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«به نـظر مـــا مطـالعـــهء هر بحـــران جـــد�ـدى به مـــثـــابهء پـد�ده اى
منفرد و جدا كـه گو�ا براى اول&ن بار در برابر جامعـه پد�دار مى گردد
و در نتــ&ــجــه با�ـسـتـى فــقط با اثرات ناشـى از آن توضــ&ح داده شــود,
واجد �ك كـمبـود اساسى ست. اگر طبـ&عت شناسـان با ا�ن متـد كهنه
شـده به بررسى پد�ـده هاى طبـ&ـعى مى پرداخـتنـد, ظهـور سـتـاره هاى

دنباله دار, هربار موجب شگفتى همگان مى گشت».
٤/١٠/١٨٥٨, ن&و�ورك تر�بونماركس و انگلس - 

١٩٩٧حتل&ل ما شامل فـروپاشى اقتصاد كشورهاى آس&ـاى جنوب شرقى در بهار 
, در چارچوب دوره اى١٩٩٩ و برز�ل در آغـاز سـال ١٩٩٨و روسـ&ـه و اوكـرا�ن در سـال 

 آغـاز مى شود. امـروزه ه&چ شكى در ا�ن مـورد ن&ست كـه١٩٧٣ست كـه با بحران سـال 
 نقطهء خــتــامى بود بر �ك دوره از رشــد سـر�ـع كـه با پـا�ان جنگ دوم١٩٧٣بحــران سـال 

جـهـانى آغــاز شـده و سـرمـا�ه دارى را وارد مـرحـلهء نو�نى از تار�خ حتـولـش كـرده بود. به
دنبـــال دو دهه رشـــد اقـــتـــصـــادى بعـــد از جنگ دوم, انـتظار مـى رفت كـــه پو�ا�ـى انبـــاشت
سـرما�ه باعـث افزا�ش گـرا�ش به اشـتغـال كـامل و بهبـود سطح عـمومـى زندگى شود; امـا

اوضاع بحرانى دو دههء اخ&ر در سطح جهانى بر ا�ن ام&د خط بطالن كش&د.
 به بعـد, اقـتـصـاد جـهـانى ز�ر سـ&ـطرهء آهنگ خـاص خـو�ش و١٩٧٠از سـال هاى 

مـقـتـضـ&ــات سـرمـا�هء مـالىِ «جـهـانـى شـده» (گلوبال&ـزه) وارد مـرحلـه اى گـرد�ده كـه رشـد
k&بارورى كـــار, به عـــوض باال بردن نرخ  رشـــد اقــتـــصـــادى, برعكس, بـا انبــاشـت ضــعـــ
ســــرمـــا�ـه و سطوح بـاالى ب&كـارى درازمـــدت تـوأم گـــرد�ـده است.  وراى  وضــــعـــ&ـت هاى
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مــــتناوب «رونـق» و ركــــود, از دو دهه پ&ـش تا كنـون, ســـاز و كــــارهـاى  بازدارنده بـر بازار
 سـالى ست كـه٢٠حـاكم اند. ا�ن وضـعــ&ت, در پ&ـوند با پ&ـروزى سـ&ـاسـت هاى ل&ـبـرالى, 

توازن قـوا ب&ن سـرمـا�ه و كـار را به شـدت و به طور دائم به نفع سـرمـا�ه تغـ&ـ&ـر جـهت داده
است. نتــ&ــجــه آنكه در صــحنـهء اجـتــمــاعى, مــا شــاهد پســرفت دســتــاوردهاى اجــتــمــاعى
(ب&كارى و از ب&ن بردن سـ&ستم هاى حـما�ت اجتـماعى) هستـ&م. مجـموعهء ا�ن مـؤلفه ها
در بحــرانى كــه در آســ&ــاى جنـوب شـرقـى آغــاز شــده بود, به هم رســ&ــدند كــه ســرآغــازش
بحــران مـالى بود و در مــدتى كـوتاه به بـحـران انبــاشت و تول&ـد در مــقـ&ــاسى وسـ&ع مــبـدل
گـشـت كـه در مــسـ&ــر خـو�ش پ&ــآمـدهـاى اجـتــمـاعى و�رانـگرى به  بارآورد. رشـد اقــتـصــاد

  تنهــا پاره اى از كـشــورهاى پ&ـشــرفـتــه  را شـامل مـى شـود,١٩٩٧جـهــانى كــه از سـال 
صرفـاً رفاه اقل&ـتى از مردمان كـشورهاى خـو�ش را تأم&ن مى كند, با فـقر عظ&م اكـثر�ت
اهالى كرهء خـاكى همراه شده است, وضـع&تى كـه براى مدتى طوالنى قـابل دوام نخواهد

بود.
عـــامل د�ـگرى هم وجـــود دارد كــــه نشـــان مى دهـد ســـرمـــا�ه دارى مـــعـــاصـــر بـا چه
مـحـدود�ت ها�ى دست به گـر�بـان است. بحـران هاى اقـتـصـادى, جنگ هـا و سطح عظ&م
هز�نـه هاى نظامـى از پنج دهه قـــبل, به خـــوبى نشـــان مى دهد كـــه  ســرمــا�ـه  در مــســـ&ــر
خـو�ش براى ا�جـاد ارزش, به تولـ&ـد ن&ـروهاى  ضـد آن كـه مـخـرب  ثروت اند ن&ـز مـبـادرت
مى ورزد. امـــــروزه به خــــوبـى مى توان د�ـد كــــه چـگونه در راه كـــــسب ســــود, درنـده وار به
نابودى طبـ&ـعت و محـ&ط ز�ست مى پـردازد. تخر�ب مـحـ&ط ز�ست و تاراج  منابع  طبـ&ـعى
با جـهـانى شـدن سـرمـا�ـه شـدت �افـتـه است و تخـر�ب و تاراج آنچنـان گـسـتـرش �افـتـه كـه
خــود بـه مــانعـى در راه شــ&ـــوهء تول&ـــد ســرمـــا�ه دارى تبـــد�ل شــده اسـت. ا�ن  مــســـأله  و
همـچن&ن پا�&ن بودن م&ـزان رشد اقـتصـادى و وخ&م شـدن شرا�ط زندگى اكـثر�ت عظ&ـمى
از مـردمـان جـهـان و منجـمله مـردم كـشـورهـاى پ&ـشـرفـتـه, حـدود حتـول پسـروانهء سـرمـا�ه

دارى جهانى را ترس&م مى كند.

اااازززز    وووواااامممم    دددداااائئئئمممم    ............
, سراسر١٩٩٧بحرانى كـه در ارتباط نزد�ك با ركود عـم&ق اقتصـادى ژاپن از بهار 
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آس&ـاى جنوب شرقى را در نورد�ده, نه بـحرانى مالى ست و نـه خاص آس&ـا. گسـترش آن
, نقطه عطفى رادر فـرآ�ند جهـانى١٩٩٩به روسـ&ه و اوكـرا�ن و سـپس به برز�ل در ژانو�هء 

 شروع گرد�ده و مـحرك اصلى آن تشك&ل٨٠شدن سـرما�ه رقم مى زند كـه از سال هاى 
) بوده است.١( مجددِ �ك سرما�هء مالى

, جهـانگ&ر شـدن [سرما�هء] مـالى (كه در واقع, چ&ـزى ن&ست١٩٨٠طى سال هاى 
جــز اعطاى آزادى به ســرمـا�هء مــالى تا بـتـواند بدون رادع و مــانعى خــود را در مــقـ&ــاسى
جـهانى گـستـرش دهد) باعث گـرد�د كه روال  كـار سرمـا�ه هاى قـو�اً س&ّـال  ا�ن باشد كـه
از هر فـــرصـت مناســــبى براى ســـرمــــا�ه گـــذارى در كـــشـــورهـاى وابســـتـــه (كــــه آن ها را

) مى نامـند,٢ ((économies émergentes)اصطـالحــــاً اقــــتــــصـــادهـاى نوپـد�د 
ا�ن جـهـانگ&ـر شـدن به و�ژه به سـرمـا�هء بـ&ن املللى اجـازه داد كـه ابتـدا به اسـتـفـاده كنند.

ا�جـاد و سـپس بـه حتك&م مـدارها�ى اقـدام منـا�د كـه از طر�ق آن ها بخش قــابل  مـالحظه
اى از ارزش هاى به وجـــود آمــده  در ا�ن ســـرمــا�ه گــذارى هـا به كــشــورهـاى پ&ــشــرفـــتــه
بازگـــردد. بد�ن ترتـ&ب وام ا�ن كـــشــورها بـه وام دائمى تبـــد�ل شــده و عـل&ــرغـم منابع مـــهم
صــادراتىِ مــوادى كـه بـا�د به بازپرداخت بـهـره ها اخــتــصــاص �ابد, دائمــاً رو به افــزا�ش

 براى١اسـت, حـــــتى نـرخ ســـــرو�سِ وام نـســـــبت بـه صـــــادرات, طـبق  تـابلـوى شـــــمـــــارهء 
كشورهاى آمر�كاى الت&ن افزا�ش �افته است.

وضـعـ&ت برز�ـل كـه به وسـ&لهء سـازمـان هـاى ب&ن املللى در رد�k هشــتم كـشـورهاى
 نشان داده شده است. در ا�نجا٢قدرمتند اقتصادى قرار گـرفته بود, در تابلوى شمارهء 

رابطه ب&ن فروپاشى اقـتصادى, ب&كارى, افـزا�ش بدهى ها و بهره ها�ى كـه برز�ل با�ستى
پرداخت كند, نشان داده شده است.

به عــالوه, ا�ـن وام ها ب&ــشــتـــر در گــرو مــا به ازاء هاى  واقـــعى چون كنتـــرل  بخش
ها�ى از سـرمـا�هء تول&ـدى مـلى مى باشند; سـرمـا�ه ها�ى كـه اغلـب از طر�ق فـروش بخش
هاى دولتى, چـوب حـراج خــورده اند و به قــ&ـمت هـاى ارزان به بخش خــصـوصى واگــذار

 بـرنامـــــه هـاى  خـــــصـــــوصـى ســـــازى در١٩٩٥ و ١٩٨٨شـــــده انـد. در ب&ـن ســـــال هـاى 
 م&ل&ارد دالر سرما�هء تول&دىِ فعال گشته١١٠كشورهاى در حال توسعه منجر به فروش 

)٣كــه نـ&ــمى از آن ها را مـــؤســســـات چند ملـ&ــتى به شـكل ســرمـــا�ه گــذارى مـــســتــقـــ&م (
خــر�دارى كـــرده اند. امــروز چون د�روز, چـن&ن عــملـ&ــاتى با پشـــتــ&ــبــانى و دخــالـت فــعــال
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)نهـادهاى عـمـومـى ب&ن املللى چون صندوق ب&ـن املللى پول  F M I  و بانك جـهـانى اجنـام(
مى گـ&ـرد, كـه به ا�ن تصـاحبِ منابع تـول&ـدى مـشروعـ&ـت مى بخـشند. همـهء دال�ل گـواه بر
ا�ن است كــه ســاز و كــارهاى تصــاحـب منابع تولـ&ـدى و مـك&ــدنِ درآمــدهاى باالى ارزى,
حتل&ـل هاى روزا لوكــزامـبــورگ در اوا�ل قــرن ب&ــسـتم در بـارهء وام هاى ب&ن املللـى كـامــالً

).٤امروزى است (

 مـؤسسـات حـامل سرمـا�ه با٩٥ و بعـد از بحران مكز�ك در سـال ٩٠دههء  با آغاز
ناكـامى ها�ى در آمـر�كاى جـنوبى مـواجـه شـدند كـه باعث گـرد�د آن ها در جـست و جـوى
سـرمـا�ه گــذارىِ صـرفـاً مـالى, به سـمـت منطقـهء آسـ&ـا روى آوردند. ســاز و كـارهاى آن به
شـرح ز�ر بود: بـا توجـه به ا�نكه بـودجـهء عـمـومىِ اغلـب كـشـورهاى آسـ&ــا�ى مـازاد داشت,
ســرمـا�ـه هاى وارداتى (كــه مـ&ــزانشــان از كــســرى تراز  پرداخت هاى  جــارى فــراتر مى
رفت) مـتشكل از ارزها�ى بـود كه توسط بانك هاى  خـارجىِ  مـق&م, آنهم  بـا تأ�&د ضـمنى

agences de)�ـا عــلـنــى نـهــــــــــــــادهــاى بـ&ــن املـلــلـى و �ـا آژانــس هـاى بــرآورد كـنــنـده 

notation)) در شور و شوق ا�ن مازاد در موازنهء پرداخت ها٥ وام گرفته شده بود .(
كـه بـا هز�نهء سنگ&نـى  بدان  دامن  زده مى شـد و بـه  طور مـصنوعى تـوسط  ا�ن  وام ها
به وجـود آمـده بود, سرمـا�ه ها ب&ش از پ&ش بـه سمت پروژه هاى سـاخـتـمانى سـوداگـرانه
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(در تا�ـلند و  مـــالـز�ا و اندونـزى) و ســـا�ر فـــعـــالـ&ت هاى احــــتكارى, �ا صــــر�حـــاً, انگـلى
ســراز�ر مى شــدند و در همــه حــال, ا�ن فــعـالـ&ت ها ســودهاى هنگفـت وام دهندگــان ب&ن

).٦املللى را تضم&ن مى منود (

  

) به وام٧با وجــود ا�ن, ســرمـا�ه هـا با نرخ هاى بهــرهء باال و به طور كــوتاه مــدت (
داده مى شـد تا بتــوانند در صـورت احـسـاس كـمــتـر�ن خطر از مـهلكه خــارج شـوند و ا�ن

 اتفـاق افـتـاد و باعث افت ارزش پـول تا�لند١٩٩٦همـان بود كـه در تا�لند در اواخـر سـال 
(baht)و به  دنبـال آن به  سـا�ر كـشـورهاى منطقـه  و فـروپاشى اقـتـصاد كـشـور گـرد�د

ن&ـز سـرا�ت كـرد. همـانند بحـران ها و شوك هـاى مالى قـبلى, نهـادهاى مـالى خـصـوصى
كـشـورهاى توسعـه �افـتـه كـوش&ـدند با حـد اقل ز�ان, خـود را از ز�ر بار كـشـورهاى جنوب
شــرق آســ&ــا رها كنند. و هـنگامى هم كــه خــواســتند وام ها را در  چـارچوب جــدول بندى
تازه اى بـراى  پرداخت  جتـــد�ـد  كننـد, نرخ بهــــره را به طور قـــابـل مـــالحظه اى افــــزا�ش

دادند.

MOCI١٣٧٤منبع: مجلهء              شمارهء         . 

(بنا بر پ&ش ب&نى)
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ــــهههه    تتتتوووولللل&&&&ــــــــدددد    وووو    ببببــــ&&&&ككككااااررررىىىى[از وام دائم] ... ــــااااففففــــ ــــهههه    ااااضضضضــــ ــــررررااااننننــــىىىى    ككككــــ     تتتتاااا    ببببححححــــ
ففففررررااااگگگگ&&&&رررر    رررراااا    بببباااا    ههههمممم    تتتترررركككك&&&&بببب    ممممىىىى    ككككنننندددد

سـرمـا�هء مـالى جـهـانى با شـركـت در فـروپاشى اقـتـصـادى - اجـتـمـاعى كـشـورهاى
جنوب شــرق آسـ&ـا اثرات ز�ان بخـش سـ&ـاست هاى خــود را در منطقـه اى كــه به واسطهء
نرخ هاى باالى ســودآورى, در سـرمـا�ه گــذارى هاى تول&ـدى داخـلى و خـارجى, به مــثـابهء
مـوتور مــحـرك و شـا�ـد امـ&ـد اقــتـصـاد جــهـانى عـمـل مى كـرد, نشـان داد. بـ&ش از �ك دهه
است كه عوامل ز�ر �عنى استثمار مضاعk از نـ&روى كارى كه اغلب با ك&ف&ت بس&ار باال

), دستمزدهاى پا�&ن (عل&رغم افزا�ش نسبى دستمزدها), سركوب جدى و شد�د٨ست (
دولتى بـر ضـد جـنبش هاى اجــتــمـاعـى, و سـرمــا�ه گــذارى هاى صـنعـتـى گـروه هـاى چند
مل&ـتى در صنا�ع الكترون&ك و اتومـب&ل سـازى, همگى به كشـورهاى آس&ا�ـى ا�ن اجازه را
داده اند تا به تشك&ل سـرما�ه هاى ثابت با نرخى بس&ـار باال دست زنند و اقتـصادى را با
آهنگ رشـدى كـامـالً باالتر از كـشـورهاى پ&ـشـرفتـهء سـرمـا�ه دارى سـامـان دهند. در عـ&ن
حــال, با توجـه بـه تابع بودن مــدل رشـد شــان, ا�ن كــشـورها شــد�داً حتت تأثـ&ـر نوســانات
بازار جهانى هستند و وابستگى انحصارى برخى از آن ها مثل ف&ل&پ&ن, مالز�ا, تا�وان و

 افـزا�ش �افتـه است. در٩٠- ٩٥سنگاپور به �ك رشـتهء صنعـتىِ صادراتى در سـال هاى 
شـرا�طى كـه رشـد اقـتـصاد جـهـانى طى دو دههء گـذشـتـه به كندى گـرا�&ـده, ا�ن مـدل رشـد
طى سـال ها به نوعى انبـاشت ظرف&ت هاى تولـ&دى منجـر گرد�ده اسـت كه در زمـ&نه ها�ى
مـثل اتومـب&ل, نـ&مـه هادى ها, وسـا�ل الكتـرون&كى مـورد اسـتفـادهء عـمـوم, ش&ـمى و فـوالد,

فراتر از گنجا�ش بازار داخلى شان هستند.
 به بعــد, كــشـورهاى مـنطقــه با عـقـب گـردى در زمــ&نهء فــعــال&ت هاى١٩٩٧از بهـار 

اقـتصـادى و سرمـا�ه گذارى صنعـتى مـواجه گـرد�ده اند. انفجـار ب&كارى و فـقر اجـتمـاعى
مــردم را به ده هـا ســال قــبل, �عنـى دورهء انبــاشت «اول&ـــهء» ســرمــا�ه بازگــردانـ&ــده است.
فـروپاشى تقـاضـاى داخلى و خـارجـى كـشورهـاى آسـ&ـا, به نوبهء خـو�ش, گـرا�ش اضـافـه
تول&ـد را افـزا�ش بخشـ&ـده است, ا�ن گـرا�ش را مى توان از  مدتـها قـبل, در صنا�عى كـه
در قلب شـ&ــوهء تول&ـدى و مـصـرفى قــرار داشـتـه اند, مـثل صـنا�ع الكتـرون&ك و اتـومـبـ&ل  و
صـد البـتــه صنا�ع اول&ـه و در رأس آن نفت, مـالحـظه كـرد. اضـافـه تول&ــد كـاال�ى با ازد�اد
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)جـمــعـ&ت كــارگـرى توأم مـى گـردد. بر طبـق آمـار دفـتــر ب&ن املللـى كـار  B I T  ب&كارى در(
 دههـا م&ل&ـون نفـر اضافـه شـده و حدود �ك سـوم ن&روى كـار مـوجود در روى زمـ&ن١٩٩٨

 مــ&لـ&ــون نفــر). در نتــ&ـــجــه, ســرمــا�ه  در روند جـــهــانى٧٠٠را شــامل  مى شــود (حــدود 
لشكر عـظ&م هم ســابـقــه نداشــتــه, «١٩٢٩شــدنش, و در مـــقــ&ــاسى كــه حــتـى در بحــران 

صنعــتى اى را سـامــان  داد كـه چـشم  را خـ&ــره مى كـرد بـه طورى كـه گــو�ى  ناگـهــان از
زمــ&ن ســبــز شـده اسـت, امـا به مــحض آن كــه صنـا�عش ر�شــه دواندند ...[ا�ن لـشكر را

).٩» (كاهش داد]
در مـجـمـوع, جـهـانى شـدنِ سـرمـا�ه با اضـافـه انبـاشـت سـرمـا�هء صنعـتى و اضـافـه
جـمـعـ&ت كارگـرى همـراه شـد. همـز�سـتى پردوام ا�ن دو عنصـر, وسـعت  سـاز و كـارهاى

كساد كننده را نشان مى دهد.

ببببححححرررراااانننن    ككككننننووووننننىىىى    ددددرررر    چچچچششششمممم    ااااننننددددااااززززىىىى    تتتتاااارررر����خخخخىىىى
 به بعــد, حتـول اقــتـصــاد جـهــانى با دو وضـعــ&ت مــتناوب «رونق»  و١٩٧٣از سـال 

ركـود رو به رو ست. امــا ا�ن حتـول مـتناوب, با گـرا�ـشى نسـبـتـاً طوالنـى از رشـدِ به شـدت
).١٠كُنـدِ انبـــاشت و بـارآورى, و سطح باالى بـ&كارى دراز مـــدت هـمـــراه گـــشـــتـــه است (

 نشــــان  مى دهـد ا�ن كنـدى رشـــد با درجــــه و آهنـگى١همــــانطور كــــه  منودار شــــمـــارهء 
متفاوت, متامى كشورهاى بزرگ صنعتى را در بر مى گ&رد.

اگــر بخــواه&م از گــرا�شى كــه مى خــواهد «هر بحــران جــد�د را به عنـوان پد�ده اى
مـجـزا» در نظر بگ&ـرد (مـقـا�سـه كن&ـد با گـفتـاوردى كـه در پ&ـشـانى ا�ن مـقـاله آمـده است)

 در آسـ&ـاى جـنوب شـرقى٩٧اجـتـناب ورز�م, به نظر مــا با�سـتى بـحـرانى را كـه  در بـهـار 
 به برز�ل گـسـتـرش �افـتـه, در چارچوب٩٩آغـاز شـده و سـپس به روسـ&ـه و در اوا�ل سـال 

تار�خ ســرمــا�ه دارى  آغــاز شــده بود. عــالوه  بر ا�ن,١٩٧٣بحــرانى بـبـ&ـن&م كــه از ســال 
چن&ـن متا�زى را ب&ن  ادوار مــقـطعى [ناشـى  از تقــارن عــوامل مــخــتلـk] و گــرا�ش هاى

 تا كـنون ب&ش از �ـك چهـــارم قـــرن١٩٧٣دراز مـــدت «رمـــا�ه دارى نـشـــان داده است (از 
١٨٧٣ دوره اى را كه ب&ن HOBSBAWMسـپرى شـده است). چن&ن است كـه هابزباوم 

 طول كــشـــ&ــده, عل&ـــرغم  افــزا�ش چـشــمگ&ـــر تول&ــد جـــهــانى١٨٩٠تا اواسط ســال هاى 
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Dil). همــ&نـطور د�الرد ١١«بحـــران بزرگ» نام نهـــاده است ( lard) ١٩٣٩) دههء ١٢-
در  را عـمـ&ـق تر�ن و طوالنى تر�ن بحــران ركـود در تار�خ ا�االت مـتــحـده مى داند,١٩٢٩

 را از مـهـم تر�ن دوره هاى رونق آمــر�كا١٩٣٧ تا ١٩٣٣عــ&ن حـال كــه رونق ســال هاى 
 آغاز١٩٧٣تلقى مى كند. به هـم&ن جـهت از نظر د�نامـ&ـسم درازمدت, دوره اى را كـه از 

)١٩٢٩شــده «ركـــود طوالنى» نام نهـــاده اند (براى نشـــان دادن متا�ز با كـــســادى بزرگ 
).١٤ («رشد سست»), و �ا به زبان طرفداران ك&نز, ١٣(

)PIB(- نرخ رشد تول&د ناخالص داخلى ١منودار شمارهء 

) خـاطر نشان مى كنـد, ا�ن فرضـ&ه كـه١٥ (Schumpeterهمـانطور كه شـومپـتر 
سـرمــا�ه دارى با گــرا�ش ركـودى (كــه ذاتى آن است) رقم خــورده, چ&ـز جــد�دى در سنت
هاى ك&نزى و مـاركس&ـستى ن&ـست, اما آنچه كـ&نز را اقتصـاددانى غ&ر سـنت گرا مى كند
د�دگـاه او از سرمـا�ه دارى قـرن ب&ـستم است كـه بر مـبناى آن سـرما�ه دارى اگـر بخـواهد
صــــرفــــاً  بر روى نـ&ــــروهاى «خــــودجــــوش» خــــو�ش تـك&ــــه كـند راهى جــــز انـحطـاط ندارد
(د�دگاهى كـه امروزه از نظر مـدافع&ن «سـرما�ه دارى واقعى» غـ&ر قـابل حتمل است). در
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, آثار سـوئ&ـزى حتــولى را نشـان مى١٩٢٩ب&ن نو�سـندگـان مـاركـسـ&ـست بعـد از بحـران 
دهد; ز�را حتل&ل او از ا�ن بـحران در مـقـابل حتل&ل هاى مـاركـس&ـسـتى قـرار مى گـ&رد كـه
اوضاع را صرفـاً بر اساس چشم انداز «بحران نهائى سـرما�ه دارى» بررسى مى كردند.
گـمـان وى بر ا�ن است كـه صـورت درست مـسـأله, نه ا�ن است كـه مطـرح شـده, بلكه با�د
از خـود پرس&ـد آ�ا نظمى اجـتـماعى - اقـتـصادى كـه ن&ـروى ح&ـاتى جـامعـه را تخـر�ب مى

).١٦كند چطور ممكن است خصلت مترق&انه اش را از دست نداده باشد (
 به بـعــــد ارائه مـى ده&م مــــســــألـه اى كــــه پل١٩٧٣بنـا بر حتلـ&لـى كـــه مــــا از دورهء 

سـوئ&زى مـطرح كرده كـامـالً امروز�ن است, امـا در توضـ&ح حتل&ل اخـتـالفاتى وجـود دارد
 كه ماركس جتز�ه و١٩كه مى توان آن ها را چن&ن خالصه كرد: منشأ بحران هاى قرن 

حتل&ـل كــرده تنزل نرخ ســود بوده اسـت. حـال آنـكه به نظر ســوئـ&ــزى, ا�ن حتل&ل هـا د�گر
براى قـرن ب&سـتم مـعـتبـر ن&ـستند, ز�را بـا ظهور سـرمـا�هء انحصـارى, نرخ سـود, برعكس,
سـ&ـر صـعـودى پ&ـدا مـى كند و در نتـ&ـجـه, ركـود اقـتـصـادى به مـثـابـهء مـحـصـول نازل بودن

مزمن سطح مصرف افزا�ش مى �ابد.
برخى د�ـگر از حتل&ل ها هـم كـه به مــاركس اســتناد مى كـنند بحــران هاى فــعلى را
ناشى از «نازل بودن سطح مـصـرف» �ا كـمـبود تـقاضـا ارز�ابى مى منا�ـند. ا�ن حتل&ل ها
بر دو مالحظه مـتكى هستند: �كى اضافـه تول&د كه هرچـه افسار گسـ&ختـه تر مى شود (به
بخش قبـل مراجعـه شود) و د�گرى كـژى در تقسـ&م ارزش افزوده كه  از ده سـال پ&ش, به
نفع سرما�ه عمل كرده است و ا�ن ها همزمـان است با بهبود نرخ سودآورى سرما�ه, آن
طور كـــه در حـــســابـدارى ملى ارز�ابـى مى شـــود. حــقـــ&ـــقت ا�ن است كـــه ســـ&ــاسـت هاى

, هدف عمدهء خود را حتم&ل كـاهش هز�نهء دستمزدهاى واقعى١٩٧٠نول&برالى از سال 
قـرار داده آن هم از طـر�ق روش هاى به مـراتب شــد�دترى غـ&ــر از سـ&ـاسـت هاى «تورمى
رشـد»; و به ا�ن نتـ&ـجـهء بزرگ ن&ـز دسـت �افـتـه است. اسـتـفـادهء ا�ن سـ&ـاست ها از رشـد
نرخ بى سـابقهء ب&كارى و فـشار غـ&ر قـابل اجـتناب ناشى از آن بر روى مزدبگ&ـران, كامـالً
توازن قـوا را ب&ن سـرمــا�ه و كـار دچار تغـ&ـ&ـر كـرده است. توأم شـدن ا�ـن مـسـأله با رشـد

 سـال اخ&ـر, خـواه به صورت ادغـام در روال تول&ـد و خواه خـارج از آن,١٥تكن&ك در طى 
شـدت كـار و نرخ اسـتـثـمار را بـه طور قـابل مـالحظه اى افـزا�ش داده است. در واقع, ا�ن
جر�ـان, تغ&ـ&ر قـابل مالحظه اى را نشـان مى دهد كه در نرخ تقـس&م ارزش افـزوده به نفع
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). در ا�ن١٧سـرمـا�ه به وجـود آمـده و در مـحـاسـبـات حـسابـدارى ملى منظور مى گـردد (
) به١٨ ()Gordon et alii( و همكارانش چشم انداز مى توان از فـرمولى كـه گوردون

 در پى افت نرخ١٩٦٠كـار برده اند استـفـاده كرد: به جـاى بحـرانى كـه اواخر سـال هاى 
سود («بحران عرضه») به وجود آمد, مى توان از «بحـران تقاضا» صحبت كرد كه ناشى

از «سرما�هء ب&ش از حد قوى» ست.
در واقع, در آثار مــاركس به ســخـتى مى تـوان توضـ&ــحى از بحـران �ـافت كـه منـشـأ
اساسى آن «كـمبـود مصـرف» باشد. البـته «عـدم تعادل» ب&ن �ك گـرا�ش رشد نامـحدود در
تول&ـد [از �ك سـو] و مــصـرفى كـه در نتـ&ـجـهء [كـاهش] قـدرت خـر�ـد دسـتـمـزد مـحـدود مى
گـردد [از سوى د�گر], البـتـه بارها توسط ماركس خـاطر نشـان گرد�ده است. امـا ا�ن در
نظر وى شاخص مم&ّـز سرما�ه دارى ست - كـه خود تقر�ـباً نوعى «مكرر گو�ى» به شـمار

) - كـه در سطح بازتول&ـد مـجـمـوعهء سـ&ـسـتم ا�ن امـر را بازتاب مى دهد كـه١٩مى رود (
فروشندگـان ن&روى كـار معادل ارزشى را كـه مى افر�نند در�افت منى دارند (و حـتى كمـتر
از آن به صـورت نعم مادى). در واقـع, ا�ن تضادى ست حـاصلِ د�نامـ&ـسم سرمـا�ه دارى
كـه شـالودهء آن نـه ارضـاء ن&ـازهاى جـامـعـه, بـلكه ارزش افـزا�ىِ حـد اكـثـر ســرمـا�ه است.
تنها ادامهء انباشـتِ سرما�ه با گسترش حوزهء ارزش افـزا�ى, و �ا اگر بخواه&م از زاو�هء
حتقق بدان بنگر�م,  با ا�جـاد بازارهاى جد�د قادر است موقتـاً بروز ا�ن تضاد را به عقب

).٢٠براند (
در واقع, - دست كم, از نقطه نـظر ن&ـازهاى باز تول&ـد بادوام سـ&سـتم و نه سـ&ـاست
هاى موضعـى راه اندازى اقتصاد - مسـأله بر سر پ&دا كـردنِ «سوم&ن تقاضـا» به س&اق
مـالتـوس ن&ـست كـه گـو�ـا به واسطهء مـصـرف طبـقـات مـولد ا�جـاد مـى شـود, بلكه افـزا�ش
نرخ اســتــثــمــار (رابطـهء ب&ن ارزش اضــافى و ســرمــا�ـهء مــتــغــ&ــر) در حــدى ست كــه به از
سـرگــ&ـرىِ رونـد انبـاشت مــدد رسـاند. ا�ن رونـد مى تواند به دل&ل نـاكـافى بودن نـرخ سـود,
كند گــردد ولـى هرگــز از باال بودن آن ز�ـان منى ب&ند. ا�ـن مــســأله اى ست كــه بـا مــاه&ت

)٢١ (Mattickوجـودى سرمـا�ه دارى در پ&وند است. به عـبارت د�ـگر, همچنانكه مـات&ك 
به درسـتى خــاطرنشـان مى ســازد, كندى انبـاشت ســرمـا�ه از ناكـافى بـودن مـ&ـزان ارزش
اضــافى تول&ــدى نســبت به ســرمــا�ه هاى كــه به كــارافــتــاده ناشى مى شــود و نه هرگــز از
ز�ادىِ آن. برخى حتل&ـل ها از بحـران كـه به «تقـاضـاى ناكـافى» تك&ـه مى منا�ند, به رفـتـار
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بى محاباى مؤسسات سرما�ه دارى در تقل&ل مداوم هز�نهء دستمزد, به عنوان امرى «غ&ر
عقـالنى» استناد مى كنند, ز�را با انعكاس ا�ن امر در «اقـتصاد كالن» مى توان مـشاهده
كـرد كــه مـصــرف عـمــومى در اثر ا�ن امــر كـاهش مـى �ابد و در نتـ&ــجـه, گــرا�ش «اضــافـه
تول&د» گسترش پ&دا مى كند. در واقع, ا�ن روش اسـتدالل به ا�ن مى ماند كه در رفتار هر
رئ&س مؤسـسه اى, نوعى «فـداكارى و ا�ثـار» را جست و جـو كن&م كه از منش عـمومى آن
ها خـ&لى به دور است. وضـع&ـت كنونى, به وضـوح, �كى از تضادهـاى د�نام&ـسم انبـاشت

) كـه در مـقـابـل آن, نسـخـه هاى كـ&نزى كــه در دوران بعـد از جنگ٢٢را نشـان مى دهد (
دوم, مـحدود�ت هاى خـو�ش را به منا�ش گـذاشـته بودند, كـامـالً نامطمـئن به نظر مى آ�ند

)٢٣.(
 به وقوع پ&وست نه نت&جهء١٩٧٣در ا�ن چشم انداز ما فكر مى كن&م بحرانى كه در 

«اشبـاع تقاضـا» در زم&نهء محـصوالت مصـرفى ست و نه عدم تناسب بـ&ن رشد دو بخش
اقـتـصـادى - به مــفـهـومى كـه در شِـمـاى بازتـول&ـد (در جلد دوم كـاپ&ـتـال) بـه صـورت تول&ـد
وسا�ل تـول&د و تول&ـد مواد مصـرفى تصو�ر گـرد�ده است. برعكس, در فـاصله كمـتر از دو
دهه بعـد از جنگ بـود كـه «هنجـار مـصـرفى» مـوجـود در ا�ن دورانى كــه (به غلط), «عـصـر

)٢٤طالئى» نام&ده شـده بود, به سرعت نشان داد كه براى سرمـا�ه گران متام مى شود (
و ا�ن خود به همراه سا�ر عوامل به پسرفـت شرا�ط سودآورى سرما�ه كمك منود و چن&ن

 طل&عهء بحران اعالم گشت.٦٠بود كه از اواخر سال هاى 

گگگگااااممممىىىى    ببببللللنننندددد    ببببهههه    ععععققققبببب    ببببررررااااىىىى    ببببررررااااننننگگگگ&&&&خخخخنتنتنتنت    ااااننننببببااااششششتتتت????
 ا�ن است كه آنچـه گستـرش �ا محـدود�ت تول&د راكاپ&ـتال�كى از فرض&ـات مركزى 

تع&&ن مى منا�د عـبارت است از «سود و رابطهء ب&ن ا�ن سود و سرما�هء به كـار رفته و بنا
بر ا�ن, سطح مع&نى از نرخ سود, نه رابطهء تول&د با ن&ازهاى اجتماعى و ن&ازهاى انسان
اجـتـمـاعـاً مـتـحـول شده. كـندى و توقk [تول&ـد] به رفع ن&ـازها بسـتگـى ندارد, بلكه تول&ـد و

). پس فقط كافى ن&ست كه نرخ استثمار٢٥ا�جاد سود است كه آن را ا�جاب مى كند» (
ن&ــروى كـار باال باشــد و �ا آنطور كــه ارقـام حــسـابدارى مـلى خـاطر نـشـان مى ســازند, به

 نزد�ك٦٠اندازه اى افـزا�ش �ـابد كـه نرخ باز دهىِ ســرمـا�ه را به سطح پا�ـان سـال هاى 
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), بلكـه شــرا�ط ارزش بخــشـىِ مــوجــود با�ســتـى به اندازهء كــافى بـراى ســرمــا�ه٢٦كند (
رضـــــا�ـت بخـش بـاشـــــد. در ا�ن بـاره حتـل&ـل هاى ژ. دومـــــ&ـنـ&ل و د. لـوى كـــــه بـه آمـــــر�كـا
اخـتـصـاص �افـتـه, پرتو تار�خى جـالبى بر ا�ن نكـته مـى افكنند. افـزا�ش نرخ سـود پس از

 براى خـروج از بحـران كـافى نبـود, بلكه «وسـعت قـابل مـالحظهء رشـد آن»١٩٢٩بحـران 
در طول جنگ جـهـانى دوم بود كـه شـرا�ط منـاسب را براى دورهء جـد�دى از رشـد ن&ـرومندِ

). در مجـموع, نابودى عظ&م سرمـا�ه و/ �ا كاهش ارزش آن در٢٧انباشت فراهم آورد (
 با�سـتى پ&ش مى آمـد تا شـرا�ط الزم براى �ك «تغـ&ـ&ـر تكن&كى»١٩٤٥ تا ١٩٢٩فـاصلهء 

منـاسب فـــراهم گـــردد, بد�ـن مــعـنا كـــه در اثر آن بازدهـى ســـرمــا�ـه به سطـحى برســـد كـــه
 حاصل شود.٥٠-٦٠موجبات ترغ&ب انباشت سال هاى 

در ا�نـجــا با�ـد منظـورمــان را از كـــاهشِ ارزش ســـرمــا�ـه روشن كنـ&م, چرا كـــه ا�ن
عـبارت در مـعرض تعـاب&ـر مخـتلk و گـاه تقل&ل گرا�ـانه واقع شده است. در مـرحلهء اول و
مـهمـتر از هرچ&ـز, منظور از آن سـرما�هء مـتـغ&ـر است �عنى سـرما�ه اى كـه موجـد ارزش
مى باشـــد و كــاهش وســ&ع هـز�نهء آن همــ&ـــشــه شــرط خــروج از بحــران بـوده است, ز�را
كـاهش آن باعـث افـزا�ش قـابل مـالحظهء نـرخ سـود مى گـردد. روند كـاهش هز�ـنهء ن&ـروى
كـار از ب&ست سـال پ&ش آغـاز گرد�ده است. امـا به وضوح, دربارهء كـشـورهاى پ&شـرفتـه,
با�د كـمى دورتر رفت. همـه چ&ـز حاكى از آن است كـه در روند بازپس گـ&ـرى دستـاوردها,
چه در زمـ&نهء حــقـوق و چه در زمـ&نهء نهــادهاى اجـتـمـاعى با�د راه طـى شـده پس از جنگ
جهانـى دوم را به عكس پ&مود تا هز�نه اى را كه سـرما�ه آن را غ&ر قـابل حتمل مى پندارد
كاهش داد. در شرا�طى د�گر, مى توان مسأله اى مشـابه را در كشورها�ى مشاهده كرد
كه سـرما�ه در كادر جهـانى شدن بدانها متا�ل �ـافته است. چند�ن كـشور وابستهء آسـ&اى
جنوب شرقـى, در طى �ك دهه, زم&نهء مناسـبى براى انباشت سـرما�ه ها فـراهم آوردند كه
به بهبـود نسبى سطح زندگى در آن ها مدد رسـان&د (بخوان&ـد افزا�ش هز�نهء دستـمزدى).
ا�ن وضع&ت قابل دوام نبوده, فروپاشى اقتصـاد ا�ن كشورها را سرعت بخش&د به طورى

, حقوق بگ&ران و ب&كاران در شرا�طى وخ&م قرار گرفته اند.١٩٩٧كه از 
امروزه, بنـا بر ا�ن, با كمبـود ظرف&ت هاى تكـن&كى رو به رو ن&سـت&م, آنطور كـه گو�ى
« ترقـى تكن&ـكى به آخـــر خط رســـ&ـــده باشـــد», بلكـه شــرا�ـط حتــقـق ارزشِ آن ها ست كـــه
رضــا�ـت بخش ن&ـــست. منابع ســـرمــا�ه اى (پـولى) الزم براى رشــد تـكنولوژى كـــه با�د در
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) و امروزه در فـرآ�ند تول&دِ ارزش توسط ن&ـروى كار,٢٨جتهـ&زات تول&دى «ادغـام گردد» (
ضــرورى مــحـســوب مى گــردند به مــبــالغ عظـ&ـمـى سـر مـى زند. در عــ&ن حـال, جــا�گـز�نى
سـرمـا�هء ثـابت [ابزار و مـاشـ&ن] به جـاى نـ&ـروى كـار, به كـاهش �ا دست كـم ثابت مـاندنِ

) منجر گـرد�ده است. به٢٩تعـداد حقـوق بگ&ران كـه تنها ا�جـاد كنندگان ارزش هسـتند (
نوعى و در درجــه اى باالتر از بحـران هاى قــبلى, همــان عـوامل به طور مــعكوس, بر روى
حــجـم ارزش اضــافى اثر مـى گــذارند: بـه نحــو مـــثــبت, ز�را جتـــهــ&ـــزات تول&ــدى, بـا رشــد
بارآورى كـار و شـدت بخـشـ&ـدن به آن, نرخ ارزش اضـافى را باال مى برند و در عـ&ن حـال
به نحـــو منفـى, ز�را با كــاهـش حــجم كـــار زندهء الزم, آن را پا�&ن مـى آورند. آنچـــه سطح
پا�&ن انبــاشت را نشـان مى دهد ا�ن است كـه سـ&ـســتم به مـثـابهء �ك كل&ـت, قـادر به تول&ـد
حــجــمى از ارزش جــد�د (از ارزش اضــافى) ن&ــست و نـتـ&ــجــتــاً ا�نـكه افــزا�ش بارآورى و

شدت كار ناكافى ست.
در مـورد كـاهش ارزش سـرما�هء مـسـتـقـر شده (بـه صورت جتـهـ&ـزات, سـاختـمـان و
غـ&ـره) با�د گـفت كـه كـاهش ارزش آن ها در جـر�ان بحـران هـاى قـبلى و توسط آن ها از
طر�قى مــشــخص (به صـورت خــارج كـردن آن هـا از گـردونهء تولـ&ـد, قــبل از مـوعــد, مـثــالً
حالـت ورشكستگى) اجنـام مى گرفت و همـ&ن طور به خصـوص به شكل افت ارزشِ پولى
سرمـا�ه - سهـامِ مؤسـسات; افـتى كه بازخـر�د و ادغام شـركت ها را دامن مى زد و بد�ن
نحــو نرخ سـود را افــزا�ش مى داد (البــتـه براى ســرمـا�ه دارانى كــه بحـران را از ســر مى
گــذراندند). با رجــوع به دو دههء گــذشــتــه, در مى �اب&م كــه عــمل&ــات ادغــام و خـر�ـد با ا�ن
و�ژگى همراه است كه ارزش اسمى سـرما�ه هاى فعال مالىِ مورد مـعامله به نحوى قابل
مالحظه مـتورم گشتـه است. ا�ن ارزش پذ�رى چشمگ&ر كه بـه نحوى تنگاتنگ با باال رفنت
بازارهاى بورس در ارتبـاط است البتـه بُعـدى كامـالً مصنوعى (�ا مـجازى) دارد. با وجـود
ا�ن, عمدتاً با هم&ن مع&ار است كه سوددهىِ پروژه هاى سرما�ه گذارى درازمدت (مادى
و غ&ر مادى) در جهت تول&د محك مى خورد. نقش مخربى كه ا�ن جنبهء سرما�هء مالى بر
روى نرخ ســـرمـــا�ـه گـــذارى و ن&ـــز روى انبـــاشـت بازى مى كنـد, بازتاب خـــود را در تـدو�ن
«مـعـ&ـارهاى جـد�د مـد�ر�ت» مى �ـابد كـه بر «ارزش سـهـام بورس» اسـتـوار است و از ا�ن

پس به همهء گروه ها�ى كه در تول&د دست دارند اعمال مى گردد.
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ققققددددررررتتتت    بببباااازززز����ااااففففتتتتههههءءءء    سسسسررررمممماااا����ههههءءءء    ممممااااللللىىىى
مى توان به نوعى گـفت كه قـرن ب&ـستم, همـانگونه پا�ان مى گـ&رد كـه آغاز شـده بود,
�عنى بـا تسلط سـرمــا�هء مـالـى كـه به نظر مـى رسـد در مــقـابلش مــقـاومت منى تـوان كـرد.
مـعـذلك, ا�ـن مـقـا�سـه نامــحـدود ن&ـست و مـهـم است كـه مـاه&ت و مـحــدوده هاى اصلى و

) را روشن كن&م تـا اثرات آن را در ا�ن پا�ان٣٠خــاسـتگـاهىِ سـرمــا�هء مــالىِ مــعـاصــر (
قرن بر روى د�نام&سم سرما�ه دارى در�اب&م.

)٣١در اجنام ا�ـن مهم, گـذرگاه ناگـز�رى كه در پ&ش دار�م حتـق&ـقات ه&لفـرد�نگ ( 
است. تعر�k محـدود كنندهء او را از سرما�هء مالى, به عنوان «سـرما�هء حتت كنترل بانك
ها كـه صـاحـبــان صنا�ع از آن اسـتـفـاده مى كـنند», بعـداً لن&ن كــمى اصـالح كـرده است.
لن&ن هـم به نوبهء خــود «فـرمــول نغــز» بوخــار�ن را به وام گــرفـتــه است: «تداخـل بانك ها و

) حتل&ل٣٣). بوخـــار�ن هم (٣٢صنا�ـع به پ&ــدا�ـش انحــصــارات مـنجــر گـــرد�ده است» (
ه&لـفـرد�ـنگ را بدون امــا و اگــر به كــار گــرفــتـه, در حــالـى كـه پـل سـوئـ&ــزى ا�ن تعــر�k از
سرما�هء مالى را غ&ر قابل قبول دانسته و معتقد است كه اگرچه فرآ�ند متركز از ربع آخر
قـرن نوزدهم گـرا�ش عـمـدهء ســرمـا�ه است, امـا تسلط بانك ها, طـورى كـه در حتل&ل هاى
ه&لفـرد�نگ آمده صـرفاً نت&ـجهء اوضـاع تار�خىِ و�ژه اى ست. در نت&ـجه, سـوئ&زى مـعتـقد
است كـه اصطـالح «سـرمـا�هء مـالى» اشــتـبـاه است و پ&ــشنهـاد مى كند كــه به جـاى آن از

). با وجـود ا�ن, سوئـ&زى در آخـر�ن٣٤اصطالح «سـرمـا�هء انحصـارى» اسـتـفاده شـود (
نوشته ها�ش, به ا�ـن نظر با د�دى انتقادى مى نگرد و معتـقد است كه اگر سـرما�هء مالى
در ن&مهء اول ا�ن قرن هنوز در تبـع&تِ سرما�هء صنعتى بوده, [اما] دورهء مـعاصر, شاهد
پ&روزى سرما�هء مالى ست. به طورى كه سرما�هء مالى «شرا�ط انباشت سرما�ه را كامالً
تغ&&ر داده و از آجنا كه ه&چ محدود�تى منى شناسـد, د�گر نه مف&د, بلكه به ن&روى مخرب

).٣٥وحشتناكى تبد�ل شده است» (
مـا بحـثى بر سـر زمانـبندى نظر ه&لفـرد�نگ در بارهء سـرمـا�هء مـالى ندار�م ولى حق
را به برونهk مى ده&م كـه «انحراف» ه&لفـرد�نگ را راجع به سرمـا�هء مالى امـرى تئور�ك
مى پندارد كه هرگـونه ارجاع به پول به مثـابهء معادل عمـومى را رها كرده است. در نت&ـجه
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به بهانهء ا�نكه پول كـاغذى (و اوراق بهادار) عـمدتاً جاى پول فلزى ارزشـدار را در گردش
گــــرفــــتــــه (در نخــــســــتــــ&ـن بخش كــــتــــاب «ســــرمــــا�ـهء مــــالى») , د�دگــــاهـى كــــمــــ&ت گــــرا

)quantitativiste() در نتــ&ـــجــه تضـــاد ناشى از٣٦ راجع به پـول اخــتــ&ــار مـى كند .(
تبد�ل شدن كاال به شكل پول نفى مى گردد و هم&ن طور شكل و دامنه اى كه بحران هاى

). آنچه براى بحث ما اهم&ت ب&شترى٣٧مالى به خود مى گ&رند, ناد�ده گرفته مى شود (
دارد ا�ن است كـه در بحث ه&لفـرد�نگ به و�ژگى هاى گردش مـالى, به تضـادهاى موجـود
ب&ن مــدارهاى ارزش بخـشى ســرمـا�ه - پول و مــدارهاى سـرمــا�هء مـولد كم بـهـا داده مى

 سـرمـا�ـهء مـالى به)fonctionnalité() آنهم به نـفع نوعى ظرفـ&ت كــاركـردى ٣٨شـود (
مــفــهــوم مــورد نـظر ه&لفــرد�ـنگ �عنى ســـرمــا�ه - پولى كــه بـانك ها به صــاحــبــان صـنا�ع

). مـجـمـوعاً از نـظر ه&لفـرد�نگ, سـرمـا�هء مـالى تعـد�ل كنندهء٣٩پ&ـشـاپ&ش مى پردازند (
بحران ها ست.

حال آنكه ماركس مالحظات متعددى در مـورد سرما�هء مالى ب&ان كرده و راه ها�ى
را مى گشا�د كه با آنچه ه&لفرد�نگ از نقش «ظرف&ت كاركردى سرما�هء مالى» ارائه داده
كامـالً مخالk است و به ما امـكان مى دهد كه ماه&ت و اثرات سـرما�هء مالىِ معـاصر را

بهتر بفهم&م.
براى درك ا�ن مطلب, با�د از مفهـوم سرما�ه به عنوان رابطهء اجتـماعى حركت كن&م
كه بر تصـاحب و كنترل ارزش هاى ا�جاد شده مـبتنى ست. ا�ن ره&افت به مـا اجازه مى

 نام&ده مى)Production-Finance(دهد آنچه را كـه عادتاً رابطهء ب&ن تول&د - مـال&ه 
شـود, در �ـك مـجــمـوعــه گـردآور�م كــه مـاركس در جلـد سـوم سـرمــا�ه به صــورت رابطه اى
منازعــه آمـ&ــز ب&ن «سـرمــا�هء واقـعـى» و «سـرمـا�ـه - پول» به طور به تفــصـ&ل حتـل&ل منوده

)است. نقطـهء عـز�مـتِ گـردش ســرمـا�ـه, شكل پول  A  به خــود مى گـ&ــرد; همـان طـور كـه(
)نقطهء پا�انى آن  A ’ , و ا�ن مـدار سـ&ـمـاى خـاص, اقـتـصـاد ســرمـا�ه دارى را به عنوان(

«اقتـصاد پـولى تول&د» ترسـ&م مى منا�د. بد�ن ترت&ب, پولِ پ&ش پرداخت شـده, سرمـا�ه اى
ست بالقوه, ز�را اجازه مى دهد ارزش ا�جاد شده توسط ن&روى كار تصاحب گردد.

ظرفـ&ت هاى رشـد سـرما�هء مـالى از آجنـا نشـأت مى گـ&ـرد كه هـر سرمـا�ه اى خـود
رادر شكـل دوگــــانـه اى مــــتـظاهـر مى منـا�د از ســــو�ـى به مـــــثــــابـهء ســــرمـــــا�ه - مـــــالكـ&ت

)propriétécapital-( عنى ســرمــا�ه اى كــه حق داشنت درآمــد ا�جـاد مـى كند و از�
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 �عنى سرما�ه اى كه در)capital-function( سوى د�گر به مـثابهء سرما�ه - كـاركرد
پروســـهء تـول&ـــد كـــاركـــرد دارد. ا�ـن دوگـــانگى, روابط ســــرمـــا�ه دارى را در قـــالبـى بتـــواره

)fétichisé(منا�ـان مى ســــازد كـــه در آن �ك «دارا�ـى» - در ا�نجــــا پول - قــــادر است 
درآمــد ا�جــاد كنـد, در حــالى كــه ثمــربخــشىِ ســرمــا�ه - پـول در حتل&ل نهــائـى, به ارزشى
بســتگى دارد كــه توسط تول&ــد و به �مـن به كـارگــ&ــرى ن&ـروى كــار خلق مـى شـود. امــا ا�ن
فـرآ�ند بتـوارگى بـه نوعى مـتـقـارن با فـرآ�ندى ست كـه سـرمـا�ه را نـه �ك رابطهء اجـتـمـاعى,
بلكه توده اى از اشــ&ـاء (مـثـالً مـاشـ&ن هـا) مى داند كـه گـو�ا توانا�ـى آن را دارند كـه خـود
ارزش تول&ـد كنند. تنهـا فـرآ�ند كـار است كه خـالق ارزش مى باشـد و تصـاحب بخـشى از
ا�ن ارزش از طر�ق داشنتِ حقـوق مالك&ت بر ابزار تول&ـد فراهم مى آ�د; ابزارى كـه الزمهء
به كـارگ&ـرىِ ا�ن ن&ـروى كار است. به زبان د�ـگر, در حالى كـه از �ك طرف, سـرما�هء مـولد
به نظـر «كــار انبــاشــتــه شـــده» مى آ�د, از جــانب د�گـر ســرمــا�ه - پول بـه صــورت حــقــوق

مالك&ت ظاهر مى شود كه «حق [تصاحب] ارزش اضافى» را م&سر مى سازد.
آنچــه از نظر مــاركس, �ك حــد نهـائى مــحــسـوب مى شــد �عنى حــالت شــركت هاى
سـهـامى كه متام منـفعـتـشـان به صورت حق الـسهم در مى آ�ـد, رفتـه رفـتـه تبد�ل به قـاعـده
گــرد�د. ســـرمــا�ه دارى قــرن بـ&ــســتم, طى مـــراحل پى در پى, دوگــانـگى ســرمــا�ـه را كــه به
صورتِ سرما�ه - پول و سرما�ـهء مولد بروز مى كند تا نها�ت آن سوق مى دهد و در ع&ن
حـال, سلطه را بـه اولى مى بخـشـد. در اوا�ل قـرن, لنـ&ن بر اهمـ&ت ا�ن دوگـانـگىِ سـرمـا�ه
تأكـ&د داشـتـه و نت&ـجه گـرفـته كـه شكل رانتى و انگلى تصـاحب ارزش اضـافى, به تدر�ج به
صورت �ك قاعدهء عمومى در مى آ�د; نظرى كه با د�دگاه هاى ه&لفرد�نگ مغا�رت داشته
است. امـروزه تـسلط سـرمـا�ـه - پول (به صـورت حـقــوق مـالك&ت و مـطالبـات اعـتــبـارى) و
ظرفـ&ت آن براى تأمـ&ن �ك درآمـد منظم براى صـاحـبـان آن ها - كه هـمانقـدر «طبـ&ـعى به

) - �ك و�ژگى اساسى٤٠نظر مى آ�د كه [بگو�&م] درخت گـالبى گالبى به بار مى آورد» (
ســـــرمــــا�ـه دارى راتشـك&ل مـى دهد. بـ&ــــان ا�ـدئولـوژ�ك ا�ـن تسـلط را مـى توان در تئـــــورى
نئوكـالس&كِ حقـوق مالك&ت �افت, بد�ن معنا كـه هر نوع سند مالك&ـتى مى تواند بر اساس
توانائى اش در تأم&ن درآمـدى پ&ش ب&نى شده به سرما�ه تبـد�ل شود و حتى در ا�ن راه با
طرح مـفهـوم «سـرمـا�هء انسانـى» جنبه اى رؤ�ا پـردازانه به خود بگـ&رد. نبـا�د ا�ن خـواست
ســرمـا�ه دارى را دست كـم گـرفت; ســرمـا�ـه دارى �ى كـه خــود را از «الزامــات پولى» رها
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شـده مى ب&ند و در نتـ&ـجـه مى پندارد كـه مى توان هر برخـوردارى از «حق مـالك&ـتى» را به
دارائى مـــالى تـبــد�ـل منود كـــه بد�ن عنـوان به او اجـــازه مى دهد از روى ارزش مـــقـــاد�رى

).٤١برداشت كند(
ســرمـا�ه مــالى مــعـاصــر در اشكال نهــاد�نهء جـد�ـدى خـود را گــسـتــرش داده است,
چنانكه نقش فـزا�نده اى كه صندوق هاى بازنشـستگى [خـصوصى] و صندوق هاى ب&ـمه
در كنتـرل و مــد�ر�ت مـؤسـســات بازى مى كنند گــواه آن است. همـچن&ن اسـت رشـدى كـه

act“(مـــؤســســـات «ســـهـــامى»  ionnarial”(در مـــقـــابل ســـرمــا�ـه دارى مــؤســـســـات 
«مد�ر�تى» پ&ـدا منوده اند. معذلك نبا�سـتى تفاوت ب&ن نهادهاى جد�د و اشكال نـهادگونهء
قــبلـى را پررنگ كــرد. نبــا�ـد فــرامــوش كــرد كــه عــمـل&ــات مــتــداخل بـ&ن نهــادهاى بـانكى و
غـ&ـربانكى (صنـدوق هاى بازنشـسـتگى و ب&ـمـه) وجـود دارد بـا مـشـاركت هاى مـتـقـاطع در
سـرما�ه. پـد�ده جد�دى كـه به هر صـورت تا كنون ناشناخـتـه مانده ا�ن است كـه نهـادهاى
نو�ن سـرما�هء مالى مـستـق&ـماً در ش&ـوه هاى تول&د ارزش و خـودِ تول&د دخـالت مى كنند و
بالطبع در شـرا�ط استثـمار ن&ـروى كار از طر�ق «ارگـان هاى رهبرى مـؤسسات صنـعتى»

)gouvernement d’entreprise(.

پپپپاااا����هههه    ههههااااىىىى    تتتتسسسسللللطططط    سسسسررررمممماااا����ههههءءءء    ممممااااللللىىىى
به نظـر مــا دو عنـصــر اســـاسى مى توانـد تسلط بـى چون و چرا�ى را كـــه ســرمـــا�هء

٧٠مالى امروزه اعمال مى كند توض&ـح دهد: اول, س&است ها�ى كه از اواخر سال هاى 
به نام آزادى بازارهاى مالى به كار گـرفته شد ولى درواقع, آماجش طبقهء كـارگر و حقوق

 بر سـرِ كـار١٩٧٩اجـتـمـاعى بود. چن&ن است كـه بـرنامـهء حكومت مـارگـارت تاچر كـه در 
آمد دو هدف عـمده را دنبال مى كـرد. استوار كـردن قدرت سرمـا�ه در مقـابل كار و حتك&م

)révolution conservatrice(نهـاد�نهء سـرمـا�هء مـالـى. «انقـالب مـحـافظه كـاران» 

كـه از ا�ن سـ&است هـا نشأت �ـافتـه بود, هدفش را نابودى سـ&ـسـتـمات&ـك نهادها و حـقـوق
مــربوط بـه حــمــا�ت هـاى اجــتــمــاعـى قــرار داد و در عــ&ن حــال, رهـا�ى بازار پولـى از قــ&ــد
مقـررات و آزادسازى آن را دنبال مى كـرد. در آمر�كا منى توان س&ـاست پول مدارانهء پ.

 به اجـرا گذاشـتـه بود, از برنامهء بودجـهء١٩٧٩ولكر, رئ&س خـزانه دارى آمر�كا را كـه از 
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)Economic Recovery Tax اعــالم شــد ١٩٨١ســازمــان ادارى دولت ر�ـگان كــه در 

)Actجـدا كـرد. برنامـه اى كـه كــاهش وسـ&ع مـال&ـات ها را به نفع مـؤســسـات صنعـتى و 
طبـقـات دارا از �ك سـو و افـزا�ش بى سـابقـهء هز�نه هـاى نظامى و كـاهش بودجـهء برنامـه

-٨٣). در فرانـسه ن&ـز از سال ٤٢هاى اجـتمـاعى را از سـوى د�گر �كجا گـرد مى آورد (
 س&است مبارزه براى از ب&ن بردن ب&كارى كـه به عنوان هدف ترج&حى اعالم شده بود٨٢

كنار گذاشته شد, پذ�رش و تن دادن به وجود ب&كارى همراه شد با ا�ن تعهد كه «به حلاظ
اجـتــمـاعى با آن برخــورد بهـتـرى» صــورت گـ&ـرد. ا�ن ســ&ـاست همــزمـان بود با ســ&ـاست
تبـعـ&ت از «بازارهـاى مـالى» مـركب از نرخ بهـرهء باال, امـتـ&ـازدهىِ هـرچه ب&ـشـتـر در قـبـال
ن&ـازهاى سـرما�ـه براى تخفـ&k مـال&ـاتى, بى قـبـاتى ن&روى كـار و نابودى تدر�ـجىِ س&ـسـتم
ب&ـمه هاى اجـتـماعـى (س&ـسـتم ب&مـه ها�ى كـه �ك «امـر استـثنائى» و غـ&ر قـابل حتـمل براى
سـرمـا�ه دارى سـت, سـ&ـسـتـمى كـه با داشـنت بودجـه و گـردش پولِ هنگفـت از كنتـرل بازار
مالى خـارج است). در مجـموع, س&ـاست هاى نو ل&بـرالى كه به بازسـازى قدرت سـرما�هء
مـالى منجـر گـرد�ـده, در ا�ن خـالصـه مى شـود كـه متام ن&ـروى طبـقـات مــسلط و نهـادهاى
سرما�ه دارى را در جهت پا�ان دادن به دورانى بسـ&ج منا�د كه براى او �ك پرانتز طوالنى

 ساله بعد از جنگ بوده است.٢٠
در واقع, به خـوبى روشن است كه ن&ـروهاى خودجـوش بازار (مالى) قـدرت امروزى
ســرمـا�هء مــالى را به وجــود ن&ــاورده اند, بلكه ســ&ـاسـت حكومـتـگران كـه شــد�داً به ســمت
مـقـتـضـ&ات بارآورى سـرمـا�ه - پول اسـتـقـراضى كـشـ&ـده شـده, ا�ن نتـا�ج را به بار آورده
است. اقـدامات مـربوط به مـقررات زدا�ى و خـصـوصى كردن بـازارها, نت&ـجـهء �ك انتخـاب
سـ&ـاسى ست و نـظام مـبـتنى بر نرخ بـهـرهء باال, به و�ژه اعـمـال آن بر قــرضـه هاى دولتى,

هدف ا�جاد دوباره و حتك&م �ك طبقه رانت بر را دنبال كرده است.
معـذلك, ا�ن عامل سـ&اسى (به قـوى تر�ن مفـهوم كلمـه �عنى قـدرت اجتمـاعى) بدون
فــــرآ�ند طـوالنى رها�ـى ســـرمــــا�ه - پول از الـزامـــات پـولى منى تـوانست بـه اندازهء كــــافى
س&است طرفدارانهء خو�ش از سرمـا�هء حامل بهره را به مرحلهء اجرا بگذارد. ا�ن فرآ�ند
دومـ&ن عنـصـر قـدرت فـعلى سـرمــا�هء مـالى را بعـد از حـمــا�ت قـدرت سـ&ـاسى تـشك&ل مى
دهد. ا�ن فـــرضــ&ــه مــا را به مـــرحله بنـدى كــردن تار�خ ســرمـــا�ه دارى مى كــشــانـد كــه بر

تأكـ&ــد مى ورزد, چه در حـوزهء١٩١٤گـسـست از طـال به عنوان «مـعـادل عـمــومى» بعـد از 
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روابط پولى و چه در سـا�ر حوزه ها. در حتل&ل هاى مـاركسـ&ستى بـه ا�ن گسست كـم بها
داده شـده است. گــرا�ش آن ها ب&ــشـتـر به ســمت حتل&ل شـرا�ـط «واقـعىِ» تول&ــد - حتـول
نرخ سـود, فــرآ�ند جتـمع و متـركـز سـرمـا�ـه و غـ&ـره - مـعـطوف بوده و ابعـاد پولـى و مـالى
انبـاشت ســرمـا�ه فـقط به عـنوان «انعكاس» تضـادهاى «دنـ&ـاى واقـعى» مـورد مــداقـه قـرار

مـــعـــ&ـــار مـــبـــادلـهء طالگـــرفـــتــــه است. ا�ن امـــر در حتـل&ل هـاى مـــربوط بـه جـــا�گاهـى كـــه 
)Standard Gold-Exchange(در جـــر�ان رشـــد اقـــتـــصـــادى بعـــد از جـنگ داشـــتـــه 

مشهود است. حلن حاكم متأثر از تذكر ك&نز كه طال را «ش&ئ مقدس وحشى» تعر�k مى
كــرد, تأكــ&ــد را ب&ــشــتـر بـر امـتــ&ــازهاى «ارباب مـنشــانهء» آمــر�كا در جــهت «تنظـ&م» رژ�م
انبــاشت مى گـذاشت تا بـر تضـادهاى آن ســ&ـسـتــمى كـه مـى كـوشـ&ــد از الزامـات مــعـادل
عــمـــومى رها�ى �ـابد. در حتل&ـل ها, نقــشـى كــه به وســـ&لهء دالر به عنـوان پول اعــتـــبــارى و
وس&لـهء تأم&ن مالىِ مـوج وس&ع انبـاشت ا�فا مى شـد ب&شـتر مـورد توجه قرار مـى گرفت و
k&حـتى تورم باال�ى كـه در ا�ن دوره د�ده مى شـد به مـثـابهء روشى مـدبرانه در جـهت تخـفـ

درگ&رى ها�ى كه بر سر تقس&م ارزشِ آفر�ده شده پد�د مى آمد تلقى مى گرد�د.
برعكس, الزم اسـت بر روى ا�ن نكتــه تأكــ&ـد كـن&م كــه حـســاب هاى تصــفــ&ـه نشــدهء

 هـنوز بـر دوش جـــــــامـــــــعــــــه در دوران كـنـونـى سنـگـ&نـى مـى كنـد.١٩٤٤- ٧١/٧٣دوران 
«اقـتــصـاد مـبـتـنى بر وام», اصطالحى كــه گـاه براى توصـ&ـk رژ�م پولى ب&ن املللـى بعـد از

 منجـر به رشـدِ ن&ـرومندِ گـردش مـالى ب&ن١٩٦٠جنگ به كـار مى رود, از آغـاز سـال هاى 
 كـه خـودمـخـتـارى)euromarchés(املللى گــرد�د - توجـه كن&ـد بـه «بازارهاى اروپا�ى» 

فـزا�ندهء آن توسط سـاز و كارهاى ا�جـاد سـرما�ه هاى مـجـازى در ا�ن بازارها گـستـرش
 ورود به بحـران نه تنهـا به ارزش زدا�ى شـد�د از ا�ن مـبـالغ هنگفت�١٩٧٣افت. از سـال 

سـرمـا�ه - سـود منجـر شد, بلـكه حترك جـد�دى بدان بـخشـ&ـد (با جـذب دالرهاى اضـافى
, چند برابر شـدن مكـان&ـسم هاى ا�جـاد١٩٨٠كـشـورهاى نفـتــخـ&ـز اوپك). در سـال هاى 

سرما�ه - پول كـه توسط جهانى شدن مـالى م&سر شـده بود به وضع&ت جد�دى اجنـام&د.
دورهء كنونى بـر خـالف ادوار قــبلىِ بحـران انـبـاشت كــه با كـاهش ارزش وســ&ع مــوجـودى
مالى همراه مى شد با كندى انباشت و رشد سرطانى سرما�ه - پول مشخص مى شود.
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تتتتسسسسللللطططط    سسسسررررمممماااا����ههههءءءء    ممممااااللللىىىى    وووو    ااااننننببببااااششششتتتت    سسسسررررمممماااا����ههههءءءء    تتتتوووولللل&&&&ددددىىىى
در ادب&ات ماركسـ&ستى, ا�جاد واحدهاى بزرگ تول&دى سـرما�ه دارى و نتا�ج منفى
تراكم و متـركــز ســرمــا�ه كـــه از آن ناشى مى شـــود, چه در حــوزهء تول&ـــد و چه در حــوزهء
بازار, به طور وس&ـعى مورد مطالعـه قرار گرفـته است. در واقع, حتل&لگرانى مـختلk چون

) از ســوى د�گر,٤٤), پل باران و ســوئ&ــزى (٤٣بوخــار�ن و لن&ن از �ـك سـو و اســتندل (
عل&رغم د�دگـاه هاى متفـاوتشان خاطر نشـان كرده اند كه مـؤسسات بزرگ سـرما�ه دارى
با ســرمــا�ه هاى مــتـمــركــز, چگونه بـه خـاطـر ظرفـ&ـت بازدارنده شــان روى نرخ انبــاشت و
سـ&ـاسـت مـحـدودگـرشـان در انـتـخـاب نوآورى هاى تكـنولوژ�ك (انتـخــاب آن ها بر اسـاس

بازدهىِ كوتاه مدت), بر حتول سرما�ه دارى مهر واپس گرا�ى زده اند.
فرضـ&اتى كه مـا در باال ذكر كرد�م ارزش خـود را امروزه هم حفظ كـرده اند. كنترل
مؤسـسات خـ&لى بزرگ بر روى اخـتراعـات, نوآورى ها و پخش تكنولوژى, تول&ـد و جتارت

) به درجه اى رس&ـده كه تا كنون سابقه نداشـته است. ما فكر٤٥جهانى كـاال و خدمات (
مى كن&م كـه وراى ا�ن حتـوالت, مـاه&ت خـود ا�ن مـؤسـسـات هم دچار تغـ&ـ&ـر گـرد�ده اند.
همـان طور كه قـبـالً هم ذكـر كرده ا�م, اسـتـراتژى ا�ن مـؤسسـات بزرگ از �ك منطق مـالى

). ا�ن امـر به خــصـوص آجنـا�٤٦عنى ارزش بـخـشىِ سـرمــا�ه هاشـان پ&ـروى مـى كنند (
بد�هى ست كه به جـا�گاه درجهء اولى توجـه كن&م كه نهادهاى مـالى (به و�ژه صندوق هاى
بازنشـستگـى و ب&مـه) در رهبـرى گروه هاى بزرگ چند ملـ&تى كـه در تول&ـد مشـاركت دارند
احـــراز كـــرده اند. در ا�ن مـــعنـى قـــدرتى كـــه ســرمـــا�ـهء مــالـى دوباره به دسـت آورده تنهـــا
«بازتاب» مــشكـالت انبـاشـت سـرمــا�هء مــولد نـ&ـسـت, بلكه به تدر�ـج, به �ك عــامل اســاسىِ

كندىِ ا�ن انباشتِ گرا�شى بدل گشته است. به دو مثال در ا�ن مورد توجه كن&د:
 به بعـد, صـاحـبـان و مـد�ـران گـروه هاى [اقـتـصـادى], شـ&ـوهء١٩٨٠از سـال هاى 

)centralisation(رشــدى را در پ&ش گـــرفــتــه اند كــه در آن براى متركــز ســـرمــا�ه ها 

, اهم&ت ب&ـشترى قـائل مى شوند. دو)concentration() نسبت به تراكم سـرما�ه ٤٧(
فــرآ�ند فــوق, اگــرچه اغـلب با هم �كـى تلقى مى شــونـد, امــا بر روى انبــاشت در مــقــ&ــاس
اقـتـصـاد كـالن, اثرات مـتـفـاوتى دارنـد. تنهـا تراكم سـرمـا�ه است كـه به خـلق ظرفـ&ت هاى
جـد�د تول&ـد مدد مى رسـاند و به انبـاشت به مـعناى دقـ&ق كلمـه مربوط مـى شود; در حـالى
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كـه متركـز سرمـا�ه فـقط انعكاس تغـ&ـ&ـرى در مـالك&ت سـرما�ـه است. ا�ن تغـ&&ـر امـروزه به
 و كنترل مؤسسـات متوسط �ا)fusion/acquisition(واسطهء عمل&ـات ادغام /خر�د 

به طـور مــســـتـــقـــ&م و �ـا از طر�ق شـــركت هـاى مـــوســوم بـه ســـرمــا�ـه گـــذارى پرمـــخـــاطره
capital-risque ٨٠ و غـ&ـره اجنـام مى پذ�رد. تب عـمل&ـات ادغـام - خـر�د كـه در دههء

).٤٨باال گـرفـتـه بود هنوز نبـر�ده است, بلكه بر عكس, وسـعت بـ&شـتـرى هم �افـتـه است (
ابعاد گروه هاى اقتصادى و مقامى كه در رده هاى اول فعال&ت هاى صنعتى اشغال مى
كنند و مــبــالغ هنگفــتى كــه صـرف ا�ن فــعــال&ت ها مى منا�ـند و صـعــودى كــه در سـرمــا�ه
گـذارى هـاى بورسى باعث مى شــوند, مـا را وا مـى دارد كـه به فــرضـ&ــاتى كـه مــاركس در
رابطه با خـامـوش شـدن مـحركـهء تول&ـد «آتش حـ&ـات بخش» در اثر به اوج رسـ&ـدن متركـز

).٤٩سرما�ه به پ&ش كش&ده غور و تأمل كن&م (
دومـ&ـن مـثــال, ورود پر انرژى صندوق هاى بازنـشـسـتـگى و ب&ـمــه در «مـد�ر�ـت گـروه
هاى بزرگ اقـتصـادى» ست كـه ورودشان با قـرار دادن «مـع&ـارهاى جد�ـد مد�ر�ت» مـبنى

 توأم گــشـتــه است.gouvernement d’entrepriseبر «ارزش ســهــام» در چارچوب 
اصطالح «ارزش ســهــام» در واقع ضــد خــودش را تـداعى مى منا�د, ز�را ا�ـجــاد ا�ن نوع
«ارزش» تأث&ـرى وحش&ـانه و حتى نابود كننـده بر ارزش واقعى دارد; ارزشى كه فـقط از به
كـارگــ&ـرى توأمــان ن&ـروى كــار و منابع تـول&ـدى حــاصل مى آ�د. اسـتــراتژى هاى صنعــتىِ

 [پژوهش و توسـعه]R&Dم&ـان مدت و دراز مـدت كه به طور مـثال پروژه هاى مـوسوم به 
) و همــزادشاقــتـصــادى ارزش افـزودهء (EVAرا ارائه مى دهـند, از غـربـال مـعــ&ــارهاى 

MVA) مى گــذرند, كـه امــروزه به ابزار اندازه گــ&ـرى «ارزشارزش افـزودهء بازار) (٥٠ (
سهـامى» بدل گشـته اند. [با كاربرد ا�ن مـع&ـارها] نه تنها نرخ بس&ـار باالى سودِ سـرما�ه

 درصـــد نرخ١٥ ()fonds propre(كـــه الزمــــهء تأمـــ&ـن درآمـــد ســــرمـــا�ه هـاى خـــودى 
 راR&Dمعمـولى براى صندوق هاى بازنشستگى و ب&مه) هسـتند, پروژه هاى صنعتى و 

كـه با ا�ن مــعـ&ـارها سـودآورى ندارند نـه تنهـا حـذف مـ&كـند, بلكه در سطح اقـتــصـاد كـالن
 مى گـردد; ز�را هـر مـؤسـسـهء صنـعـتى را)regression(باعث ا�جـاد منـطقى قـهـقـرائى

مــجـبــور مى ســازد كــه براى ســهـامــداران خــو�ش ســودى دست و پا كند كــه از مــ&ـانـگ&ن
مجـموعـهء سهـامداران بـاالتر گردد, مـ&انگ&نى كـه در بازار بورس و با معـ&ارهاى حـاكم بر

آن سنج&ده مى شود.
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مــزدبگ&ــران هدف اصلى ا�ن منـطق قـهــقــرائى هســتند. حــذف وسـ&ع مــشــاغل و بى
ثباتى شـرا�ط كار, حلقهء اصلى ابن استـراتژى مبنى بر «ارزش سهـامى» مى باشد و ا�ن
همــان چ&ــزى ست كــه مــدافــعــان آكــادمــ&ك قــدرت ســرمــا�هء مــالى ز�ر شــعــار «بازگــشت

, مــبـتكـر «تئـورى آژانـس» به روشنى,)Jensen(ســهـامــداران» تأ�ـ&ـد مى كـنند. جــانسن 
مـوانعى را كـه بر سـر راه ا�جاد «ارزش سـهـامى» قـرار دارند بازگـو مى كند. او ا�ن مـانع

, مـــعـــدنچـــ&ـــانSouthern Airlinesرفـــتـــارتنـگ نظرانـه خلبـــانـان اعـــتـــصـــابى را در «
lPittson Coaو كـارمندان تـلفن ن&ـو�ورك مى دانـد كـه به نظر مى آ�د از نـابودى و ضـرر 

). نت&جه آنكه اقتصاددانان٥١» (رساندن به مؤسسات كارفرما�ان خو�ش راضى هستند
نول&برال مى دانند وقتى الزم باشد چگونه بر به اصطالح دوگـانگى مال&ه - تول&د فائق آ�ند
و به وجـود راه ها�ى كـه ارزش ناشى از كـار را به مـجـارى منافع صـاحبـان سـرمـا�ه هاى
مــــالـى بكـشــــاند واقـk هســــتـند. بـا وجــــود ا�ن, امــــروز هـمــــ&ـن ســــ&ــــســــتـم صنـدوق هاى

).٥٢بازنشستگى ست كه مى كوشند آن را به حقوق بگ&ران فرانسوى حتم&ل كنند (

ِ    ججججههههااااننننىىىى    ششششددددهههه حتحتحتحتووووللللىىىى    ققققههههققققرررراااائئئئىىىى    ددددرررر    سسسسررررمممماااا����هههه    ددددااااررررىىىِىِِ
تالقى عناصر متعدد, وضع&ت امروزى اقتصاد جهانى را رقم مى زند. ابتدا, ر�شهء

 با�د جست و جو كرد; بحـرانى كه عمدتاً باعث افت بازدهى٧٠آن را در بحران سالهاى 
سـرمــا�ه هرچند بـا ر�تم هاى مـتــفـاوت گــرد�د و ظاهراً آن را در متام اقــتـصــادهاى بزرگ

). از دو دهه پـ&ش تا كـنون, نرخ انـبـــاشت و نـرخ رشـــد٥٣ســـرمــــا�ه دارى مى تـوان د�د (
اقــتــصــادى بـه درجــه اى به مــراتب پا�ـ&ن تر از دو دههء بعـــد از جنگ است و نرخ بـ&كارىِ
درازمــدت بســ&ــار افـزا�ـش �افــتـه, بـه طورى كــه صـدهـا مـ&ـل&ـون بـ&كار �ك «ارتش ذخــ&ــرهء
صنعـتى» حقـ&ـقى را براى سرمـا�ه دارى جـهانى به وجـود آورده اند. سـراجنام با�سـتى از
قـدرت گ&ـرى مجـددِ سـرما�هء مـالى سخن بـه م&ـان آورد كه قـو�اً سـرما�ه دارى مـعاصـر را

 و دوران جنگ١٩٢٩حتت تأث&ـر خـود قـرار داده اسـت. سـرمـا�هء مـالى اى كـه در بحـران 
 به بعد توانست به ترم&م و حتك&م١٩٨٠دوم جهانى تارومار شـده بود, فقط از سال هاى 

موقـع&ت خو�ش نا�ل گـردد. آزادى عمل كاملى كـه به سرما�هء مـالى در جهت گسـترش در
سطح جـهــانى داده شـده عـمـدتاً از ســ&ـاست هاى نول&ــبـرالى ناشى مى شـود كــه ابتـدا در
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انگلستان و ا�االت متـحده جامهء عمل پوش&د و سپس رفـته رفته عموم&ت �افت. قبـالً گفته
ا�م كه موقـع&ت مسلط سرمـا�هء مالى فقط محـصول مشكالت انباشت ن&سـت, مشكلى كه
بخواهد با رجـحان دادن به اشكال رانتىِ ارزش بخـشىِ سرمـا�ه رفع گردد, بلكه سـرما�هء
مالى خود نقش قابل توجهى در كندى ا�ن انباشت دارد. سرما�ه در مق&اسى جهانى و از
طر�ق «بـازارهاى مــالى» سـت كــه مى توانـد از ا�ن پس, درآمــد كـــسب كند. قـــدرت وســ&ع
ســرمــا�ـهء مــالى چنـان است كــه در عــرض چنـد هفــتــه قــادر اسـت ذخــ&ــرهء بانـك مــركــزى

 را ببلعد (بـه طور مثال, ذخـ&رهء بانك مـركزىِ برز�ل در)émergent(كشـورى نوخاسـته 
, پنجاه م&ل&ارد دالر كاهش �افت).٩٩ و مارس ٩٨فاصلهء  بحران روس&ـه ب&ن تابستان 

ســـرمــا�ـهء مــالى هـمــچـن&ن مى تـواند درآمـــدهاى منظـم را به مـــجــراهاى دخلـــواه خـــو�ش
بكشــاند, بد�ـن مـعنـا كـه جــر�ان درآمــدهاى تول&ــدى را در كــشـورهـاى وابسـتــه در خــدمت
بازپـرداختِ  وام هاى آن هـا قــــرار مى دهد, بـه عـــوض آنـكه ا�ـن درآمـــدهـا صـــرف تـول&ــــد
محـصوالت در ا�ن كشـورها گردد. و �ا در مـورد كشورهاى پ&ـشرفتـه, درآمدهاى مـال&اتى
كـه عــمـدتاً منشــأ درآمـدهاى مــزدى دارند, به پرداخت قــروض و بدهى هاى ا�ن كــشـورها
اختصاص مى �ابند. در ع&ن حال, تسلط سرما�هء مالى, مد�ر�ت گروه هاى اقتصادى را
كـــه در تـول&ــــد نقش دارنـد در جـــهت ا�ـجـــاد «ارزش ســــهـــامى» و پـرداخت حـق الســـهـم به
ســهـامــداران ترغـ&ـب مى منا�د; مــسـأله اى كــه از طر�ق كــاهش پرسنـل و بى ثبـات كــردن

كارهاى دائمى م&سر مى گردد.
باالخــره, نكتــه اى كــه اهمــ&ت فــراوانى دارد و على الـعـمــوم مــورد بى توجــهى قــرار
گــرفــتـــه, نابودى ثروت هـا توسط ســرمـــا�ه دارى مــعــاصــر اسـت. ا�ن نابودى ثـروت كــه با
انبـاشت كند و سلطهء سـرما�ـهء مالى جـهـانى و شد�داً سـ&ـال مالزم اسـت محـدود�ت هاى
درونزاى شـ&ــوهء خـاص رشـد ســرمـا�ه دارى مـعــاصـر را نشـان مـى دهد. مـسلمــاً بحـران
ها�ى كه تـار�خ سرما�ه دارى را رقم زده اند بـه خوبى نشان مى دهنـد كه سرمـا�ه هم&ـشه
در جر�ان ا�جاد ارزش, ن&روهاى ضد آن را ن&ز به وجود آورده است. ن&روها�ى كه ارزش
زدا و نابود كـنندهء ثروت هـا هســتنـد. امــا از فــرداى جنـگ دوم جــهــانـى, مــســأله بـا رشــد
وسـ&ع هز�نه هاى نظـامى و حتك&م قـدرت مـجـتمـع هاى نظامى - صنعـتى در بسـ&ـارى از
كشـورها و مهم تر از همـه آمر�كا, فرانسـه و انگلستان ابعـادى به خود گـرفت كه تا كنون

). شـواهد تار�خـى بى شـمـارى از كـاربردهاى سـ&ــاسىِ ا�ن مـصـارف٥٤ناشناخـتـه بود (
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جنگى را مى توان برشـمـرد كه تـصرف سـرزمـ&ن هاى جد�ـد و منابع نو�ن را به طور دوره
اى مـ&سـر ساخـتـه اند. در ع&ن حـال, در پنج دهه بعـد از جنگ, هز�نهء حـفاظت و بازتول&ـد
سـ&ـسـتم به طور قـابل مـالحظـه اى افـزا�ش �افـتـه است, امـرى كـه مـاركس آن را «شـرا�ط
عـمـومى و اجتـمـاعى تول&ـد» نامـ&ـده است. در ا�ن چارچوب است كـه مـا اثرات ساخـتـارى
ا�ن هز�نه ها را بر انـباشت و هـمچن&ـن نتا�ـج مسـابقـه براى اخـتـراعات تـكنولوژى نظامى

).٥٥را بر س&ستم ملى اختراعات حتل&ل كرده ا�م (
مــعـــذلك, امــروزه مـــا شــاهد آن&ـم كــه جنگ هـا و هز�نه هـاى نظامى و بحـــران هاى
اقــتـصــادى, تنهـا اشـكال نابودى ثروت اجــتـمــاعى ن&ــسـتنـد, بلكه تول&ــد ن&ــز درندهء مـحــ&ط

, اول&ن)émergents() است. كــــشـــورهاى نـوخـــاســــتـــه ٥٧) و طبـــ&ــــعت (٥٦ز�ست (
قربانـ&ان نابودى وسـ&ع مح&ـط ز�ست و تاراج منابع طب&ـعى هستند كـه مسـتقـ&ماً از نـتا�ج
جـهانى شـدنِ سرمـا�ه دارى ست. در كـشورهاى پ&ـشرفـته, هـز�نه ها�ى كه صـرف محـدود
كردن اثرات تخر�ب مح&ط ز�ست و نابودى طبـ&عت مى شود, به رقم هاى جنومى سر مى
زند و ا�ن در حــالى ست كــه براى پاره اى از گـروه هاى اقــتـصــادى, ا�ن هز�نه هـا منابع
جـد�د و سـودآور سرمـا�ه گـذارى ست, گـروه ها�ى كـه عمـدتاً خـودشـان منشـأ ا�ن آلودگى
هسـتنـد. مـاركس ا�ن گـرا�ش سـرمــا�ه را به «فـرسـودن طبــ&ـعت» قـبـالً خـاطـر نشـان كـرده

). اما دامنه اى كه امروزه ا�ن تخر�ب به خود گرفته گسترده تر از آن است كه٥٨است (
 تصـور مى شـد و در مـقـابل شـ&ـوهء رشـدى كـه سـرمـا�ه طالب آن است مـوانع١٩در قـرن 

جد�دى به وجود آورده است.
در فاصلهء دو دههء گذشته, فرآ�ند جهـانى شدن سرما�ه ده ها كشور و منطقه را به
طور كـامل به حـاشـ&ـه رانده اسـت. مـعـذلك, فـروپاشى احتـاد شـوروى و اقـمـار آن و وجـود
چند كشور نوخاستهء اقتصادى به پ&دا�ش گفتمان ها�ى دامن زده است كه جهانى شدنِ
سرما�ه دارى كه گو�ا افق غ&ر قابل عبور عصر ما ست حائز منافعى براى همگان است.

, دا�رهء كسانى كه از ا�ن سـ&ستم نفع مى برند به طور خاصى تنگ تر١٩٩٧در عمل, از 
گـــشــتـــه است. آمـــر�كا و در مـــقـــ&ـــاسى كم تر اروپـاى غــربـى به مــثـــابهء جـــزا�رى از رشـــد
اقـتـصـادى در ا�ن اقـ&ـانـوس بحـران زده هسـتند. در واقع, پا�ـهء اسـاسى رشـد اقـتـصـادى
آمر�كا در وضع&ت برتر و و�ژهء آن نهفته است كه به او قدرت جذب سرما�ه هاى خارجى
را مى دهد. تا جا�ى كـه قرضه هاى خارجى آمر�كا از باالتر�ن رقـم هاى بدهى در جهان
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) و از بركت ا�ـن وضــعــ&ت و�ژه همـــوست كــه قــواعــد بازى را در صــحـنه هاى٥٩است (
اقـتـصـادى و سـ&ـاسى جـهـان وضـع مى كند و همـچن&ن به او اجــازه مى دهد كـه از بركت
درآمــد صنـدوق هاى بازنشــســـتگى كــه حــاصـل فــعــال&ت هـاى بورسى ا�ن صـندوق ها در
جــهـان اسـت, بخـشـى از حـقــوقِ كــاركنان اش را بپــردازد. در مـجــمــوع, ا�االت مــتـحــدهء

آمر�كا وضع&ت دولت رانت خوار و�ژه اى دارد كه كامالً هم واقعى ست.
آنچه گفت&م چارچوب �ك سرما�ه دارى جـهانى شده را ترس&م مى كند كه حتول اش
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با هم توأم كرده است.
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).١٨٢, ص ٢از ماركس است - (سرما�ه, كتاب اول, جلد 



۲۰۳دوم�ن كنگره� ب�ن المللى ماركس

.F- در بارهء امـتـ&ازاتـى كه ا�االت مـتـحـده از ا�ن وضـع&ـت برخوردار شـده به نوشـتـهء ٥٩
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