بهترتیب  400 ،50و  1100ریال سود میبرند .بنابراین کارخانهی با بهرهوری باال سود اضافی ،نسبت به
سود میانگین که  400است ،میبرد ،چرا که کارخانهی با بهرهوری باالتر کاالهایش را با ارزش انفرادی پایینتر و بهعکس کارخانهی
با بهرهوری پایینتر کاالهایش را با ارزش انفرادی باالتری تولید میکند .حال آنکه هر دو به ارزش واقعی خود که ارزش اجتماعی
کاالهاست میفروشند .بنابراین آنچه به نام سود اضافی از آن یاد میکنیم حاصل تفاوت ارزش انفرادی و ارزش اجتماعی است ،که
به ساختار تولیدی تولیدکنندگان بستگی دارد ،نه تفاوت ارزش اجتماعی و قیمت بازار و سودهای بادآورده که به عرضه و تقاضا مربوط
است.
به زبان مارکس« ،اگر عرضهی کاالها به ارزش میانگین ،یعنی ارزش میانهی مقادیری که بین دو حد قرار میگیرد ،تقاضای
متعارف را برآورده کند ،آنگاه کاالهایی که ارزش انفرادیشان پایینتر از ارزش بازار است ،یک ارزش اضافی فوقالعاده یا سود اضافی
را تحقق میبخشند ،در حالی که کاالهایی که ارزش انفرادیشان باالتر از ارزش بازار 12قرار میگیرد ،نمیتوانند بخشی از ارزش
اضافیای را که در بر دارند ،تحقق بخشند» (جلد  ،3ص  .)234نتیجه اینکه ،اگر از تأثیری که این اختالفات بر عرضه و تقاضا و
عرضه و تقاضا بر این اختالفات میگذارند صرف نظر کنیم ،در یک بخش تولیدی تولیدکنندگان با داشتن شرایط متعارف میتوانند
سودی برابر با سود میانگین که متناسب با نرخ سود میانگین است ببرند ،یا اینکه در صورت به کار بردن شرایط تولید با بهرهوری باالتر
سود اضافی کسب کنند ،یا در صورت نداشتن شرایط تولیدی به مقدار کافی بهرهور کمتر از سود میانگین به دست آورند .این اختالف
در سودبری ناشی از قانون قیمت واحد است که خود نیازمند «رقابت بین تولیدکنندگان یک نوع کاال و نیز وجود بازاری است که
همهی آنها بتوانند کاالهای خود را در آن عرضه کنند» (تأ کید از ماست) .پس رقابت بین تولیدکنندگان یک نوع کاال ،یا رقابت درون
یک شاخهی اقتصادی ،سبب میشود که «ارزشهای متفاوت انفرادی ...به صورت یک ارزش اجتماعی ،یعنی به صورت ارزش
بازار ...همتراز شوند »...و برای اینکه قیمت بازار نیز بر این ارزش منطبق شود این شرط الزم است« :برای آنکه قیمت بازار کاالهای
همانند ،یعنی کاالهایی که یکسان هستند اما هر یک تحت شرایطی با خصوصیت کمی متفاوت تولید شدهاند ،با ارزش بازار منطبق
باشد و با صعود یا نزول از آن منحرف نشود ،فشارهایی که فروشندگان گوناگون بر یکدیگر وارد میکنند باید به اندازهی کافی قوی

 .12در ترجمهی فارسی به اشتباه «قیمت بازار» آورده شده است.
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باشد تا تودهی کاالهایی که به بازار عرضه می شود ،نیاز اجتماعی را برآورده کند ،یعنی با کمیتی که جامعه قادر به پرداخت ارزش
بازار آن است» (جلد  ،3ص  .)236به بیانی سطحی بای د عرضه و تقاضا در تعادل باشند .بنابراین در رقابت درون یک صنعت آن
بخش از تولیدکنندگان که در شرایط نامطلوب دست به کار تولید میشوند ،از آنجایی که نمیتوانند به بهانهی شرایط فردیشان کاالی
خود را گرانتر از ارزش بازاری آن بفروشند دچار کمبود سود و سرانجام ضرر میشوند و میباید تولید این کاالی مشخص را رها کنند
و به دنبال کسبوکار دیگری باشند.
پس به یاد میسپاریم که رقابت درونصنعتی از یک سو سبب سود اضافی برای تولیدکنندگان با بهرهوری باال و از سوی دیگر
سبب سود کمتر از میانگین و نهایتا ضرر و ورشکستگی برای تولیدکنندگان با بهرهوری پایین میشود.
ِ.3.2رقابتِبینصنعتی ِ

اما عالوه بر رقابت درون یک بخش اقتصادی سرمایهداران در بین بخشهای اقتصادی نیز به رقابت میپردازند ،رقابتی که منجر به
شکلگیری نرخ سود واحد یا قانون سودبری برابر میشود .مارکس این قانون و ارتباطش با نظریهی ارزش کار را با تبدیل ارزش کاالها
به قیمت تولید توضیح میدهد .اجازه دهید تولید در هر بخش اقتصادی را به مثابهی یک کل در نظر بگیریم ،یعنی برای مثال کل
تولیدکنندگان مرغ زنده را به عنوان یک تولیدکننده در نظر گرفته که شرایط میانگین بر آن حاکم است .آنگاه ،اگر کاالها به ارزش خود
فروخته شوند ،ارزش اضافی یا سود در هر بخش (با فرض برابری نرخ استثمار کارگران) متناسب با ارزش سرمایهی متغیر خواهد بود.
در نتیجه نرخ سود ،که برابر است با

ارزش اضافی

 ،در بخشهای مختلف اقتصادی یکسان نخواهد

سرمایهی پیشریزشده یا )سرمایهی ثابت+سرمایهی متغیر(

بود ،مانند مثال زیر:
نرخ سود ارزش کاال ارزش اضافی سرمایهی متغیر سرمایهی ثابت
٪66.6
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مجموع

جدول  :1فروش کاالها به ارزش آنها و نرخ سود نابرابر

اما مارکس توضیح میدهد که سرمایهداران همچون شرکای یک شرکت سهامی هر یک از کل ارزش اضافی تولیدشده در تناسب
با کل سرمایهی پیشریزشدهی خود سهم میبرند .بدین سبب ،درست است که سرمایهی تولیدکنندهی الف ،ب و پ بهترتیب هر
کدام  300 ،200و  200واحد ارزش اضافی از کارگران خود بیرون کشیدهاند ،لیکن هر کدام از آنها تنها به اندازهی سهمشان از کل
سرمایهی اجتماعی از مجموع این  700واحد نصیب میبرند .بنابراین ،سرمایهی تولیدکنندهی الف از کل این  700واحد تنها به
اندازهی

3
13

=

100+200
600+700

=

سرمایهی متغیر الف+سرمایهی ثابت الف
سرمایهی متغیر کل+سرمایهی ثابت کل

و سرمایهداران ب و پ هر کدام به اندازهی

5
13

سهم میبرند .بنابراین،

3

سود سرمایهدار الف برابر با  13 × 700 = 161.5و به همین سیاق ،سود سرمایهداران تولیدکنندهی ب و پ برابر با ×

5
13

 700 = 269.25خواهد بود .به این صورت ،با بازتوزیع ارزش اضافی در قالب سود بر اثر رقابت بینبخشی ،نرخ سود برابر
شکل میگیرد .همان طور که در جدول زیر میبینیم ،به این سیاق ،ارزشها به قیمتهای تولید تبدیل میشوند:
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نرخ سود قیمت تولید
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→
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ارزش اضافی سرمایهی متغیر سرمایهی ثابت
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مجموع

جدول  :2فروش کاالها به قیمت تولید و نرخ سود برابر

فرایند تبدیل ارزشها به قیمتهای تولید به واسطهی رقابت بینصنعتی را میتوان به شکل انتقال ارزش نیز دید .بازتوزیع ارزش
اضافی بهنوعی انتقال ارزش اضافی از یک شاخه به شاخهای دیگر است .برای نمونه ،شاخهی تولیدکنندهی کاالی الف را در نظر
بگیرید .اگر کاالها به ارزششان فروخته شود 200 ،واحد ارزش اضافی به جیب میزند ،اما زمانی که به سبب رقابت کاالها به قیمت
تولیدشان فروخته میشوند تنها  161.5واحد ارزش اضافی به جیب میزند .همچنین است برای سرمایهداری که در شاخهی
تولیدکنندهی کاالی ب سرمایهگذاری کرده است ،او به جای  300واحد تنها  269.25واحد ارزش اضافی به جیب میزند .اما
عکس این حالت برای سرمایهدار تولیدکنندهی کاالی پ صادق است؛ او به جای  200واحد  269.25واحد به جیب میزند .گویی
 38.5واحد از شاخهی الف و  30.75از شاخهی ب بیرون آمده و مجموعشان به مقدار  69.25به درون شاخهی پ ریخته است.
به طور عام ،ارزش اضافی از شاخههای با ترکیب ارگانیک (نسبت سرمایهی ثابت به سرمایهی متغیر) پایینتر به شاخههای با ترکیب
ارگانیک باالتر سرازیر میشود.
البته گفتنی است که رقابت سرمایهها رقابت بین شاخههای صنعت ،یعنی تحرک سرمایه و درونریزی و برونریزی آنها به یک
شاخهی تولیدی نه بر اساس سود که بر اساس نرخ سود است ،و به همین سبب هم مارکس تأ کید دارد که نرخ سود مقدم بر سود
است؛ یعنی ،سرمایهها زمانی که نرخ سود یک شاخهی صنعتی از دیگر شاخهها بیشتر است با شتاب بیشتری به آن میریزند و زمانی
که نرخ سود یک شاخهی صنعتی از دیگر شاخهها کمتر است با شتاب کمتری وارد آن شاخه میشوند .به این ترتیب« ،این نرخهای
متفاوت سود با رقابت سربهسر میشوند تا نرخ عمومی سود را به وجود آورند که میانگین تمامی این نرخهای متفاوت است .ما سودی
که بنا به این نرخ عمومی سود نصیب سرمایهای به اندازهی معلوم میشود ،صرف نظر از ترکیب انداموارش ،سود میانگین مینامیم»
(جلد  ،3ص .)216
پس به یاد میسپاریم که رقابت بینصنعتی سبب شکلگیری نرخ سود برابر و انتقال ارزش از سرمایههای با ترکیب ارگانیک
پایینتر به شاخههای با ترکیب ارگانیک باالتر میشود.
دیدیم که دو نوع رقابت وجود دارد ،یا به دیگر سخن ،رقابت دو کار انجام میدهد :یکی ساخت قیمت واحد و دیگری ساخت
نرخ سود واحد« .آنچه رقابت پدید میآورد ،نخست در یک سپهر ،تثبیت ارزش بازار و قیمت بازار یکسانی از انواع ارزشهای انفرادی
کاالهاست .اما فقط رقابت سرمایهها در سپهرهای متفاوت ،قیمت تولیدی را به وجود میآورد که نرخهای سود را بین آن سپهرها
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یکسان میسازد .این فرایند دوم ،مستلزم توسعهی بیشتر شیوهی تولید سرمایهداری در قیاس با فرایند اول است» (جلد ،3
صص  .)236-235حال زمان آن است که ببینیم چگونه با از بین رفتن هر کدام از آنها نوع ویژهای از رانت شکل میگیرد.
ِ.3.3انحصارِوِرانت ِ

انحصار با حذف این دو نوع رقابت دو نوع رانت میآفریند :رانت تفاضلی و رانت مطلق.
نخست سازوکار شکلگیری رانت تفاضلی را مرور میکنیم .گفتیم که قیمت تولید انفرادی میتواند بیشتر یا کمتر از قیمت
تولید اجتماعی باشد .اگر به واسطهی استفاده از شرایط تولید بهرهورتر قیمت تولید انفرادی کمتر باشد ،سود اضافه یا مقداری سود که
فراتر از سود میانگین است نصیب تولیدکننده میشود .اما اگر این شرایط بهرهورتر نه به واسطهی طریقه و شکل به کار گماردن
سرمایهی فعال بلکه به واسطهی یک نیروی طبیعی حاصل شود ،دو اتفاق رخ میدهد :نخست اینکه بر خالف حالت اول این سود
اضافی نمیتواند به واسطهی همهگیر شدن شرایط بهرهور تولید از بین رود و قیمت تولید انفرادی و قیمت تولید اجتماعی یکسان شود
و دوم اینکه این بار سود اضافی نه نصیب سرمایهدار بلکه نصیب کسی میشود که حق استفاده از این نیروی طبیعی را در تملک خود
دارد .مارکس این مثال را ارائه میدهد که «فرض میکنیم قیمت تمامشده در کارخانههایی که با نیروی آب تأمین میشوند ،به جای
 100فقط به  90برسد .چون قیمت تولید تودهی عظیمی از اجناس ،که تنظیمکنندهی بازار هستند ،با سودی برابر با  15درصد ،برابر
 115است ،کارخانهدارهایی که ماشینهایشان را با نیروی آب میگردانند ،نیز [کاالیشان را] به  115میفروشند ،یعنی به قیمت بازار
که توسط قیمت میانگین [یعنی ،همان قیمت تولید اجتماعی] تنظیم شده است و سود آنها به جای  25 ،15خواهد شد» (جلد ،3
ص  13.)668دقت داریم که صرف استفاده از یک نیروی طبیعی نیست که رانت را سبب میشود ،بلکه استفاده از نیروی طبیعی که
«در دسترس تمامی سرمایههای موجود در یک سپهر تولید نیست» مسبب بهرهوری ویژهای میشود که نمیتواند به تمامی شاخهی
تولیدی مورد نظر گسترش یابد و در نتیجه مانند سود اضافیای که پیشتر دیده بودیم نمیتواند در فرایند این تسری از بین برود.
بنابراین رانت تفاضلی ناشی از افزایش بهرهوری یک تولیدکننده درون یک شاخهی تولیدی نسبت به دیگر تولیدکنندگان آن شاخهی
تولید به واسطهی استفاده از شرایطی محدود ،شرایطی که تحت انحصار افرادی مشخص است ،حاصل میشود .به این سبب ،رانت
تفاضلی چیزی نیست مگر ارزش اضافهشدهی کارگران این تولیدکننده ی ویژه که نصیب مالکان این شرایط ویژه میشود .در مثال
مارکس این شرایط ویژه استفاده از نیروی آب است و در نتیجه صاحب رانت نیز کسی است که حق استفاده از آب را در اختیار دارد.
اکنون به سازوکار شکلگیری رانت مطلق بپردازیم .گفتیم که رقابت سرمایهها در بین بخشهای مختلف اقتصادی منجر به
شکل گیری نرخ سود برابر و تبدیل ارزش کاالها به قیمت تولید میشود .همچنین اشاره کردیم که این رقابت از طریق درونریزی و
برونریزی سرمایه یا به سخن دیگر از طریق سیالیت سرمایه میان بخشهای مختلف اقتصادی رخ میدهد .حال اگر نوعی از انحصار
سدی طبیعی یا مصنوعی در برابر این سیالیت بگذارد نتیجه این میشود که بخشی از تولید میتواند از زیر بار سهمبری برابر از ارزش
اضافی کل شانه خالی کرده و وارد فرایند برابرسازی نرخ سود نشود ...« .اگر سرمایه به قدرتی بیگانه برخورد کند که بتواند فقط تا
حدی بر آن چیره شود یا اصال نتواند ،قدرتی که سرمایهگذاریاش را در سپهرهای خاص تولید محدود کند و فقط تحت شرایطی به
آن اجازه دهد که به طور کامل یا جزئی مانع همترازی عمومی ارزش اضافی برای دادن سود میانگین شود ،روشن است که در این
سپهرهای تولید ،سود اضافیای از طریق مازاد ارزش کاال نسبت به قیمت تولیدش پدید میآید که میتواند به رانت تبدیل شود»...

 .13گفتاورد با اندکی تغییر در ترجمه آورده شده است.
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(جلد  ،3ص  .)774بنابراین شاخهای از تولید که دارای ترکیب ارگانیکی پایینتر از سطح میانگین است یعنی ارزش اضافیای که
آفریده است بیش از ارزش اضافیای است که در بازتوزیع ارزش اضافی قرار است نصیبش شود ،اگر در چنین شرایطی قرار گیرد این
اختالف را در قالب رانت تقدیم انحصارگر میکند .برای نمونه ،در مثال باال تصور کنید که به سبب شرایط ویژهای انحصارگر بتواند
مانع سیالیت سرمایه به درون شاخهی الف شود .مثال ،تولید کشاورزی را فرض بگیرید ،که در آن مالکان زمین در نقش انحصارگران
ظاهر میشوند .آنگاه با این جدول روبهرو خواهیم بود.
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الف

ارزش اضافی
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700
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مجموع

جدول  :3فروش کاالها به قیمت تولید آنها و فروش کاالی الف به ارزش آن

در توضیح جدول باال باید گفت که شاخهی تولیدی کاالی الف به سبب انحصار وارد فرایند بازتوزیع ارزش اضافی و شکلگیری
نرخ سود برابر نمیشود .به این سبب ،این فرایند تنها بین دو شاخهی دیگر رخ میدهد و ارزش اضافی کل دو شاخه که برابر با 500
واحد است بین دو شاخه بازتوزیع شده و گویی  50واحد از یک شاخه به شاخهی دیگر منتقل میشود .قیمت تولید در شاخهی
تولیدکنندهی کاالی ب و پ شکل گرفته و نرخ سود عمومی برابر با  50درصد برقرار میشود .اما انحصار شاخهی الف مانع ورود آن
به این فرایند شده و کاالی الف در بازار نه به قیمت تولید که به ارزش آن و برابر با  500واحد فروخته میشود .اما نکته اینجاست که
سرمایهدار تولیدکنندهی کاالی الف نیز کماکان همانند دیگر برادران متخاصم خود و با نرخ سود عمومی سود میبرد؛ یعنی ،او نیز با
توجه به اینکه سرمایهی پیشریختهاش برابر  300واحد است تنها  150واحد که معادل سودی  50درصدی است به جیب میزند.
اما گفتیم که کاالی الف به ارزش آن یعنی  500واحد فروخته میشود ،بنابراین  50واحد باقیمانده نصیب انحصارگری که در مثال
صاحب زمین است میشود .بدین شکل ،در بخش انحصاری ،مازاد ارزش اضافی تولیدشده نسبت به سود میانگین به شکل رانت به
صاحب شرایط انحصاری میرسد.
تا بدین جا دیدیم که انحصار با ایجاد سدی در برابر رقابت درونصنعتی رانت تفاضلی و با ایجاد سدی در برابر رقابت بینصنعتی
رانت مطلق پدید میآورد .اما انحصار همچنین میتواند مسبب قیمتی فراتر از ارزش کاال نیز بشود ،بدین طریق که نه تنها مانع انتقال
ارزش اضافی تولیدشده از شاخهی تولیدی ویژه شود ،بلکه در سازوکاری خارج از همترازسازی نرخ سود ،ارزش اضافی را از دیگر
شاخههای تولید گرفته و قیمت خود را باالتر از ،نه تنها ،قیمت تولید بلکه حتی ارزش خود و در قامت قیمت انحصاری شکل دهد.
در گفتاورد بلند زیر ،مارکس هر سه نوع را در کنار یکدیگر میآورد« .اگر تعدیل ارزشهای کاال به قیمتهای تولید به هیچ مانعی
برخورد نکند ،رانت به رانت تفاضلی تبدیل میشود ،یعنی به سربهسر شدن سودهای اضافهای محدود میشود که قیمتهای تولیدی
تنظیمکننده به بخشی از سرمایهداران میدهد و اکنون توسط مالکان زمین تصاحب میشود .به این ترتیب ،رانت حد و مرزهای ارزشی
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معین خودش را اینجا در انحرافات میان نرخهای منفرد سودی دارد که به مجرد تنظیم قیمتهای تولید توسط نرخهای عمومی سود
ایجاد میشوند .اگر مالکیت ارضی در مقابل تعدیل ارزشهای کاال به قیمتهای تولید موانعی بگذارد و رانت مطلقی تصاحب کند،
این امر با ارزش مازاد محصوالت کشاورزی بر قیمت تولید محدود میشود ،یعنی با ارزش اضافی مازاد گنجیده در آنها بر سودهایی
که سرمایه به واسطهی نرخ عمومی سود کسب میکند .آنگاه مقدار این تفاوت حد و مرز این رانت را تثبیت میکند که مانند حالت
قبل ،صرفا بخ ش خاصی از ارزش اضافی معلوم و گنجیده در کاالها را تشکیل میدهد ...سرانجام اگر همتراز شدن ارزش اضافی و
تبدیل آن به سود میانگین در سپهرهای گوناگون تولید ،با موانعی در شکل انحصارات مصنوعی و طبیعی ،بهویژه با انحصار مالکیت
بر زمین ،روبهرو شود ،به نحوی که قیم تی انحصاری باالتر از قیمت تولید و نیز ارزش کاالهایی که از این انحصار متأثر میشوند
ممکن شود ،آنگاه به معنای آن نیست که حد و مرز تثبیتشده توسط ارزش کاالها از بین میرود .قیمت انحصاری برای کاالهای
معین ،صرفا بخشی از سود ایجادشده توسط سایر تولیدکنندگان کاال را به کاالهای برخوردار از قیمت انحصاری انتقال میدهد»
(جلد  ،3صص .)864-863
پس به خاطر میسپاریم که انحصار در یک بخش با مانع شدن رقابت درونصنعتی رانت تفاضلی و با مانع شدن رقابت
بینصنعتی رانت مطلق میآفریند و حتی میتواند با ساخت قیمت انحصاری چیزی بیش از رانت مطلق را که آفریدهی خود بخش
است نصیب صاحبان شرایط انحصاری کند .البته این آخری بهندرت و در مراحل مقدماتی سرمایهداری رخ میدهد .بنابراین آنچه
تحت عنوان رانت تفاضلی و رانت مطلق نصیب انحصارگر ،و نه سرمایهدار تولیدکننده میشود ،حاصل استثمار کارگران خودی به
دست سرمایهدار تولیدکننده است .در شرایط استثنایی مراحل مقدماتی سرمایهداری که قیمت انحصاری میتواند شکل بگیرد نیز،
رانت حاصل استثمار کارگران دیگر شاخهها یا دقیقتر کارگران به مثابهی یک کل است و نه مصرفکنندگان یا کارگران یک بخش
مشخص.
ِ.3.4رقابتِ(نا)کامل ِ

تا اینجا دیدیم که رقابت و انحصار نزد مارکس البته بدون بررسی پیچیدگیهای هر کدام به چه سیاقی است .حاال اجازه دهید کمی
هم از رقابت (نا)کامل سراغ بگیریم .اقتصاددانان کالسیک رقابت را به عنوان عامل سازندهی قانون قیمت واحد و قانون نرخ سود
واحد تشخیص داده بودند .اما عدم توانایی آنها در توضیح دومی در تطابق با نظریه ی ارزش کار مسبب فروپاشی مکتب ریکاردو
شد .مارکس با نظریهمند کردن تبدیل ارزش به قیمت تولید کاالها توانست تطابق میان قانون نرخ سود واحد و نظریهی ارزش کار را
توضیح دهد .بدین سان توانست حرکت سرمایه را به شکلی که در «سطح جامعه ،در کنش سرمایههای متفاوت بر یکدیگر ،یعنی در
رقابت ،و در شناخت عادی خود عامالن تولید ظاهر» میشود با نظریهی ارزش کار توضیح دهد (جلد  ،3ص  .)89اما اقتصاددانان
مبتذل (وولگار) ،که همه چیز را تحت سیطرهی عرضه و تقاضا میدیدند ،فهمی بهکل متفاوت را از رقابت ارائه میدهند .آنها رقابت
را نه جنگ برادران متخاصم ،بلکه وضعیتی ایستا و بنیاد تعادلی عمومی میبینند که اقتصاد در آن آرمیده است و هر تولیدکنندهی
سرمایهدار وارد ساحتی ازپیشآماده میشود که همه چیز قبل و بعد از ورود او یکسان و دستنخورده باقی میماند .نزد آنان رقابت،
که رقابت کامل مینامندش ،به دنیایی اشاره دارد که در آن همه چیز از پیش در حالتی ثابت در باغ عدنی آرام گرفته است ،هر
تولیدکنندهای با ورود به آن تنها دست به کار بیشینهسازی سود خود میشود و البته در سوی مقابل هر مصرفکنندهای نیز دست به
کار بیشینهسازی مطلوبیت خود .سرمایهدار از عامل فعالی که هر لحظه در پی بهبود بهرهوری به قصد تصاحب ارزش اضافی
فوقالعاده و نسبی است ،از عاملی که هر لحظه به دنبال کاهش قیمت به قصد بیرون راندن رقبا از عرصه است ،تبدیل میشود به
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عامل منفعلی که قیمت ازپیشآماده را از حراجگری که بر اریکهی خدایی تکیه زده گرفته و مبتنی بر آن خود را به قصد بیشینهسازی
سودش سامان میدهد .جالب اینجاست که اقتصاددان مبتذل یگانه سویهی مترقی سرمایهداری را از آن میزدایند و جالبتر اینکه
حتی به باور کسی چون هایک نیز رقابت کامل حالتی فرضی است که با غیاب همهی کنشهای رقابتی خصلتنمایی میشود.
کورنو نخستین کسی بود که کنش سرمایهدار را به بیشینهسازی سود تقلیل داد .وی به خاطر اینکه بتواند رفتار سرمایهدار را توضیح
دهد فرض کرد که هر تولیدکنندهی منفردی ضمن اینکه میتواند قیمت را از بازار بگیرد ،نمیتواند این قیمت را با کنشش تغییر دهد.
این فرض حکم میکرد که تعداد تولیدکنندگان آن قدر زیاد باشد که سهم تولیدکنندهی ما در بازار به صفر میل کند .پس از آن ،جونز،
اجورث و والراس هر کدام تصویر کورنو را تکمیل کردند تا شرایط رقابت کامل به شکل امروزینش ،یعنی شروط پنجگانهی بازار
رقابت کامل ،در متون آموزشی اقتصاد جریان اصلی ظاهر شود .1 :بنگاههای تولیدی کاالها یا خدمات همگنی تولید کنند؛  .2تعداد
بنگاههای تولیدی و تعداد مشتریان در بازار بسیار زیاد باشد؛  .3تولیدکنندگان و مصرفکنندگان از اطالعات کامل برخوردار باشند؛
 .4در بلندمدت ورود و خروج بنگاههای تولیدی و خریداران به بازار آزاد باشد؛  .5همهی عوامل تولیدی در بازار دارای تحرک کامل
باشند .نباید از یاد برد که تمامی این شرایط نسبت به تغییر فهم از رقابت و تبدیل سرمایهداران از برادران متخاصم به عوامل منفعل
بیشینهکنندهی سود پسینیاند.
نقصانهای نظریهی رقابت کامل الجرم میبایست منجر به تالش برای گذر از آن میشد ،تالشهای بسیاری که عموما چیزی
جز تصحیح مدل از طریق آزادسازی یک یا چند فرض از فروض پنجگانه نبود .از میان این تالشها دو نمونه ،به سبب سوگیریهای
سیاسی مشخص آنها ،برای احزاب و جریانات چپ شناختهتر شدند .یکی تالشی که منجر به نظریهی سرمایهداری انحصاری
سوئیزی شد و دیگری تالشی که منجر شد به نظریههای رقابت ناکامل در همان سنت اقتصاد جریان اصلی .تشریح هیچ کدام از این
دو تالش هدف مقالهی حاضر نیست و تنها به این هدف که آشنایی مختصر با مفهوم انحصار و رانت نزد دومیها ما را در مواجهه با
همین مفاهیم نزد آقای صمدی یاری میکند ،مختصری به آنها میپردازیم.
ادوارد چمبرلین و جون رابینسون بهترتیب در دو اثر کالسیک نظریهی رقابت انحصاری و اقتصاد رقابت ناکامل کوشیدند با
فاصلهگیری از رقابت کامل به سوی مخالف آن ،یعنی انحصار ،حرکت کنند .نویسندهی نخست در سنت نوکالسیک قلم زد و
نویسندهی دوم از پیشروان سنت پساکینزی شد .هر دو بیشینهسازی سود را به عنوان هدف سرمایهداران وضع کردند و کوشیدند با
آزادسازی برخی از شروط پنجگانه مدل رقابت کامل را به واقعیت نزدیک کنند .هیچ کدام متافیزیک مسلط بر مدل ،یعنی بیشینهسازی
سود و رسیدن به تعادل عمومی ،را تغییر ندادند .آنها کوشیدند با آزادسازی فروض به باور خودشان بندهای نظریه را باز کنند تا شاید
اندکی به واقعیت نزدیک شود ،حال آنکه نظریه بیجانتر از آن بود که با آزادسازی یک یا دو بند حتی اندکی از واقعیت زنده را در بر
گیرد.
گفتیم در رقابت کامل هر سرمایهدار تولیدکننده برای فروش محصوالتش با یک بازار که تا بینهایت برای خرید محصوالتش در
یک قیمت ثابت توان دارد روبهروست .در چنین وضعیتی تولید و مصرف ،یا به زبان آنها خرید و فروش ،در کل بازار در مقدار و
قیمتی رخ میدهد که محل تالقی عرضه و تقاضای بازار است .در نمودار  ،3نقطهی  Cکه مقدار  Q1و قیمت  P1را نشان میدهد
چنین نقطهای است .حال اگر رقابت کامل نباشد ،یا بهاصطالح آنها ناکامل باشد ،یعنی تا حدودی انحصار داشته باشیم ،سرمایهدار
ما دیگر نه با یک بازار بینهایت که عرضهی او بر آن هیچ تأثیری ندارد ،بلکه با بازاری روبهروست که در آن قیمت پایینتر میتواند
مقدار باالتری را جذب کند .به دیگر سخن ،عرضهی سرمایه دار ما مقدار کاالهای موجود در بازار را به شکلی ملموس تحت تأثیر
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قرار میدهد .حاال اگر تعداد بینهایت تولیدکننده که فرض رقابت کامل بود به یک تولیدکننده تبدیل شود ،رقابت کامل به انحصار
کامل تبدیل میشود و مقدار کاالهای موجود در بازار دیگر صرفا تحت تأثیر مقدار تولیدات تولیدکنندهی ما نیست بلکه تنها توسط
آن تعیین میشود .پس رقابت کامل یعنی بینهایت تولیدکننده که عرضهی هیچ کدام بهتنهایی بر بازار تأثیر ندارد ،انحصار کامل یعنی
یک تولیدکننده که عرضهی او تنها تعیینکنندهی بازار است و رقابت ناکامل یعنی وضعیتی میان این دو حد نهایی با تعدادی تولیدکننده
که عرضهی هر کدام تا حدودی بر عرضهی بازار تأثیر میگذارد .در هر سه مورد ،البته ،سرمایهدار ما مقداری را که بیشینهکنندهی سود
آن است تعیین کرده و به آن اندازه تولید کرده و میفروشد .تفاوت دو مورد آخر این است که در آن قیمت دادهشده نیست و در نتیجه
با تغییر مقدار تولید توسط سرمایهدار ما دستخوش تغییر میشود .هرچه مقدار بیشتر شود ،مطابق قانون عرضه و تقاضا ،قیمت کاسته
شده و سرمایهدار باید نقطهای در این میان بیابد که بیشینهی سود را تحویل دهد.
اجازه دهید از محاسبات بیشینهسازی سود ،در هر کدام از سه حالت باال ،صرف نظر کنیم و تنها به این اشاره میکنیم که
تولیدکنندهی بیشینهکنندهی سود در وضعیت انحصار کامل در مقایسه با وضعیت رقابت کامل مقداری کمتر تولید میکند و با قیمت
بیشتری میفروشد .فرض میکنیم در نمودار  3نقطهی  Dکه مقدار  Q2و قیمت  P2را نشان میدهد چنین نقطهای است .این نقطه
دیگر محل تالقی عرضه و تقاضای بازار نیست و اقتصاددانان جریان اصلی مدیحهسرایی بسیاری برای این دورافتادگی از بهشت تالقی
عرضه و تقاضا سر میدهند.
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نمودار  :3رانت در دستگاه اقتصاددانان جریان اصلی

بنابراین رفتار بیشینهسازی سود با فرض رقابت کامل منجر به تولید و مصرف در نقطهی  Cو با فرض انحصار کامل منجر به
تولید و مصرف در نقطهی  Dمیشود .چمبرلین و رابینسون به انواع بسیاری از انحصارها اشاره میکنند ،برای نمونه انحصار چندجانبه
که در آن تولیدکنندگان انگشتشماری کل تولید بازار را تعیین میکنند ،انحصار خرید که در آن نه تولیدکنندگان بلکه خریداران از
بینهایت به یک یا چند فقره کاهش می یابند و رقابت انحصاری که بازار کاالهای شبیه اما نایکسان را برمیرسد .روشن است که ما
به اینها نمیپردازیم .آنچه به کار ما میآید این است که در این رقابتهای ناکامل سرانجام مقدار و قیمت جایی میان مقدار و قیمت
رقابت کامل و مقدار و قیمت انحصار کامل میایستد ــدر نمودار ما ،که شرایط رقابت ناکامل در فروش را نشان میدهد ،یعنی
مقداری بین  Q1و  Q2و قیمتی بین  P1و .P2
این امر در دستگاه نظری اقتصاددانان جریان اصلی سبب ایجاد رانت میشود .هر کسی که اندکی با این اقتصاددانان سروکار
داشته باشد با بیانیههای شهوتناک آنها برای آزادگذاری بازارها به قصد رسیدن به سرزمین موعود ،نقطهی  ،Cو حذف رانتها
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آشناست ،پس ما دیگر به آن نمیپردازیم .اما این رانت بدشگون چیست؟ برای اینکه مفهوم و مقدار رانت نزد اقتصاددانان جریان
اصلی را نشان دهیم ،میباید به مفهوم مازاد رفاه بپردازیم.
نقطهی  Dرا بر روی منحنی تقاضا در نمودار  3در نظر بگیرید .خریداران مقدار  Q2واحد از محصول را در قیمت  P2میخرند
و در ازای آن  P2Q2پرداخت میکنند .حال زمانی که قیمت محصول از  P2به  P1کاهش مییابد ،آن خریدارانی که در قیمت P2
مقدار  Q2را خریده و  P2Q2پرداخت میکردند اکنون تنها مقدار  P1Q2پرداخت میکنند .بنابراین ،با کاهش قیمت ،خریدارانی که
حاضر بودند کاالها را با قیمتهای باالتری بخرند از مازاد رفاهی برخوردار میشوند که برابر است با اختالف آنچه حاضر بودند
بپردازند و آنچه پرداختهاند .در مثال ما ،این مقدار برابر است با  P2Q2- P1Q2که در نمودار نیز به شکل هاشورخورده نشان داده شده
ُ
است .اگر این را به تکتک نقاط روی نمودار تقاضا تعمیم دهیم ،گویی هر واحد کاال ،از اولین واحد تا Q1امین واحد ،میتوانسته
به قیمتی خریده شود که نمودار تقاضا نشان میدهد ،حال آنکه به قیمت  P1خریده شده است .اگر تمام این اختالفات را با هم جمع
کنیم برابر میشود با سطح زیر منحنی تقاضا و باالی خط قیمت .همین حالت نیز برای عرضهکننده ،البته بهعکس ،برقرار است .مازاد
رفاه عرضهکننده برابر است با آنچه حاضر بودند در ازای عرضهی کاال بگیرند و آنچه گرفتهاند یا در نمودار برابر است با سطح باالی
منحنی عرضه و پایین خط قیمت .این بهاصطالح مازاد رفاه بنیادی برای تعریف رانت میشود ،که اکنون به آن میپردازیم.
گفتیم که نقطهی  Cتولید با فرض رقابت کامل و نقطهی  Dتولید با فرض انحصار کامل است .رقابت ناکامل نیز نقطهای میان
این دو خواهد بود .ما رانت را در نقطهی  Dو با فرض انحصار کامل نشان میدهیم ،روشن است که با فرض رقابت ناکامل نیز
وضعیت تفاوت چندانی نمیکند .اگر در وضعیت رقابت کامل باشیم ،مازاد رفاه مصرفکننده برابر با  P1CAو مازاد رفاه تولیدکننده
برابر با  P1CBخواهد بود .اما اگر در وضعیت انحصار کامل باشیم مازاد رفاه مصرفکننده به  P2DAکاهش و مازاد رفاه
عرضهکنندگان به  P2DEBافزایش مییابد .گویی با انتقال از وضعیت رقابت کامل به انحصار به مقدار مستطیل  P2DFP1از مازاد
رفاه مصرفکننده به تولیدکننده منتقل میشود .این مستطیل هاشورخورده همان رانتی است که از سوی مصرفکننده به سوی
تولیدکننده و به سبب ساختار ناکامل بازار سرریز میشود .لزومی ندارد که خواننده در این مفاهیم سطحی غور کند؛ تنها گزارهی
اصلی اقتصاددانان جریان اصلی را که ما بهتأ کید آوردیم در ذهن داشته باشید تا به سراغ آقای صمدی برویم.
با توصیف باال روشن شد که انحصار نزد چمبرلین و رابینسون همان قدر به انحصار نزد مارکس شبیه است که رقابت نزد آن دو
به رقابت نزد مارکس .نزد آنها انحصار نفی رقابت کامل است و هر دو ،رقابت و انحصار ،چونان شرایط بازار دیده میشوند .نزد
مارکس انحصار مانعی بر رقابت است اما نه به مثابهی یکی از ویژگیهای بازار ،بلکه چونان قدرتی ویژه در تولید .نزد مارکس انحصار
چونان قدرتی است که رقابت را در جایی ویژه از کار میاندازد و به واسطهی قدرتی که مانع تولید میشود شاخهی تولید را از رقابت
بیرون میکشد .اما نزد آنها انحصار صرفا پاککنندهی رقابت است.
خاطرمان هست که انحصار نزد مارکس با مانع شدن رقابت درونصنعتی رانت تفاضلی و با مانع شدن رقابت بینصنعتی رانت
مطلق میآفریند ،اما انحصار نزد چمبرلین و رابینسون و دیگر اقتصاددانان جریان اصلی هیچ ربطی به توانایی ایجاد مانعی برای رقابت
به واسطهی ایجاد مانعی برای تولید و در نتیجه ایجاد سدی بر بازتوزیع ارزش اضافی و یا ایجاد سدی برای تسری بهرهوری تولید و از
میان رفتن فاصلهی قیمت انفرادی و قیمت اجتماعی ندارد .حاال میتوانیم سراغ نوشتههای یادشده برویم تا ببینیم دربارهی انحصار و
رانت آنجا چه مییابیم.
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ِ.4صمدیِدرِمیانهیِکاپیتالِوِپلیکپیها ِ
در بخش دوم دیدیم که سلسله نوشتههای یادشده را میتوان به دو پاره تقسیم کرد .در این بخش نیز ،تا حدود بسیاری ،باز هم با این
تقسیمبندی مواجهیم .در پارهی نخست ابتنای کار بر رقابت ناکامل است و در پارهی دوم این ابتنا به بازتویع سود به مثابهی سازوکار
فعال میان بخش انحصاری و غیرانحصاری آذین میشود .در این بخش تالش میکنیم مفهومپردازی اقتصادی نویسندگان که بستر
خوانش دادهها و ترسیم پیکربندی بورژوازی در ساحت اقتصاد به دست آنها را میسازد روشن کنیم .هیچ خوانشی از دادهها نمیتواند
بدون نظریه باشد ،به همین سبب سنجش مطابقت نظریه بر دادهها در بسیاری از موارد سرراست نیست و در بعضی از موارد نیز
سرشار از بغرنجیهایی است .بهویژه زمانی که دادهها و شاخصهای اقتصادی مبتنی بر مفاهیمی که از سنت نظری دیگری میآیند
ساخته میشوند ،این امر دشوارتر نیز میشود .برای نمونه تفاوت میان تولید ناخالص داخلی ساالنه و ارزش افزودهشدهی ساالنه در
معنای مارکسیستی (یا حتی کالسیک) آن قدر زیاد است که مجوز به کار گرفتن اولی به جای دومی را از ما بگیرد .البته منظور این
نیست که این تفاوت به گونهای است که هر گونه پژوهش تجربی را برای ما غیرممکن میکند ،بلکه هدف اشاره به این موضوع است
که در پژوهشی تجربی وظیفهای مضاعف بر دوشمان خواهد بود :نخست تجزیهی مفاهیم آماری نوکالسیک و سپس ساخت دادههای
آماری مناسب برای پژوهش .البته ما در این مقاله به پایش دادههای صمدی نمیپردازیم و نقدمان هم به او این نیست که چرا این
وظیفهی مضاعف را به جا نیاورده است .اگر فرصتی دست داد و الزم آمد جایی دیگر راستی ادعای نویسندگان دربارهی تطابق دادههای
بدون نظم و آشفتهای که ارائه کردهاند با نظریهی آنها را میسنجیم .هرچند یکی دو جا به آمارهای آنها نیز میپردازیم ،لیکن اینجا
و اکنون سروکار ما با خود نظریهای است که در آن پیکربندی بورژوازی را در ساحت اقتصاد نظریهمند میکنند .به این هدف نخست
به برداشت آقای صمدی از رقابت و اینکه این برداشت در کدام سنت نظری قرار میگیرد اشاره میکنیم .سپس نشان میدهیم که او،
از یک سو ،هیچ برداشتی از رقابت درونصنعتی ندارد و از سوی دیگر آنجایی هم که به رقابت بینصنعتی میپردازد آن را با رقابت
درونصنعتی خلط میکند و همهی اینها به سبب این است که برداشت وی از انحصار بیش از آنکه به مارکس ربط داشته باشد به
اقتصاددانان جریان اصلی اقتصاد ربط دارد .سپستر با اشاره به رانت نشان میدهیم شاهدی دیگر بر مدعای خود مبنی بر اینکه دست
و پا زدن نویسنده میان مفاهیم مارکس و پلیکپیهای نوکالسیکها تنها برای آذینبندی کار بوده و بهواقع همان پلیکپیها هستند که
بستر اصلی کار او را میسازند.

 رقابت
صمدی به عنوان سرسخن اولین نوشتهاش با عنوان «مالحظاتی نقادانه بر متدولوژی بررسی» مینویسد« :این تصور که سرمایه همواره
مطابق با الگوی کالسیک ،آن ،چنان که در کتاب ”ثروت ملل“ خواندهایم ،مبتنی بر رقابت کامل و بدون دخالت عوامل جانبی توسعه
مییابد ،ایدئال بخش های کوچک و متوسط بورژوازی است و با واقعیت آن طور که اتفاق میافتد تطابقی ندارد .بسیاری از
تئوریسینهای اقتصاد سرمایهداری همچون کینز یا جون رابینسون نشان دادهاند که تئوری توسعهی موزون سرمایه و رقابت کامل
ــبیارتباط با دایرهی قدرتــ بیشتر از ذهن نظریهپردازانش بیرون آمده است و آنچه در سرمایهداری و بهخصوص در اواخر قرن نوزده
و بیست واقعیت دارد ”رقابت ناکامل“ یا ”رقابت انحصاری“ است که در آن شرکتهای بزرگ و انحصاری بر بازارها سلطه دارند و
گروههایی همبسته از قدرت و سرمایه را تشکیل میدهند )92( ».نخست آنکه مدل رقابت کامل ربطی به الگوی کالسیک و اسمیت
ندارد .دوم آنکه دیدیم که رقابت کامل چندان ارتباطی با نفی یا عدم نفی دخالت عوامل جانبی هم ندارد .سوم هم اینکه رقابت ناکامل
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و رقابت انحصاری چمبرلین و رابینسون (کینز اینجا به غیر از دوستی با این دو نقش دیگری نداشته است) ربطی به دخالت دایرهی
قدرت و گروههای همبسته از قدرت و سرمایه 14ندارد .سرانجام و مهمتر از همه ،آنچه در سرمایهداری از ابتدای آن تا به همین امروز،
و نه تنها اواخر قرن نوزدهم و بیستم ،وجود داشته است نه تنها ربطی به رقابت کامل ندارد ،بلکه ارتباطی به رقابت ناکامل و رقابت
انحصاری نیز ندارد ،چرا که ،همان طور که دیدیم ،رقابت ناکامل نه نظریهای نوین بلکه مدلی است حاصل کم کردن تقریبهای
مدل رقابت کامل و همان قدر به دنیای واقعی ارتباط دارد که سلفش .در بخش پیش نیز دیدیم که رقابت (نا)کامل چه ربطی به رقابت
آن گونه که مارکس شرح میدهد دارد.
اما هر خوانندهی منصفی میداند که نویسندگان مذکور دستکم در پارهی دوم نوشتههایشان بارها ،زمانی که صحبت از انحصار
بوده است ،به ترکیب ارگانیک سرمایه و بازتوزیع سود (!) اشاره کردهاند ،مقوالتی که دستکم در نظریات رقابت نا کامل و رقابت
انحصاری یافت نمیشود .حتی در همان پارهی نخست نوشتهها ،که کمتر خبری از بازتویع سود است ،نویسندگان آنجا که به انحصار
میپردازند به باال رفتن ترکیب ارگانیگ سرمایه اشاره میکنند .پس شاید بتوان آن سرسخن را ،به بهانهی سهوی بودن ،نادیده گرفت.
ما نیز همین کار را میکنیم و به خود متن میپردازیم ،اما نه به این سبب که گمان میکنیم آن سرسخن سهوا انتخاب شده ،بلکه به
این دلیل که نشان دهیم تا چه حد این انتخاب بهراستی نشاندهندهی «مالحظاتی متدولوژیک» است .آشفتگی روششناختی
نوشتهها ،یعنی از یک سو ابتنا بر رقابت ناکامل و از سویی وسط کشیدن پای مارکس ،مانع میشود تا بهروشنی راستی این انتخاب را
دریابیم .اما ما تالشمان را میکنیم تا با باز کردن گره این آشفتگی و نشاندن هر چیزی بر جای خود تصویر را کمی روشن کنیم.

 رقابت درونصنعتی
ابتدا دو مثال از پارهی نخست نوشتهها میآوریم و نشان میدهیم که مبتنی بر دادههایی که خود نویسندگان ارائه میکنند نه تنها نشانی
از انحصاری که مارکس توضیح داده وجود ندارد ،بلکه حتی انحصار سنت رقابت (نا)کامل چمبرلین و رابینسون را نیز نمیتوان آنجا
یافت .از قضا میتوان رقابت را ،البته آن طور که مارکس به آن اشاره کرده است ،کموبیش روشن به نظاره نشست .آنها مینویسند:
«با افزایش سرمایهگذاری در صنایع بزرگ ،بهرهوری کار در این صنایع نیز رو به افزایش گذاشت و هزینهی تولید واحد کاال و ارزش
آن کاهش یافت .در این رابطه میتوان صنایع خودروسازی را مثال زد .طبق آمارهای ارائهشده ،شاخص بهای کاالهای مصرفی و یا
محصوالت تولیدیهای کوچکتر و یا کاالهای وارداتی از  100واحد در سال 1376؛ به  336.6واحد در سال 1385؛ افزایش یافته
است .در حالی که همین شاخص در صنعت خودرو در همین بازهی زمانی از  100واحد به  113.9واحد افزایش داشته است .این
آمار حاکی از افزایش سهم سرمایهی ثابت و ارتقای ترکیب ارگانیک سرمایه و در نتیجه بهبود بهرهوری کار در این صنعت است .مشابه
همین روند در صنایع بزرگ دیگر و در بخش سرمایهگذاریهای کالن اتفاق افتاده است )92( ».نخست اینکه شاخص بهای کاالها
و خدمات مصرفی را میشناسیم اما نمیدانیم که این شاخص چه ارتباطی با تولیدیهای کوچکتر یا کاالهای وارداتی دارد و توضیح
آن را میسپاریم به خود آقای نویسنده ــاز منظر ما که ارتباطی ندارد .اما خود این شاخص چیست؟ بانیان استخراج شاخص این را
میگویند« :شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی ( )CPIمعیار سنجش تغییرات قیمت کاالها و خدماتی است که توسط
خانوارهای شهرنشین ایرانی به مصرف میرسد .این شاخص به عنوان وسیلهای برای اندازهگیری سطح عمومی قیمت کاالها و خدمات

 .14این نوع نظریات را البته میتوان نزد سوئیزی و باران یافت ،که ما گفتیم به آن نمیپردازیم .نویسنده احتماال آن را در نظر داشته اما به هر روی جای دیگری از متون اشارهای
به این طیف نمیشود ،هرچند متافیزیک بحثشان حضوری همیشگی دارد ،چرا که با متافیزیک بحث رقابت ناکاملیها وجوه اشتراک فراوانی دارد.
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مورد مصرف خانوارها ،یکی از بهترین معیارهای سنجش تغییر قدرت خرید پول داخل کشور ،به شمار میرود 15».با توجه به این
تعریف ،تبدیل  100به  336.6یعنی سطح عمومی قیمتها تقریبا سه برابر شده است .به دیگر سخن ،اگر فرض بگیریم که انقالبات
ارزشی در کاالها رخ نداده است یا اگر رخ داده برای همهی کاالها یکسان رخ داده است میتوان با اغماضهای بسیار فرض کرد که
افزایش این شاخص تنها نشانهی کاهش ارزش پول (در معنای پول رایج یعنی یا کاالـپول یا نشانگان آن) باشد .حاال زمانی که یک
کاالی خاص به جای اینکه قیمتش سه برابر شود تقریبا تغییری نکرده است یعنی اینکه تولید در این شاخه به گونهای بهرهورتر شده که
ارزش اجتماعی (قیمت تولید اجتماعی) آن نسبت به دیگر کاالها کاهش یافته است .بسیار عالی ــاین دقیقا همان چیزی است که
مارکس به ما گفته بود .یعنی در هر شاخه تولیدکنندگان تالش میکنند که با باالتر بردن بهرهوری ،عالوه بر کسب ارزش اضافی
فوقالعاده یا سود اضافی ،دیگر رقبا را از عرصه خارج کرده و یا آمدنشان را تهدید کنند ،اما پس از چندی با سیل سرمایه به شاخهی
بهرهورشده تولیدات در روش جدید همهگیر میشود و قیمت کاهش مییابد و سود فوقالعاده حذف میشود؛ این بود سازوکار رقابت
درونصنعتی .به همین سبب نیز گویا صنعت خودرو در درون خود بسیار هم رقابتی عمل کرده که به سبب آن قیمتهایش تا این حد
کاهش یافته است.
در همان نوشته به چنین وضعیتی در مورد گروه بنیاد نیز اشاره میشود .گویا گروه بنیاد توانسته «افزایش نرخ قیمت فروش واحد
کاال را تا سال  1390زیر نرخ تورم نگاه دارد و با افزایش میزان تولید و فروش همچنان بر نرخ انباشت بیفزاید» .نرخ تورم را با همان
شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی محاسبه میکنند ،اینجا نیز یعنی در واقعیت قیمت محصوالت گروه بنیاد کاهش یافته است.
از سوی دیگر خود نویسنده مدعی است که افزایش میزان تولید هم داشته و این تنها میتواند شاهدی باشد بر اینکه گروه بنیاد شدیدا
مشغول رقابت است و حتی با تعریف نیمبند نوکالسیکها نیز اثری از انحصار نمیتوان در آن یافت .داعیهداران رقابت ناکامل در
تالششان بهواقع کم شدن تولید و افزایش قیمت را نظریهمند کرده بودند و مارکس در رقابتش کاهش مدام قیمتها و افزایش مدام
بهرهوری با انقالبات فنی را به عنوان خصلتنمای سرمایهداری معرفی کرده بود .بنابراین نه تنها انحصاری نامیدن صنعت خودرو یا
گروه بنیاد (!) بر خالف نظریهی مارکس است ،بلکه ،دستکم با دادههای ارائهشدهی نویسنده ،چندان با نظریات رقابت (نا)کاملیها
هم خوانایی ندارد .اینکه آیا در صنایع و شاخههای تولیدی ایران انحصاری (بنا بر تعریف مارکس آنجا که قیمت انحصاری را نظریهمند
میکند) داریم یا خیر خود پژوهشی جدا میطلبد ،ولی همین آمارهای نویسنده میتواند نشانههای اولیهی رقابتی بودن آنها را بروز
دهد .به هر روی گو یا صمدی هیچ برداشتی یا دستکم برداشت درستی از رقابت درونصنعتی ندارد.

 رقابت بینصنعتی
حاال اجازه دهید ببینیم که اگر بر خالف این نشانهها و بهغلط فرض کنیم چنین بنگاههایی انحصاریاند ،نویسنده چه ارتباطی میان
این بنگاهها و به قول او «بدنهی بورژوازی ایران» میبیند .این چیزی است که بیشتر در پارهی دوم نوشتهها وجود دارد و بهنوعی
نشاندهندهی تکامل نوشتههاست ــالبته چه تکاملی .صمدی مینویسد ...« :افزایش مداوم سهم سرمایه به کار و افزایش ترکیب
ارگانیک سرمایه ...به دلیل عدم وجود عوامل جبرانکننده ،منجر به گرایش نرخ سود به سمت نزول شده و به دلیل بازتوزیع سود به
نفع بنگاههای با ترکیب ارگانیک باالتر ،به ورشکستگی و ریزش بخشهای کوچکتر سرمایه منجر گردیده است[ ...چنین روندی]

 .15بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران:
https://www.cbi.ir/Inflation/Inflation_FA.aspx
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علت اساسی ورود بخش بزرگی از بنگاهها و پیمانکاریهای کوچک و متوسط در این دهه [یعنی ،دههی  80و ابتدای  ]90از فاز
رکود به ورشکستگی بوده است )96( ».بیان خودمانی (و البته مبتذل) گفتهی نویسنده چنین میشود :بخشهای انحصاری (البته ،به
باور صمدی ،انحصاری) سود بخشهای غیرانحصاری را به جیب میزنند و باعث ریزش و ورشکستگی آنها میشوند .در این باره
به دو مسئله میپردازیم .اوال ،آیا به جیب زدن سود بخشهای غیرانحصاری توسط بخشهای انحصاری همان چیزی است که مارکس
در تبدیل ارزشها به قیمتهای تولید در قالب انتقال ارزش از بخشهای با ترکیب ارگانیک پایینتر به بخشهای با ترکیب ارگانیک
باالتر ،یا سهمبری از ارزش کل ،شرح داده بود؟ و ثانیا ،آیا این سبب ورشکستگی بخشهای غیرانحصاری (به زبان صمدی) یا
بخشهای با ترکیب ارگانیک پایینتر (به زبان مارکس) میشود؟ اجازه دهید ،به منظور یادآوری ،کمی تکرارگویی کنیم.
به یاد میآوریم که رقابت درونصنعتی از یک سو سبب سود اضافی برای تولیدکنندگان با بهرهوری باال و از سوی دیگر سبب
سود کمتر از میانگین و نهایتا ضرر و ورشکستگی برای تولیدکنندگان با بهرهوری پایین میشود .یا در سطح دیگری از تحلیل ،از یک
سو سبب میشود برخی از تولیدکنندگان ارزش اضافی فوقالعاده (سود اضافی) ببرند و از سوی دیگر بعضی هم مقدار کمتری از
ارزش اضافی تولیدشدهی خود را تحقق بخشند .این رقابت سبب میشود ،برای نمونه ،تولید لبنیات در شرکت کاله سودآورتر از تولید
لبنیات در شرکت پگاه باشد .سازوکار آن نیز چنین است که کاله به سبب بهرهورتر بودن شرایط تولیدش که ،بهفرض ،با وسایل تولید
پیشرفتهتر به دست آمده است ارزش انفرادی کاالهایش را پایینتر از ارزش انفرادی کاالهای پگاه آورده است .اما ارزش اجتماعی یا
بازاری لبنیات که متناسب با میانگین ارزش انفرادی کاالهاست بیشتر از ارزش انفرادی کاله و کمتر از ارزش انفرادی پگاه است .به
این سبب ،کاله اندکی ارزش اضافی فوقالعاده برده و پگاه هم مقداری از ارزش اضافیاش تحقق نمییابد .اما کاله تالش میکند با
فروش محصولش اندکی کمتر از ارزش بازاری ولی هنوز باالتر از ارزش انفرادیاش عالوه بر سود اضافی ،با جذب سهم بیشتری از
بازار ،پگاه را نیز کمکم از گردونه خارج کند .هرچه شرکتهای بیشتری از شیوهی تولیدی کاله استفاده کنند ارزش بازاری بیشتر و
بیشتر کاهش مییابد تا آنجایی که امثال پگاه باید بازار را ترک کنند .پس به سبب رقابت درونصنعتی ضمن باال رفتن بهرهوری ابتدا
در یک واحد تولیدکننده و سپس در کل شاخهی مذکور ،ابتدا برخی تولیدکنندگان سود اضافی میبرند و سپس با تسری بهرهوری به
واحدهای بیشتری از شاخه و باال رفتن بهرهوری میانگین شاخه ،شرکتهای جامانده حذف میشوند .تا اینجا نه کسی سود کسی را
به جیب میزند و نه انتقال ارزشی رخ میدهد .ولی باال رفتن بهرهوری برخی سبب خروج برخی دیگر میشود.
همچنین به یاد میآوریم که رقابت بینصنعتی سبب شکلگیری نرخ سود برابر و انتقال ارزش از سرمایههای با ترکیب ارگانیک
پایینتر به شاخههای با ترکیب ارگانیک باالتر میشود .یا به دیگر سخن ،سبب میشود برخی بخشهای تولیدی ارزش اضافهای بیش
از ارزش اضافهی تولیدکردهی خود و برخی کمتر از آن از کل ارزش اضافی سهم ببرند .بیایید فرض بگیریم که تولید خودرو صنعتی
با ترکیب ارگانیک پایین تر از صنعت تولید محصوالت لبنی باشد .آنگاه در فرایند شکلگیری نرخ سود برابر ارزش اضافی تولیدشده
در صنعت خودرو به صنعت تولید محصوالت لبنی سرریز میکند .اما این سرریز به هیچ روی سبب از دور خارج شدن صنعت تولید
خودرو یا ورشکست شدن آن نمیشود .ممکن است که در تولید خودرو رقابت سبب شود ،برای مثال ،ایران خودرو به سبب بهرهورتر
بودن شرایط تولیدش کرمان خودرو را ورشکسته و از دور خارج کند ،همان طور که کاله این بال را سر پگاه میآورد ،لیکن این دیگر
به انتقال ارزش ربطی ندارد .بنابراین روشن است که پاسخ سؤال دوم باال منفی است ،یعنی انتقال ارزشها از شاخههایی با ترکیب
ارگانیک پایینتر به شاخههایی با ترکیب ارگانیک باالتر ربطی به ورشکستگی بنگاهها ندارد .پیش از پاسخ گفتن به سؤال نخست اشاره
به یک نکته ضروری است.
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انتقال ارزش لزوما به بزرگی یا کوچکی صنعت ربطی ندارد ،چرا که یک صنعت کوچکتر میتواند دارای ترکیب ارگانیک باالتری
از یک صنعت بزرگتر باشد .انتقال ارزش به نسبت سرمایهی ثابت به متغیر در دو صنعت ربط دارد و نه به بزرگی یا کوچکی مجموع
سرمایهی ثابت و متغیر در دو صنعت .صمدی پرتکرار و بهاشتباه بزرگ و کوچک را به جای سرمایهی با ترکیب ارگانیک باالتر و پایینتر
به کار میبرد .در هر رکودی بهروشنی مشاهدهپذیر است که سرمایههای کوچک توان ایستادگی نداشته باشند و توسط سرمایههای
بزرگ جذب شوند .البته این فرایند تنها محدود به دورهی رکود نیست .این فرایند همان فرایندی است که مارکس تمرکز سرمایه مینامد.
مارکس در جلد نخست سرمایه و در اشاره به رقابت درونصنعتی مینویسد «رقابت با ارزان کردن کاالها بر پا میشود .ارزانی کاالها،
اگر همه چیز همچنان باشد [یعنی ،اگر دیگر شرایط را ثابت در نظر بگیریم] ،به بهرهوری کار و این نیز به میزان تولید وابسته است.
بنابراین ،سرمایههای بزرگتر سرمایههای کوچکتر را مغلوب میکنند» (جلد  ،1ص  ،673تأ کیدها از ماست) .در این فرایند البته
اعتبار نیز به کمک سرمایههای بزرگتر میآید ،که خارج از بحث ماست .در نتیجه سرمایههای بزرگ میتوانند به واسطهی شرایط
تولیدی بهرهورتر سرمایههای کوچک را در رقابت درون یک شاخهی تولیدی مغلوب و جذب کنند .بنابراین به بزرگی و کوچکی سرمایه
در ارتباط با بهرهوری در رقابت درونصنعتی اشاره شده است .درست است که شرایط تولیدی بهرهورتر ممکن است با اختراعی ایجاد
شده باشد که منجر به ترکیب ارگانیک باالتر بنگاه شود ،که صد البته حجم سرمایهی اولیهی بیشتری نیز میطلبد ،اما این به این معنی
نیست که هر بهرهوری باالتری ناشی از ترکیب ارگانیک باالتر است و به همین سبب نمیتوان به جای بهرهوری باال و پایین از ترکیب
ارگانیک باال و پایین استفاده کرد .کما اینکه مارکس نیز چنین نمیکند و هنگام صحبت دربارهی رقابت درونصنعتی از بهرهوری و
هنگام صحبت دربارهی رقابت بینصنعتی از ترکیب ارگانیک استفاده میکند .اما گویی اینکه هم بهرهوری و هم ترکیب ارگانیک
سرمایه میتوانند در ارتباط با مقیاس سرمایهی پیشریخته قرار گیرند سبب شده صمدی مقیاس را گاهی به جای بهرهوری و گاهی
به جای ترکیب ارگانیک به کار برد .اما این خوشبینانه است .زمانی که به پرسش نخستمان پاسخ میدهیم ،میبینیم که اندازهی
سرمایه بیش از اینکه سهوا به جای بهرهوری و ترکیب ارگانیک به کار رفته باشد ،از قضا ،درست و بجا به عنوان میزانی برای سنجش
انحصاری بودن و نبودن به کار رفته است .حاال برگردیم به سؤال اول :آیا به جیب زدن سود بخشهای غیرانحصاری توسط بخشهای
انحصاری همان چیزی است که مارکس در تبدیل ارزشها به قیمتهای تولید شرح داده بود؟
نزد نویسنده« ،بازتوزیع سود [که منظور همان بازتوزیع ارزش اضافی است] به نفع بنگاههای با ترکیب ارگانیک باالتر ،به
ورشکستگی و ریزش بخشهای کوچکتر سرمایه منجر» میشود و این یعنی اینکه نزد وی دو نوع رقابت درونصنعتی و بینصنعتی
یا قانون قیمت واحد و قانون نرخ سود واحد با هم خلط شدهاند .وی سازوکار دومی ،یعنی انتقال ارزش به سبب تفاوت در ترکیب
ارگانیک ،را میآورد و نتیجهی اولی ،یعنی ورشکست شدن به سبب کم بودن بهرهوری ،را میگیرد .او به بازتوزیع ارزش اضافی به
سبب تفاوت در ترکیب ارگانیک سرمایه اشاره میکند و حذف سرمایهها با ترکیب ارگانیک پایینتر را نتیجه میگیرد .این از یک سو
میتواند ناشی از بدفهمی آرای مارکس بهویژه در مورد تبدیل ارزش به قیمت تولید باشد .صمدی گمان میکند که بهواقع بازتوزیع
سود در جریان است و سرمایهدار به اصطالح کوچک (به بیان درست با ترکیب ارگانیک پایین) سنگینی بار این بازتوزیع را بر دوش
خود حس میکند ،گویی سرمایهدار کوچک گمان میکند چیزی از او دزدیده شده است ،حال آنکه هرگز چنین نیست .سرمایهدار،
چه کوچک و چه بزرگ ،چه با ترکیب ارگانیک باالتر و چه با ترکیب ارگانیک پایینتر ،ارزش اضافیای را که از کارگران خود بیرون
کشیده است نه میبیند ،نه میشناسد و نه خود را نسبت به آن محق میداند؛ آنها تنها سود را آنهم به شکل نرخ سود یعنی نسبت
سودشان به سرمایههای پیشریزشده میشناسند و نسبت به آن خود را محق میپندارند .راست آن است که ارزش اضافی پس از
بازتوزیع به شکل سود پدیدار میشود و همین پدیدار است که سرمایه داران و اقتصاددانانشان با آن سروکار دارند .بنابراین پاسخ به
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پرسش اول هم منفی است؛یعنی ،به سبب بدفهمی آرای مارکس ،آنچه صمدی به عنوان به جیب زدن سود بخشهای غیرانحصاری
توسط بخشهای انحصاری مطرح میکند ربطی به آرای مارکس دربارهی انتقال ارزش ندارد .اما این تمام ماجرا نیست.
از سوی دیگر اما ،زمانی که در به کار بردن مقیاس سرمایه به جای بهرهوری و ترکیب ارگانیک دقت میکنیم ،پی میبریم که این
خلط تنها ناشی از بدفهمی آرای مارکس نیست ،بلکه بیشتر به این سبب است که نویسنده میخواهد دگمهای رقابت (نا)کامل اقتصاد
جریان اصلی را با مفاهیم تحلیلی مارکس تز یین کند .دیدیم که در نظریهی رقابت (نا)کامل زمانی که عرضهی سرمایهدار ما مقدار
کاالهای موجود در بازار را به شکلی ملموس تحت تأثیر قرار میدهد از رقابت فاصله گرفته و به انحصار نزدیک میشویم .به این
ترتیب اندازهی سرمایه ،که بهنوعی روی دیگر سکهی تعداد بنگاههای موجود در بازار است ،مالک انحصار را شکل میدهد .و این
کوچک ترین ارتباطی به انحصار نزد مارکس ندارد .بنابراین ،راست این است که مقیاس سرمایه به جای بهرهوری و ترکیب ارگانیک
سرمایه به کار نمیرود ،بلکه ترکیب ارگانیک سرمایه و انتقال ارزش نقشی ندارد جز پوشاندن اینکه تمام آنچه صمدی دربارهی انحصار
میگوید چیزی نیست جز رونوشتی از پلیکپیهای جریان اصلی اقتصاد.

 رانت
این ادعای ما شاهدی دیگر ،هرچند کوچک اما بسیار روشنگر ،مییابد ،زمانی که نویسنده از رانت نفت سراغ میگیرد .جایی که با
رانت به معنای مارکسیستی کلمه (چه تفاضلی و چه مطلق) روبهروییم ،نویسنده مارکس را فراموش میکند و به سراغ جریان اصلی
میرود .وی مینویسد ...« :رانتهای نفتی ...صنایع انحصاری را قادر میکرد تا بخشی از ارزش اضافی تولیدشده توسط کارگران
کشورهای مصرفکنندهی نفت را به خود جذب کنند )96( ».دیدیم که نزد مارکس رانت ،چه تفاضلی و چه مطلق ،ارزش اضافهای
است که کارگران همان بخش دارای انحصار تولید میکنند .انحصار از یک سو مانعی است بر از بین رفتن سود اضافی ناشی از تفاوت
قیمت انفرادی و قیمت اجتماعی و از سوی دیگر مانعی است بر تقسیم ارزش اضافی فراتر از سود میانگین میان دیگر سرمایهداران.
اما نزد حامیان رقابت ناکامل رانت اضافهرفاهی است که از مصرفکننده به تولیدکننده منتقل میشود .اینجا نیز نزد نویسنده رانت از
مصرفکنندگان نفت به سوی تولیدکنندگان میرود .اما باز هم یاد و خاطرهای از مارکس قرار است که تز یینکنندهی این تحلیل باشد،
به همین سبب در سمت مصرفکنندگان کارگرانی یافت میشوند که گویی این رانت را تولید کردهاند .حال آنکه اگر نفت ایران رانتی
دارد ،که دارد ،تولیدشدهی کارگران نفت در همین سرزمین است ــهمانند رانت نفت در هر جای دیگری از جهان که تولیدشدهی
کارگران همان جاست .حتی اگر ،بهدرستی ،نفت را کاالی بینالمللیشدهای در نظر آوریم که رقابت درونصنعتی آن بین تمام
کشورهای تولیدکنندهی نفت در جریان است ،باز هم رانت حاصل استثمار کارگران کشورهای تولیدکنندهی نفت است و نه کشورهای
مصرفکنندهی آن .اینکه این رانت را دولت چونان مالک انحصاری شرایط تولید ببرد یا مالک خصوصی چاههای نفت کوچکترین
فرقی در منبع آن نمیکند ،بلکه شاید تنها مقصد سرریز آن در توزیعش متفاوت شود.
دیدیم که برداشت صمدی از رقابت بیش از آنکه به مارکس ربطی داشته باشد وامدار سنت رقابت (نا)کامل است .به همین
واسطه برداشت وی از انحصار نیز نه در ارتباط با رقابت درونصنعتی/بهرهوری و نه در ارتباط با رقابت بینصنعتی/ترکیب ارگانیک
بود ،بلکه تنها میزان او برای انحصار را میزان نوکالسیکی تأثیرگذاری بر بازار و مقیاس بنگاه تشکیل میداد .برداشت او از رانت به
عنوان چیزی که از مصرفکنندگان به تولیدکنندگان منتقل میشود نیز پشتیبان مدعای ما بود .به همین سبب این ادعای خود را
اثباتشده میدانیم که رقابت ،انحصار و رانت نزد نویسنده ارتباط چندانی با این مفاهیم نزد مارکس ندارد و اصطالحات مارکس تنها
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پوششی است بر مفاهیم نوکالسیکها ،مفاهیمی که نزد نویسنده به کار دست و پا کردن بستری آمده که بر آن دگم پیکربندی دوگانهی
بورژوازی در اقتصاد ایران را بنا کند.
اکنون که بنیادهای نظری پیکربندی دوگانهی بورژوازی در سپهر اقتصادی آن طور که صمدی طرح کرده است زیر سؤال رفته
است ،اکنون که روشن شد برداشت صمدی از بخش انحصاری و غیرانحصاری چیزی بیشتر از سرمایهی بزرگ و کوچک با
تأ ثیرگذاری بیشتر و کمتر بر بازار نیست و سرانجام اکنون که روشن شد انتقال ارزش ،آن سان که مارکس شرح داده ،هیچ ارتباطی به
بخشهای انحصاری و غیرانحصاری آقای صمدی ندارد ،میتوانیم مدعای خود را اثباتشده بدانیم :تجزیهی دنبالهی نرخ رشد
اقتصاد ایران به دو دنبالهی عددی که یکی زودتر و یکی دیرتر از صعود به نزول میافتد چیزی نیست جز ترفندی ریاضی ،که در هر
دنبالهی نخست صعودی و سپس نزولیای میتواند برقرار باشد .این را اثباتشده میدانیم ،چرا که هیچ استدالل اقتصادیای پشت
تجزیه کردن دنبالهی نرخ رشد اقتصادی ایران به دو بخش که یکی زودتر و دیگری دیرتر وارد رکود میشود وجود ندارد.
وقت آن است که به سراغ پیکربندی بورژوازی در ساحت سیاسی برویم و کارایی پیکربندی اقتصادیای را که آقای صمدی طرح
کرده است در توضیح آن بسنجیم ،تا شاید کم کم بتوانیم از شر آن خالص شویم .اما پیش از آن اجازه دهید یادی از گروسمن کنیم.
گروسمن بیشک از نخستین اقتصاددانان یا شاید نخستین اقتصاددان مارکسیستی بود که نظریهی بحران مارکس را احیا کرد .در میان
خیل عظیمی از معتقدان به نظریهی کممصرفی یا نظریهی افت نرخ ارزش اضافی گروسمن نظریهی بحران مارکس را مجدد بر گرایش
رو به نزول نرخ سود به سبب افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه و مازاد انباشت سرمایه یا تولید ناکافی ارزش اضافی بنیاد نهاد .اما
بحثهای آقای صمدی جز در طرح این حکم که بحران در سرمایه داری ایران ناشی از کاهش نرخ سود عمومی به سبب افزایش
ترکیب ارگانیک کل سرمایهی اجتماعی است ارتباطی به بحث گروسمن ندارد .کار آقای گرسمن احیای این حکم به عنوان زیربنای
نظریهی بحران و فروپاشی سرمایهداری بود ،آنهم در زمانهای که بهتمامی به فراموشی سپرده شده بود .کار آقای صمدی صدور آن
برای وضعیت انضمامی اقتصاد امروز ایران است .بسیار خوب .اگر کمر همت به اثباتش ببندد ،دستش را بهگرمی میفشاریم .اما او،
به جای این کار ،گروسمن را به مفاهیم اقتصاد جریان اصلی میآالید ،حکم عام نظریهی او را وام میگیرد و در میان تلی از مفاهیم
نوکالسیک برای اقتصاد ایران رها میکند .منصفانه او گروسمن را نوکالسیک میکند .به بحث خود بازگردیم.

ِ.5آشکارِشدنِناکارآمدیِپلیکپیها ِ
در بخش پیشین به مهمترین مفاهیم اقتصادی آقای صمدی پرداختیم .انصاف حکم میکند اشاره کنیم که وی در کنار این مفاهیم
برخی از مفاهیم و مقوالت و شاخصهای اقتصادی را بهدرستی و هوشمندانه برای روشن کردن برخی از گرایشهای اقتصاد ایران به
کار میگیرد و البته صداقت حکم میکند که همچنین اشاره کنیم مفاهیم ،مقوالت و شاخصهایی نیز وجود دارند که بهغلط به کار
رفتهاند .بررسی تکتک آنها خارج از حوصله میشود .خوانندهی هشیار خود میتواند سره را از ناسره جدا کند .اما وظیفه حکم
میکرد مفاهیمی که سرشتنمای متن او بودند بررسی شده و ناراست بودن آنها نشان داده شود.
در بخش دوم دیدیم که پیکربندی دوگانهی بورژوازی در سپهر سیاست ،که حقیقتی روشن است ،چگونه به پیکربندی بورژوازی
در سپهر اقتصاد ربط داده شد .در بخشهای سوم و چهارم کوشیدیم نادرستی پیکربندی اقتصادیای را که صمدی مدعی شده است
نشان دهیم .اکنون میکوشیم نشان دهیم ،افزون بر نادرستی ،این مفاهیم و مقوالت برای هدف آقای صمدی ،یعنی توضیح پیکربندی
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سیاسی با ارجاع به پیکر بندی اقتصادی ،ناکارآمد نیز هستند .شاید در نگاه نخست این بخش ناالزم به نظر آید ،چرا که گویی ،به
سخن منطقدانان ،قضیه سالبهی به انتفای موضوع است .زمانی که مفهومپردازی نادرست است حتی اگر بهظاهر به کار هم آید
نادرست خواهد ماند و توضیحدهندگی ظاهری آن نیز دیر یا زود مخدوش خواهد شد .اما هدف از این بحث نشان دادن این است که
اگر آقای صمدی اندکی دقیقتر گام برمیداشت خود میتوانست به ناکارآمدی مقوالتش پی ببرد و شاید دست به کار تصحیح آنها
شود ،چرا که وقتی که نویسنده هر جا با تغییری در سیاست مواجه میشود خواهناخواه مجبور است دست از مقوالت اقتصادیاش
بشو ید و دست به دامن پیشامدهای سیاسی برای توضیح تغییر شود ،روشن است که اگر هشیارتر میبود میبایست متوجه این
ناکارآمدی و شاید در پی آن نادرستی مفهومپردازیهایش میشد.
صمدی میکوشد از پیکربندی اقتصادی بورژوازی و دیگر احکام اقتصادی طرحشده در نوشتههایش برای توضیح دو حیطهی
سیاست داخلی و سیاست خارجی استفاده کند .در حیطهی نخست ،پیروزی هر یک از دو سوی ستیز بورژوازی در دست به دست
شدن دولت اجرایی میان آنها چونان ضرورتی اقتصادی (به باور صمدی برآمده از فرایند انباشت) توضیح میشود .این در پیوند است
با برقراری نگاشتی میان سپهر اقتصاد و سیاست و متناظر کردن کارگزارانـاصالحطلبان با یک بخش و اصولگرایان با بخشی دیگر از
پیکربندی اقتصادی بورژوازی ایران .در حیطهی دوم ،برقراری تناظر میان سیاست خارجی غربگرایی و مقاومت از یک سو و الگوهای
انباشت درونگرایی ،درونگرایی صادراتمحور و برونگرایی از سوی دیگر ،به گونهای که پیکان علیت از دومی به سمت اولی کشیده
میشود .به باور ما از قضا بیشتر اولی علت شکلدهی دومی ،البته در ذهن نویسنده ،بوده است16.

دربارهی موضوع نخست باید فرضیههای نویسنده را دربارهی سیاستهای اقتصادی و تبعات آنها برای سیاستهای اجتماعی
جریانهای احمدینژاد ،اصولگرایان و اصالحطلبان ،که ما در تصویر  3نمایش دادیم ،به یاد بیاوریم :احمدینژاد ،احیای بدنهی
بورژوازی ،تکیه بر بازار داخلی و استقالل اقتصادی؛ اصولگرایان ،انحصارات ،فتح بازارهای خارجی و ایجاد بلوک منطقهای؛
اصالحطلبان ،انحصارات ،باز گذاشتن دروازهها به روی بورژوازی ترانسآتالنتیک و انحالل بورژوازی ایران در بورژوازی جهانی.
همچنین این را که دو تای اول مستلزم اقتدار و سومی مستلزم فضای باز سیاسی است در کنار اینکه دو تای اول فرودستان را به لحاظ
گفتمانی جذب کرده و سومی طبقهی متوسط را در نظر آورید .افزون بر این نیاز به حمایت از انحصار در برابر بدنهی رو به افول و
معترض بورژوازی کوچک و متوسط در داخل را به عنوان ضرورت دوران احمدینژاد نیز به خاطر بیاورید .بگذریم از حکم غیرمعمول
نویسنده مبنی بر اینکه احیاگر بدنهی بورژوازی با اتکا بر بازار داخلی و استقالل اقتصادی ملزم به اقتدار است و حامی انحصار به
واسطهی گشایش درهای اقتصاد به روی جهانیان ملزم به فضای باز سیاسی .پیشترها مرسوم بود که میان استقالل اقتصادی و آزادی
سیاسی یا میان وابستگی به اقتصاد جهانی و اقتدار سیاسی رابطه برقرار کنند؛ شاید میشد آن را اندکی تأملبرانگیز دانست ،اما عکسش
را که مدعای نویسنده است دشوار بتوان پذیرفت .البته نویسنده با آوردن «از منظر طبقهی متوسط» از زیر بار پذیرفتن مسئولیت یا
توضیح آن شانه خالی میکند .بگذریم.
دربارهی موضوع دوم میباید آنچه را در تصویر  4نشان دادیم به خاطر آورد .نویسنده مدعی است رفسنجانی و خاتمی غربگرا
بر استقالل و درونگرایی اقتصادی پابرجا بودند ،احمدینژاد درونگرا ولی صادراتمحور طرفدار ایستادگی در برابر غرب بود و

 .16در بخشهای پیش بیپایه بودن دورهبندی انباشت مبتنی بر تقسیم بورژوازی به دو بخش انحصاری و غیرانحصاری را نشان دادیم .به این واسطه ،اینجا بحث را با تمرکز
بر موضوع دوم پیش میبریم.
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صاحبان قدرت پس از او برونگرایان طرفدار نزدیکی به غرب بودند ،که البته بدیلی در کنارشان وجود داشت که بورژوازی (در آن
زمان) برنگزید و آن بدیل برون گرایان اقتصادی طرفدار ایستادگی در برابر غرب یا فتح بازارهای خاورمیانه بودند .اینکه کدام یک
غرب گرا و کدام یک طرفدار ایستادگی در برابر غرب بودند که آشکار است .مسئله اینجاست که دورانها بهترتیب به درونگرایی،
درونگرایی صادراتمحور و برونگرایی تقسیم میشوند و سیاست خارجی صاحبان دولت اجرایی نیز در هر دوران به شکلی ضروری
برآمده از آن توضیح میشود.
پیشتر دیدیم که تالش نویسنده برای تجزیهی دنبالهی رشد تولید ناخالص داخلی ایران مبتنی بر دوگانهی انحصار و غیرانحصار
و ایجاد سه دوره که بهترتیب در آنها هر دو بخش در رشد ،یکی در رشد و دیگری در رکود و نهایتا هر دو بخش در رکود هستند تا چه
حد غیرعلمی و محتوم به شکست بود .صمدی افزون بر این ،یا شاید مبتنی بر این دورهبندی ،دورهبندی خود با عنوان درونگرایی،
درونگرایی صادراتمحور و برونگرایی را ارائه میدهد .در ابتدای مقاله گفتیم که هر گونه برخورد انتقادی با این روایت خود توضیحی
ایجابی میطلبد و به همین سبب ما نیز جز ذکر چند نکته دربارهی صادرات ،که بیشتر به گوشزد میماند ،بررسی آن را به فرصتی
دیگر وامیگذاریم ،چرا که بحث اصلی ما اینجا راستی یا ناراستی اقتصادی این دورهبندی نیست ،بلکه مدعای اصلی ناتوانی صمدی
برای استفاده از این دورهبندی است ،احتماال به سبب ناکارآمدی دورهبندی در توضیح تغییرات سیاسی و روآوری مجدد به خود سپهر
سیاست برای توضیح تغییرات آن .اما آن چند نکته:
گستردهتر شدن اقتصاد ایران در دومین دههی مورد بررسی صمدی ،دههی  ،80در تمام بخشهای آن امری انکارناپذیر است.
بخش صادرات و واردات نیز از این امر مستثنا نمیشود .افزون بر این رشد صادرات گمرکی (غیرنفتی) ایران چه در مقدار و چه در
ارزش آن به ریال و دالر نیز امری روشن است .همچنین میتوان نسبت رشدیابندهی این نوع صادرات 17را به تولید ناخالص داخلی و
به طور ویژه به تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در این دهه نشان داد .لیکن هیچ یک از اینها هنوز برای ادعای صادراتمحور شدن
اقتصاد ایران بسنده نیست .اگر نیم نگاهی به نسبت صادرات کاالها و خدمات به تولید ناخالص داخلی کشورها در جهان بیندازیم و
با همین نسبت در ایران مقایسه کنیم ،مسئله کمی روشن میشود .این نسبت در کشورهای جهان بهتقریب از  150درصد آغاز شده
و تا  10درصد پایین میآید( .منهای نمونههای غیرمتعارف از هر دو سو ،برای نمونه لوکزامبورگ با نسبت  300درصد یا تیمور شرقی
با نسبت  2درصد) میانگین جهانی این نسبت چیزی نزدیک به  30درصد است ،که همان طور که در نمودار زیر میبینیم ،میانگین
اقتصاد ایران چه در دههی  80و چه در دههی  90با آن فاصله دارد .ذکر این نکته حیاتی است که این مقدار دربرگیرندهی نفت چه در
صادرات و چه در تولید ناخالص داخلی است .با توجه به اینکه سهم نفت از صادرات بیش از سهم نفت از تولید ناخالص داخلی
است ،احتماال کسر بخش نفت این نسبت را کمتر نیز خواهد کرد ،هرچند رشد آن را در سه دههی اخیر بهتر نمایش میدهد.

 .17صمدی در برخی مواقع از خالص صادرات سخن میگوید و در بیشینهی موارد از صادرات بدون تفکیک بخش نفت .اگر شاخص دومی برای هدف صمدی چندان
مناسب نیست و ممکن است خصلتهای مورد نظر صمدی را بهدرستی بیان نکند ،شاخص اولی یعنی خالص صادرات اساسا به موضوع ربطی ندارد .خالص صادرات ،که
نشاندهندهی صادرات منهای واردات است ،بیشتر برای سنجش روابط و تعادلهای بازرگانی به کار میآید ،نه برای سنجش درجهی صادراتمحور بودن اقتصاد کشور.
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نمودار  :4نسبت صادرات کاال و خدمات به تولید ناخالص داخلی ایران (منبع :بانک جهانی)

اینکه صرفا به سبب رشد ،هرچند قابل توجه ،صادرات و حتی باال رفتن نسبت صادرات کاالهای غیرنفتی به تولید ناخالص
داخلی غیرنفتی اقتصادی را صادراتمحور بنامیم و خصلت اساسی آن را صادرات ارزیابی کنیم نادرست است .اما اینکه ،بدون هیچ
دلیلی فراتر از رشد صادرات ،اقتصادی را برونگرا یا ناچار به برونگرایی بدانیم حتی نادرست هم نیست ،بلکه بیمعناست .البته
صمدی نیز تالش چندانی برای اثبات دومی نمیکند ،مگر چند خطی اشاره به اینکه بورژوازی ایران «چارهای نداشت» جز اینکه
برونگرا شود .به هر روی در این ادعای نویسنده که اقتصاد ایران در سه دههی مورد بررسی سه دورهی درونگرایی و جز آن را گذرانده
است جای شک بسیار است .البته زمانی که این ادعا در کنار دیگر ادعاهای اقتصادی آقای صمدی قرار میگیرد ،حق داریم که شک
به کناری نهاده و با یقین بگوییم که این ادعا نیز نادرست است ،به هر روی ما چنین نمیکنیم و به موضوع اصلی این بخش ،یعنی
توضیح دست به دست شدن دولت اجرایی و سیاست خارجی متناظر آنها ،برمیگردیم.
اگر ببینیم که نویسنده در تالش برای توضیح چرایی گذار از هر دوران به دیگری یا به عبارت صحیحتر برای توضیح دست به
دست شدن دولت اجرایی و سیاست خارجی متناظر آن دست آخر به ساحت خود سیاست متوسل میشود ،میتوانیم بگوییم که
ادعای ما درست است :این بهاصطالح دورهبندی سهگانهی انباشت نیست که ضرورت اتخاذ سیاستهای خارجی را برساخته است،
بلکه بهعکس این اتخاذ سیاستهای خارجی و کلیتر قدرتگیری دو سر ستیز بورژوازی است که نویسنده را واداشته تا در سپهر
اقتصاد دورهبندی سهگانهای را ترسیم کند.
صمدی در توضیح اتخاذ راهبرد سیاست خارجی در دوران رفسنجانیـخاتمی مینویسد« :تسلط این سیاست بر فضای فکری
مردم و طبقه و هیئت حاکمه کامال منطقی مینمود .دوران پس از جنگ مصادف بود با فروپاشی بلوک شرق از سویی و رشد و
توسعهی چهار ببر آسیایی ( )...از سوی دیگر ...این الگوی انباشت در عصر فروپاشی بلوک شرق و تسلط بیچونوچرای ایدئولوژی
لیبرالـنئولیبرال چارهای نداشت جز آنکه بر سیاست خارجی نزدیکی به بورژوازی ترانسآتالنتیک تکیه کند)97( ».
اما برای دوران احمدینژاد از یک سو اشاره میکند به لزوم حمایت از سرمایههای انحصاری در برابر عظمت و اقتدار سرمایههای
بینالمللی ،که در بخش دوم دیدیم ،از سوی دیگر اشاره میکند به اینکه «بهویژه اینکه سیاستهای جرج بوش برای ”خاورمیانهی
بزرگ و دموکراتیک“ که ایران را در محور شرارت قرار داده بود دیگر اندک چشماندازی از تعامل با غرب برای بورژوازی ایران باقی
نمیگذاشت .از این پس سیاست خارجی کارگزاران و اصالحطلبان جوابگوی نیازهای سرمایهی انحصاری نبود .و بروز عالئم رکود
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در دور دوم ریاست جمهوری خاتمی و کاهش نرخ رشد اقتصادی هم زمینههای تعویض خط سیاسی حاکم را فراهم مینمود».
( )94وی همچنین در جایی دیگر اشاره میکند که «متناسب با جابه جایی در سیاست داخلی ،سیاست خارجی جمهوری اسالمی
نیز باید چرخشی بزرگ را تجربه میکرد .این لحظه مصادف بود با تعیین محور شرارت جرج بوش و اعمال سیاست تهاجمیتر نسبت
به جمهوری اسالمی»)97( .
صمدی در توضیح راهبرد سیاست خارجی دورهی روحانی نیز چنین مینویسد« :با شروع دههی  ،90بهتدریج تردیدها در آن
دسته از کالنسرمایه داران که در سر امید ایجاد هالل شیعه و بلوک ایران اسالمی را میپروراندند دست باال را پیدا کرد .تحریمهای
کمرشکن و جدیتر شدن خطر حملهی نظامی آمریکا به سوریه ،هزینهی توسعهی منطقهای برای سرمایهداری انحصاری ایران را
بهشدت افزایش میداد .این امر این بخش از سرمایهی انحصاری و دولتش را به سوی اتخاذ سیاستی عملگراتر سوق داد .در سالهای
 2012و  2013تکرار تجربهی لیبی در سوریه قطعی به نظر میرسید .همهی چشم ها به اوباما و ناتو دوخته شده بود که کی دستور
برقراری منطقهی پرواز ممنوع و حملهی هوایی به سوریه را خواهد داد ...اعتدالگرایان و اصالحطلبان به انتقادات صریحتر و شدیدتری
از دخالتهای جمهوری اسالمی در سوریه دست می زدند و دیری نپایید که رفسنجانی هم علیه بشار اسد موضع گرفت .از این پس
اصولگرایان و جناح ”مقاوم“ طبقهی حاکم ،خود را در موقعیتی نمیدیدند که به مصاف علنی با بلوک غرب و متحدین منطقهای او
بروند .بهشت و رؤیای شیرین بازارهایی گسترده در سوریه و لبنان ،به جهنمی سوزان و کابوسی تلخ برای بورژواهای مسلمان بدل
میشد ...ایران در سال های اول جنگ سوریه ،در موضع ضعف بود .رکود و تحریمها کمرشکن بودند ،و مقابله با حریفان جهانی
آسان نبود ...بحث همزیستی با بخش مسلط سرمایهی جهانی مجددا جای خود را در سیستم سلطهی جمهوری اسالمی باز میکرد
و به گفتمان غالب تبدیل میشد ...جنبش پیشاانتخاباتی و مسالمتآمیز بنفش و جریان اعتدال ،برنامهی روشنی برای برونگرایی
بورژوازی ایران و تعامل با غرب داشت و میتوانست با اصولگرایان بر سر نحوهی پیشبرد مذاکرات اتمی و چگونگی مقابله با خطر
”پوپولیسم“ به توافق برسد ...اما در سیاست خارجی ،جمهوری اسالمی باید به سوی سر دیگر طیف؛ به سوی رویکرد اصالحطلبان
و اعتدالگرایان شیفت مینمود .دولت مهر باید برای همیشه صحنه را ترک میکرد و دولت تدبیر و امید به صحنه میآمد .جمهوری
اسالمی باید از این پس در صحنهی بینالمللی عقالنیتر ،پراگماتیستیتر و محتاطتر عمل میکرد)97( ».
از سه گفتاورد طوالنی باال درمییابیم که فروپاشی بلوک شرق ،سیاستهای خاورمیانهی بزرگ و دموکراتیک و تحریمهای
کمرشکن و پیشروی آمریکا در مقابله با دولتهای متخاصمش بهترتیب ،سبب تغییر سیاست خارجی در دولتهای سه دههی اخیر
ایران بوده است .اگر قرار بوده اینها را بشنویم ،آنهمه قلمفرسایی دربارهی ضرورتهایی که انباشت ایجاد کرده است برای چه بود؟
البته صمدی در کنار اینچنین دالیلی به یک دلیل اقتصادی نیز اشاره میکند :رکود و تالش برای خروج از آن .این تالش در دوران
احمدینژاد سبب میشود بورژوازی راهی جز ایستادگی در برابر غرب نداشته باشد و در دوران روحانی سبب میشود بورژوازی راهی
جز پیوستن به غرب نداشته باشد .دربارهی دوران احمدینژاد مینویسد« :با شروع دههی  80استراتژی پروغرب از نظر بخش اصلی
بورژوازی انحصاری باید جای خود را به استراتژی مقاومت در برابر نفوذ غرب میداد[ ...چرا که] منافع حاصل از استثمار فزایندهی
طبقهی کارگر و بازتوزیع سود سرمایههای کوچکتر نباید به جیب سرمایههای خارجی میرفت )94( ».برای دوران روحانی نیز
مینویسد« :کلید روحانی قرار بود و هست که موانع اقتصادی ،سیاسی و بینالمللی بر سر راه این بخش از سرمایهی انحصاری را در
دههی  90مرتفع کند .این بخش از بورژوازی ایران چارهای جز این ندارد که با اصالحاتی در سیاست خارجی و تغییراتی در موازنهی
قوا بنیادهای ه مان الگوی انباشت پیشین را حفظ کند و در عین حال برای نجات خود از رکودی که اقتصاد ایران را فراگرفته است،
دست به دامان سرمایههای خارجی شود )95( ».نزد صمدی این تغییر به این سبب است که در دوران اول تنها سرمایههای
غیرانحصاری در رکودند ولی در دوران دوم سرمایههای انحصاری نیز در رکود هستند .البته با این تفسیر توضیح پیروزی رئیسی در
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دورانی که سرمایههای انحصاری در رکودند ولی بورژوازی ایران چارهای جز نپیوستن به غرب ندارد دشوار خواهد بود .به همین سبب
هم بود که با آشکار شدن نشانههای ناپایدار بودن برجام و سپس پاره شدن آن و باال رفتن اقبال جریان اصولگرایی ،صمدی در آخرین
نوشتهها از توضیح ضرورت این یا آن انتخاب بورژوازی دست کشیده و از دو بدیل در دههی  90سخن میگوید .این امر میتوانست
برای صمدی آغازی باشد برای پی بردن به ناکارآمدی مقوالت اقتصادیاش ،اما این گونه نشد.
نتیجه آنکه نه تنها برداشت صمدی از بازتوزیع سود (!) و انتقال منافع به سرمایههای بزرگ (!) یا خارجی و دورهبندی رکود و
رونق در بخش های اقتصاد ایران نادرست است ،بلکه حتی در بیان خود او این مقوالت توانایی توضیح مسائل سیاسی را ندارند و در
متن او اگر استدالل روشنی باشد به همان استداللهای سیاسی ختم شده است .مقوالت آقای صمدی افزون بر ناراستی ناکارآمد نیز
هستند.
البته روشن است که هدف ما این نیست که بگوییم سیاست بهتمامی مستقل از اقتصاد عمل میکند ،بلکه هدف اشاره به این
است که سیاست بازتاب نعلبهنعل یا مستقیم اقتصاد نیست ،به گونهای که هر بخش از بورژوازی در عرصهی سیاست به بخشی از
بورژوازی در اقتصاد متصل باشد که بازتاب منافع اقتصادی آن است ،یا هر تصمیمی در سپهر سیاست بورژوازی را باید بازتاب
منفعتی در سپهر اقتصادی آن ارزیابی کرد .صمدی مدعی است که با آمار و ارقام ،برای نمونه صادرات ،میتوان پی برد که «جنگها
و درگیریهای منطقه و مشارکت ایران در این درگیریها در تحلیل نهایی چیزی نیست جز مناقشه بر سر منافع انحصارات و تقسیم
بازارها» .هرچند که این حکم به این شکل که سیاستورزی بورژوازی در عرصهی بینالمللی در تحلیل نهایی چیزی جز مناقشه بر
سر منافع آن به مثابهی یک کل نیست ،حکمی بهتمامی درست است اما بیان فروکاستگرایانهی صمدی از آن هر چقدر هم که شبیه
حکم لنین دربارهی جنگ اول باشد درست نخواهد بود .بهویژه که صمدی به این شکل ادامه میدهد« :و از همین نقطه نیز میتوانیم
به تحلیل اختالفات جناحهای مختلف بورژوازی ایران بر سر سیاستهای جهانی و منطقهای جمهوری اسالمی بپردازیم )96( ».و
به این نتیجه نیز می رسد که بخشی از انحصارات طرفدار یک سیاست و بخشی طرفدار یک سیاست دیگر هستند ،چرا که منافع
اقتصادی آنها حکم به آن میدهد .این ما را به آخرین نکتهی بحث میرساند و آن اینکه صمدی اگر دقیقتر بود میتوانست پی به
اشتباهش ببرد.
صمدی که در نوشتههایش بخشی از انحصارات را مدافع یک راهبرد و بخشی دیگر را مدافع راهبردی دیگر میدانست ،هرچه
پیش میرود ،شاید به سبب اقبال مجدد جریان اصولگرایی ،این تفکیک را به این شکل بیان میکند که کل بخش انحصارات ایران
یک بار یک راهبرد و بار دیگر راهبرد دیگری را انتخاب میکند .روشن است که این بیان بسیار متمایز از بیان نخست است که در
بیشینهی نوشتههای وی حاکم است .این به باور ما میتوانست آغار مسیری بهتر باشد .اگر صمدی همین مسیر را پی میگرفت و
سعی میکرد که یا بخشبندی درون بورژوازی انحصاری را توضیح دهد یا آن را به طور کامل رها کند ،آنگاه میتوانست به این نزدیک
شود که یک بخش مشخص از بورژوازی (حتی به زبان او انحصاری) نیست که پشت فالن جناح صف بسته است بلکه انبوه آنان
هستند که با تغییر صفبندی خود یک جناح را پیروز و دیگری را مغلوب میکنند .و آنگاه این میتوانست آغازی باشد برای شک
کردن به بخشبندی کل بورژوازی و تأمل بیشتر در مبانی اقتصادی آن و تصحیح دستکم برخی از آنها .به هر روی این مسیر پیموده
نشد.
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دیدیم که برداشت نویسنده از رقابت ،انحصار و رانت نادرست است و مبتنی بر آن توصیف و توضیح وی از پیکربندی بورژوازی در
سپهر اقتصاد و رابطهی میان بخشهای مختلف آن همگی خالی از حقیقت .همچنین نشان دادیم که تجزیهی دنبالهی رشد اقتصادی
در ایران به دو دنباله نه مبتنی بر واقعیت بلکه امری ممکن در هر دنبالهی صعودی و نزولی دیگری است .به همین واسطه نیز دورهبندی
فرایند انباشت نیز آن طور که وی مدعی آن است دیگر کامال بیبنیاد و پادرهواست .در نهایت نیز کوشیدیم نشان دهیم که رابطهی
میان سپهر اقتصاد و سیاست که نویسنده مدعی وجود آن در واقعیت شده بیشتر در ذهن او اما بهعکس در جریان بوده است .نویسنده
به سیاست ،جریانها و دورههای درون آن نگریسته و کوشیده اقتصاد را نعلبهنعل بر آن منطبق کند .در نتیجه تنها جایی که در نوشته
درست است آغازگاه آن است ،یعنی بازشناسی ستیز بورژوازی درون سپهر سیاست ،که البته تالش شده که به عنوان نتیجه جا زده
شود.
اما نوشته فاقد ارزش نیست ،بلکه در جایی بس مهم ارزشمند و جذاب است و آن اینکه در آمارهای بینظم و ترتیب آن بیش از
هر چیزی نشان داده میشود که در این سرزمین سپاهی عظیم از کارگران استثمار و سرمایه بر سرمایه انباشت میشود .همین هم
جداکنندهی او از خیل عظیم چپ از هر قسمی است.
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