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در گفتگو با امین درودگر

پرسش :بسیار پیش آمده که منتقدان چپ ،چه در حیطبه نظریبه سیاسببی و چبه در حیطبه اقتصباد سیاسببی ،ببه
استفاده از نظریههای غربی بدون در نظر گرفتن بستر تکین ایران و شببرایط تبباریخی و بالفعببل آن متهببم میشببوند.
منتقدان میگویند عزیمتگاه تحلیل باید این پرسش باشد که »اقتصاد سرمایهدارانه در ایران چه ویژگیهببای محلببی
خاصی دارد و چگونه به سرمایهداری جهانیشده پیوند میخورد؟« اگر موافق هستید بحث را با ایببن پرسببش شببروع
کنیم.
ف .اسدپور :ابتدا باید بگویم که با این ارزیابی انتقادی در کاربرد نظریههایی که به فرماسیونهای واقعا سرمایهدارانه
) چیزی که باید دیرتر در مطلبی دیگر در تدقیق آن بکوشم( تعلق دارند ،موافقم و گمان نمیکنم با کاربرد مسببتقیم
مفاهیم متعلببق ببه شببرایط خباص سیاسببی-اقتصبادی-فرهنگببی در غببرب روی فرماسببیون پیچیبده و عقبمانببده و
عقبنگهداشته شدهای همچون ایران بتوان تصویر دقیق و جامعی از وضعیت این کشور ارائه کرد .ببینیببد همببانطور
که همه میدانیم ایران بهلحاظ ساختار سیاسی و اقتصادی و ایدئولوژیک کشوری است پر از تناقض و تضاد .سبباختار
حاکمیت سیاسی آن از سویی بهشدت ضدمدرن )ولیت فقیه و شورای نگهبان و نظببایر آن( اسببت و از سببوی دیگببر
شبهمدرن است ،به این جهببت کببه مثل دولببت و قببانون اساسببی و وزارتخببانه و دم و دسببتگاه اداری-بوروکراتیببک و
دانشگاهی و نظایر آن هم دارد اگرچه این همه در حالتی واقعا صوری وجببود دارنببد .اقتصبباد کشببور هببم بببه همیببن
ترتیب ،یک سویهی زیرزمینی و غیرشفاف و غیرواقعی دارد که عبارت است از دم و دستگاه دینی و آسببتان قببدس و
همه گونه نهادهای اقتصادی و مالی و بانکی وابسته به سپاه و بیت رهبری؛ و یک سویهی واقعببی کببه زیببر وزن ایببن
سویهی مافیایی -دینی و خودسریها و هزینههای جنگافروزانهی آن بس نحیف شده است .در ضمن باید یادآور شد
که اقتصاد کشور از دههها پیش همواره حاوی عناصر و رگههای )گاه نیرومند( سرمایهدارانه هم ببوده اسبت ،ببا ایبن
حال این رگهها و عناصر سببساز آن نشده است که ایران به جرگهی کشورهای سرمایهداری بهمعنای اخببص کلمببه
بپیوندد.
 . 1پرسشهای متن حاضر در خلل گفتگو با امین درودگر بهمنظور تهیه مصاحبهای برای رادیو زمانه شکل گرفتببه اسببت .امببا در جریببان
پیشرفت این گفتگوی مکتوب ،از آنجا که حجم متن و مضمون نظری بحثهای آن بهمراتب فراتر از چارچوبهببای متعببارف مصبباحبه در
رسانههای عمومی رفت ،به اتفاق هم تصمیم گرفتیم آن را نخست در تارنمای کارگاه دیالکتیک منتشببر کنیببم .در اینجببا لزم میدانببم از
ابتکار عمل و پیگیری صبورانهی آقای درودگر و نیز پرسشهای دقیق و هوشمندانهاش قدردانی کنم / .فروغ اسدپور
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بههمین دلیل آن نظریهها یا ابزارهای مفهومی و تحلیلی بهگونهی مستقیمی روی این کشور کبباربرد ندارنببد ،امببا بببا
احتیاط و با قید تفاوتها و بهاصطلحا در حالتی قیاسگونه بهگمانم در زمینههای خاصی میتببوان آن مفبباهیم را بببه
میان کشید و بحث کرد .منظورم بهویژه نظریهی اقتصاد سیاسی مارکسی است کببه مفبباهیم آن بایببد از فیلببتر یببک
مطالعهی انضمامی و انسجامیافته از تاریخ پیچیدهی این کشور عبور کنند .در فقدان یک نظببریهی جببامع و مناسببب
برای بحث دربارهی فرماسیونهایی همچون ایران ،و در فقدان مطالعات تاریخی گسترده مربوط به اوضاع بینالمللببی
و ملی ،در بعضی موارد میبینیم که شماری از مفاهیم اقتصاد سیاسی مارکسببی و یببا »جببرحا و تعببدیل«هببایی از آن
مفاهیم ،بدون توجه به وضعیت واقعی »سرمایهداری جهانی« و همچنین وضببعیت خبباص ایببران ،بببرای بحببث حببول
وضعیت انضمامی کشور به کار گرفته میشوند .در چپ ایرانی ،به وقت بحث بر سر سرمایهداری )صببنعتی( بببودن یببا
نبودن ایران ،گرایشی نهچندان ضعیف وجود داشته است به (۱ :کمگرفتن »روبنای سیاسی-ایدئولوژیک« و تبباثیر آن
بر آن رگههای سرمایهدارانه در سازوکارهای اقتصادی کشور؛  (۲فقدان تعریف و توضبیح سبرمایهداری در دو معنبای
»هستهی اصلی« و »پویش تاریخی« ؛ چیزی که در ادامهی این بحث تلش خواهم داد تا منظورم از آن را به اختصار
روشن کنم .انتظار میرود که امروزهروز پس از تجارب تلخ پسا  ۵۷روشن باشد که این بهاصطلحا »روبنا«ی سیاسببی
تا چه اندازه بر آن بهاصطلحا »زیربنا«ی اقتصادی تاثیر میگذارد و به ناکجاآباد میکشبباندش .از اینرو اسببت کببه بببا
کاربرد مفاهیمی همچون سرمایهداری صنعتی ،دولت-ملت ،انحصارات اقتصادی صنعتی-بازرگانی-مالی ،انباشت اولیه
یا انباشت از راه سلب مالکیت که بیمحابا از سوی تحلیلگران و اقتصاددانان چپگرا بهکار گرفتببه میشببوند ،موافببق
نیستم .در ادامه به این موضوع بازخواهم گشت.
اما برای اینکه به پرسش شما دربارهی ربط »سرمایهداری جهانی« و »ویژگیهببای محلببی« اقتصبباد سیاسببی ایببران
برگردم؛ بهنظرم بهتر است ابتدا روشن کنیم که اقتصاد سرمایهدارانه یا باز هم بهتر بگویم سرمایهداری بهعنوان یببک
شیوهی تولیدی اصول چه معنایی دارد و ما چه تعریفی از آن داریم .برای این هم بهنظبرم بایبد ببه اقتصباد سیاسبی
مارکسی برگردیم ،چون سررشتهها را آنجا میتوان یافت .بهعبارتی باید دید ایبن نحلهی پژوهش ی ،س رمایهداری را
چگونه تعریف کرده است.

پرسش :بسیار خوب .اقتصاد سیاسی مارکسی چیست و سرمایهداری را چگونه تبیین میکند؟
ف .اسدپور :اقتصاد سیاسی مارکسی دربارهی چیسببتی سببرمایه و چگببونگی عملکببرد سببازوکارهای آن از یکسببو ،و
چرایی دگرگون شدن سرمایهداری بهعنوان یک نظام اجتماعی )اقتص ادی-سیاس ی-ای دئولوژیک( در ط ول تاری خ از
سوی دیگر است .بخش اول یعنی چیستی سرمایه و چگونگی عملکرد سازوکارهای درونی آن ،بهویببژه در سببهگانهی
ناتمام مارکس ،یعنی کاپیتال ،به روشی )بهویژه( دیالکتیکی به بحث گذارده شده است .بخببش دوم یعنببی چگببونگی
دگرگون شدن سرمایهداری در طول تاریخ ،کمتر از سوی خود مارکس بحث شده ،اما در عوض از سببوی بسببیاری از
پژوهشگران مارکسیست )و غیر آن( بررسی و ارزیابی شده است که به باور من ،یکی از بهببترین بررسببیها از سببوی
اقتصادسیاسیدانن ژاپنی توماس سکین و همکار کانادایی او رابرت آل بریتون )و دیگبران( انجبام ش ده اس ت .مکتبب
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ژاپنببی بببه بازبینیهببایی در روش مببارکس و همچنیببن تحقیقببات او دسببتیازیده و در ایببن راسببتا توضببیحات
بازسازیگرانهای از کاپیتال و روش مارکس در این کتاب سترگ به دست داده است که برای بحث ما مفید است  .در
این همه سالی که از مرگ مارکس میگذرد اقتصادسیاسیدانها و فیلسوفان و پژوهشگران گوناگونی که خود را بببه
پروژهی معرفتشناختی و سیاسی او متعهد میدانستهاند تلش کردهاند تا مفاهیم او را از ابهامات و نارساییها پبباک
کنند و پروژهی مارکس را بهبود ببخشند .بنابراین کاپیتال همواره در معرض بازبینی بوده است .اگرچه این بازبینی و
بهویژه بهبود بخشیدن به کار مارکس تلشی است نسبتا متاخر که به هستهی اصلی بحث مارکس وفادار است.
اما سرانجام اینکه اقتصاد سیاسی مارکسی در واقع زن دگی اقتص ادی واقع ی انس ان در ج امعه را مط العه میکن د.
همانطور که توماس سکین میگوید با اینکه انسانها همیشه دارای یک زندگی اقتصادی بودهاند تا بهبیان مببارکس
بتوانند بخورند ،بیاشامند و سقفی بالی سر داشته باشند ،اما تا زمان شروع عصر مدرن که اقتصاد سیاسببی همچببون
یک دانش نظاممند ،یعنی همچون یک دانش علمی ،رشد کرد ،شناخت جدی از اقتصاد ممکن نبود .مارکس در ایببن
باره مینویسد » :اقتصاد سیاسی ابتدا بهعنوان علمی خاص در دورهی تولید کارگاهی پدیدار شد« 2.علت هم این بببود
که پیشترها زندگی اقتصادی بهسادگی از عناصر سیاسی –اجتماعی-ایدئولوژیک جداشدنی نبببود .روابببط اقتصببادی
فرانما نیستند ،مگر اینکه از تصادفات فرااقتصادی زندگی اجتماعی رها شوند .با تشببکیل یببک بببازار آزاد گسببترده و
غیرشخصی است که اقتصاد بهطور واقعی قابل مطالعه میش ود .ب ازاری ک ه فع الیت خودآگ اه انس انهای ج امعهی
سرمایهداری را که در پی کسب سود و یا تامین منافع شخصی خود هستند به زائده و حامل یببک منطببق فراانسببانی
کممی – کالیی و همگونکننده و مجرد )بیتفاوت به کیفیت و تفاوت( تبدیل میکند کببه ارزش یببا منطببق سببرمایه
مینامیماش .این بازار انسانها را از طریق اجناس به هم پیوند میدهد یعنی از راه ابژهه ای م ادی ک ه کبال نامیبده
میشوند .تعیین قیمت بهنحوی پسینی از سوی سازوکارهای بازار و رقابت بین واحدهای خصوصی سرمایهدارانه و در
پرتو شکلگیری پسینی کار مجرد اجتماعا لزم تعیین میش ود .در ن تیجه قیمته ایی ک ه بهش کل پس ینی ش کل
میگیرند حاوی اطلعاتی هستند برای اینکه واحدهای سرمایه خود را با نوسانات بازار تطبیق دهند و در اثر همیببن
سازوکار هم تخصیص منابع و بهویژه تخصیص قوهی کار کالییشده به شاخههای مختلف تولید انجببام میگیببرد .در
این وضعیت است که روابط اقتصادی میتوانند در شکل بهاصطلحا ناب خود رها از تصادفات فرااقتصببادی و روابببط و
وابستگیهای شخصی ظاهر شوند .در این شرایط ،روابط اجتماعی بین انسانها در بازار ابژکتیویزه میشود یعنی این
روابط همچون روابط اجتماعی بین اشیاء نمایان میشود.
بنابراین ،با وامگیری از رئالیسم انتقادی روی باسکار میتوان پرسشی استعلیی یا رو به عقب طرحا کببرد :تحببت چببه
شرایطی برای اقتصاد سیاسی این امکان پدید میآید که همچون یک علم ابژکتیو ظهور کند؟ پاسبخ ایبن اسبت کبه
اقتصاد سیاسی از سر تصادف و شانس رشببد نکببرده ،بلکببه پیببدایش خببود را مرهببون ظهببور سببرمایهداری و منطببق
ابژکتیویز آن است .دلیل آن هم گسترش اقتصاد کالیی به درون عرصهی تولید است .دانش از زندگی اقتصادی قبل
موضوعی پراکنده بود و نامنظم و محلی ،همانطور که خود اقتصاد کالیی نیز چنین بود .اما بببا ظهببور سببرمایهداری
 . 2کاپیتال فارسی جلد یک .ص . ۳۹۹ .برگردان مرتضوی.
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بهمعنای یک شیوه یا وجه تولید ،اقتصاد محلی و دانش محلی ،جای خود را به اقتصاد سراسری دسببتکم در سببطح
واحدهای دولت -ملت بنیاد کشورهای زادگاه سرمایهداری داد و یک دانش کلی نظاممند هم ایجاد شد.
بهبیان دیگر ،وارونگی واقعیت اجتماعی در شکل سرمایهداری )تبعیت انگیزههای انسانی از یببک منطببق فراانسببانی و
ایجاد روابط اجتماعی بین اشیاء( یک شرط لزم است برای مطالعهی نظاممند سرمایهداری .مبادلهی کالها ،تشکیل
انواعی از قیمتهای محلی ،سرمایهی تجاری و ربایی ،و پرداخت مزد و نظببایر ایبن ،پیشتبر هببم در جوامببع انسببانی
وجود داشته است؛ اما این پدیدهها در حاشیهی این جوامع )پیشاسرمایهداری( یا بهبیاننی در »در درزها و شکافهای
آنها« میزیستهاند .میدانیم که مثل تجارت و مبادلت پولی و بهویژه رباخواری زیر نگاه بببدبین و مضببطرب جببامعه
خوب پاییده میشده ،نهتنها این ،که قویا هم تقبیح میشده است زیرا قدیمترها بیشتر به قدرت گسستاور مبادلت
پولی و روابط پولی آگاه بودند یا دستکم از آن بیشتر هراس داشببتند .امببا وقببتی کببه مبببادلت کببالیی )بهویببژه بببا
عمومیتیابی کالیی سازی قوهی کار( به تدریج وارد اقتصاد واقعی شده و بازتولید اقتصادی جامعه را زیببر سببیطرهی
خود میگیرد ،با نظامی مبتنی بر سرمایه ،یا سرمایهداری ،و بهبیانی باز هم بهتر با شیوهی تولید سببرمایهداری روبببرو
میشویم .در این نظام اقتصادی و اجتماعی ،سرمایه یک گرایش واقعی دارد به اینکه تمام روابط انسانی را شبئیواره
کند :بیرونی ،گمنام ،نامستقیم و توسط اشیاء میانجیگری شده .به این ترتیب امکانی پیش میاید برای اینکببه تمببام
روابط واقعی بین انسانی از سوی منطق سرمایه بلعیده شود؛ گرایشی بهوجود میایببد بببه سببمت خودنابکننببدگی و
خودتنزهی سرمایه و حذف روابط اجتماعی غیراقتصادی و به همین جهت هم امکان مطالعهی گرایشات ابژکتیو ای ن
وضعیت اقتصادی ممکن میشود .این است که مارکس در کاپیتال چنیببن جببامعهای را )البتببه بببا امتببداد سببرحدات
واقعی آن به منتهاالیهاش( نقطهی عزیمت خ ود میگی رد و ح تی در ی ک پ اورقی در کاپیت ال جل د یک م 3از ی ک
جامعهی جهانی بدون تجارت خارجی و مرزهای ملی صحبت میکند تا بتواند گرایبش سبرمایه ب ه تجریبد از همهی
محدودیتهای تاریخی و اجتماعی را بیان کنببد و جببامعهی سببرمایهداری نبباب را بببه تصببویر بکشببد .جببامعهای کببه
دولتهای ملی متفاوت در آن جایی ندارند ،ارزهای ملی وجببود ندارنببد و تجببارت خببارجی در آن یببافت نمیشببود و
همهی آن چیزهایی که در دنیای اجتماعی و سیاسی واقعی ،موانعی پیببش پببای »قببانون ارزش« مینهنببد و آن را از
عم ل بازمیدارن د ی ا ب ه ش دت ج رحا و تع دیلش میکنن د .یعن ی ج امعهای را ف رض میکن د ک ه در آن ق درت
خودشئیکنندگی و دگرشئیکنندگی سرمایه به کمال رسیده است .این جامعه ،یک مدل فرضی نیست آنطببور کببه
مثل اقتصاد نوکلسیک دربارهی رقایت کامل و تعادل عمومی بازار میگوید ،یک سنخ آرمانی وبری هم نیست 4؛ بلکه
برایندی است امتدادیافته از واقعیتهای جامعهی قبرن نبوزدهمی بریتانیبا و حرکبت تبدریجی سبرمایه از مبرحلهی
» . 3برای اینکه موضوع مورد بحث را در خلوص خود رها از تمامی اوضاع و احوال فرعی و آشفتهکننده بررسببی کنیببم ،بایببد کببل جهببان
بازرگانی را چون یک کشور در نظر بگیریم و فرض کنیم که تولید سرمایهداری در همه جا اسببتقرار یببافته و بببر تمببام رشببتههای صببنعت
مسلط شده است« .همان منبع ص .۶۲۶ .پاورقی  ۲۱الف.
 . 4در این باره نگاه کنید به رابرت آلبریتون» :دیالکتیک و واسازی در اقتصاد سیاسی«؛ برگردان :فروغ اسدپور .نشر پژواک.۱۳۹۴ ،
جدیدا دیدم که مراد فرهادپور هم در یک سخنرانی به این مفهوم از اقتصاد سیاس ی مارکسبی ک ه بهویبژه از سبوی دیالکتی ک نظاممنبد
برجسته شده ارجاع داده است .از جمله عبارت »تجرید واقعی« که ایشان آن را انتزاع واقعی نامیده است:
»دگردیسی الگوی سلب مالکیت از تودهها در ایران امروز «؛ گزارشی از سمینار »درباره برهههای جدید انباشت اولیه«؛ فرهنگ امروز.
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مرکانتالیسم )سرمایهداری تجاری( به مرحلهی لیبرالیسم )سرمایهداری رقابتی( .تحت مرحلهای که سرمایه خود را از
قیدوبندهای سلطنتهای مطلقه و مح دودیتهای محل ی و منطقهای ،و نگ اه نگ ران نهاده ای س نتی و پیون دهای
مستقیم بین افراد )تا حد زیادی( رها میکند و به سمت حاکمیت »جهانی« خیز برمیدارد.
مارکس با اینکه شاهد ظهور جنینی شرکتهای سهامی بود و حرکت گسترشیابندهی سرمایهداری را به کشورهای
دیگر غربی میدید ،کشورهایی که پیشتر به آنها هشدار داده و گفته بود :هان این قصه تست که بر تببو بببازمیگویم،
اما نمیتوانست آن را نظریهپردازی کند چون هنوز این گذار یا این مرحله از حیات سرمایهداری به قدر کافی پخته و
مشخص نبود .بنابراین نظریهی مربوط به مراحل تاریخی دگردیسی سرمایهداری در نوشتههای او غایب اسببت و ایببن
مهم به عهدهی دیگر نظریهپردازان مارکسی افتاد کببه نمببونهی آن مثل کتبباب »سببرمایهی مببالی« از هیلفردینببگ و
»امپریالیسبم بهسبان ببالترین مبرحلهی سبرمایهداری« از لنیبن اسبت .تکمیبل بهبتر روش دیبالکتیکی مبارکس و
دستاوردهای ناش ی از آن ،و بهوی ژه نظریهپ ردازی ج امعتر درب ارهی دورهبن دی حی ات س رمایهداری ،ب ه عه دهی
اقتصادسیاسیدانهای مارکسی پس از او افتاد که بهنظر من یکبی از بهبترین تلشهببا در ایبن رابطبه هببم از سبوی
سکین-آلبریتون انجام شده است .در ادامهی بحث بال پیرامون حرکت »خودآزادسببازی« تببدریجی سببرمایه در قببرن
هیجدهم و نوزدهم و حملهی آن به هستهی اصلی زندگی اقتصادی )عرصهی تولید( و گستراندن سیطرهی خببود بببه
همهی عرصههای مهم زندگی اقتصادی و حذف همهی موانع غیراقتصببادی و غیرسببرمایهدارانهی پیببش پببای خببود،
چیزی که به مرحلهی لیبرالیسم در حیات سرمایهداری معروف است ،باید اضافه کنیم که سرمایه هرگز موفببق نشببد
این یورش را تا نهاییترین حدود آن که میتوانست تشببکیل یببک جببامعهی جهببانی سببرمایهداری )عبباری از موانببع
فرهادپور میگوید » :در اینجا لزم است توضیح دهم که انتزاعیبودن سرمایه یک امر واقعی است نه ذهنی .مارکس از انتزاع واقعببی )real

 (abstractionسخن میگوید .برخلف نظر کسانی چون ماکس وبر توجه به انتزاع صرفا محصول گزینش ذهنی »روش عملی« نیسببت -
یعنی ساختن مدل انتزاعی و غیرتاریخی و سپس افزودن گامبهگام عناصبر انضبمامی حذفشبده ببه ایبن مبدل تبا کبارکرد بهبتری پیبدا
کند .انتزاعی ،جهانی و یکدستبودن سرمایهداری "تحققیافته" یک واقعیت است نه یک نمود ایببدئولوژیک .نببتیجه انبتزاع واقعبی چیبزی
نیست جز طبیعی و ابدیکردن سرمایه و سرمایهداری که در قالب یک واقعیت موثر عمل میکند .طبیعیشدن سرمایهداری در نظر ما نیز
امری صرف ا ایدئولوژیک نیست .شکست تلشهای گوناگون تبباریخی بببرای فرارفتببن از سببرمایهداری ،بهخصببوص در کشببورهای پیشببرفته
سرمایهداری ،مؤید وجود »واقعیت مؤثر« است .بهویژه امروزه کبه حبتی تخیبل ایببن گبذار ببه ورای سبرمایهداری نیبز دشببوار و نباممکن
مینماید«.
دقیقا نمیتوان دانست که منظور فرهادپور از این جمله چیست» :انتزاعی ،جهانی و یکدستبودن سرمایهداری "تحققیافته" یبک واقعیبت
است نه یک نمود ایدئولوژیک« .دقیقا نمیتوان دانست منظور او از سرمایهداری »تحققیافته« چیست چون نمیدانیببم ایببن سببرمایهداری
تحققیافته چگونه چیزی است که هم انتزاعی هم جهانی و هم یکدست است .در ضمن منظور ایشان از جملهی زیر» :شکست تلشهببای
گوناگون تاریخی برای فرارفتن از سرمایهداری ،بهخصوص در کشورهای پیشرفتهی سرمایهداری ،مؤید وجود "واقعیت مببؤثر" اسببت« هببم
برای من روشن نیست .تلشهای جهانی برای مقابله با سرمایهداری ،خواه استقرار شوروی بوده باشببد و یببا اسببتقرار دولتهببای کینببزی-
فوردیستی مصرفگرا و ایجاد به اصطلحا صلح صنعتی بین دو طبقهی کارگر و سرمایهدار در کشورهای غرب ی ،هبر دو ب ه ایج اد تغیی ر و
تحولت جدی و ساختاری در »ذات« سرمایه منجر شدند و آن را از مسیر قبلیاش بهشببدت دور کردنببد .ایببن دور شببدن را میتببوانیم در
وضعیت آشفتگی آشکار »سرمایهداری جهانی« امروز ببینیم .چیزی که به اختصار در این نوشته به آن اشاره میکنم .آیا دور شدن سرمایه
از سازوکارهای اصلی و بنیادین خویش ،بهدلیل حاکمیت دولتهای سوسیالدمکراتیک و مطالبات جنب ش ک ارگری و دیگ ر جنبشه ای
اجتماعی در کشورهای پیشرفتهی سرمایهداری ،نشانههایی به دست نمیدهد مبنی بر اینکه در »واقعیت مببوثر« سببرمایهداری تغییراتببی
عظیم ایجاد شده است؟
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سیاسی-فرهنگی و محلی-ملی( و مبتنی بر رقابت »آزاد« سرمایهها با یکدیگر باشد ،پیش ببرد .بهبیان سکین ،پس از
دورهی لیبرالیسم عملکرد ایدهال سرمایهداری از تجربهی روزانهی آن مبتن ی ب ر رق ابت دور ش د .بهبی انی ،س رمایه
اصول از منطق خود انحراف یافت .باید ببینیم علت چنین انحرافی چیست.
در واقع ،سرمایهداری آن نظام اقتصادی است که زندگی اقتصادی را فقط به شیوهی اقتصاد کالیی سازمان میدهبد،
به همین جهت هم روابط انسانی را شئیواره و ابژکتیویزه میکند .در نتیجهی این وضعیت اتفاقی کببه میافتببد ایببن
است که عناصر مشترک زندگی اقتصادی در همهی اعصار و همهی فرماسیونها و همهی شببیوههای تولیببدی یعنببی
زمین و کار؛ با اقتصاد کالیی روی هم قرار میگیرند یا بهعبارتی با هم سببازگار میشببوند .یعنببی اقتصبباد واقعببی بببه
میانجی سازوکارهای سرمایهدارانه و بهعنوان حامل منطق س رمایه عمبل میکن د .وارونگ ی ناشبی از ایبن روی ه م
افتادن این جا است که حرکت زندگی اقتصادی واقعی )که با طبیعت سروکار دارد و با اعمال قببوهی کببار اجتماعببات
بشری برای تبدیل عناصر طبیعی به عناصر مادی در راستای بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی(؛ به حرکت سببرمایه
و منطق )سازوکارهای( آن نسبت داده میشود .به همین جهت هببم سببرمایهداری هسبتاری طببیعی جلببوه میکنبد
چیزی که در آثار اقتصادسیاسی کلسیک هم مشاهده میشود .تصور میشود که مبادلهی »کال«یی از بببدو زنببدگی
بشر اساس و پایهی روابط اقتصادی را ساخته است و بدون وج ود ببازار آزاد و مببادله همبه چیبز از هبم فروخواهبد
پاشید .در حالی که میدانیم هر نظام اجتماعی-اقتصادی-سیاسی که در تاریخ پدیدار شده ،مختصات منحصر به فرد
خود را داشته و زندگی اقتصادی خود را هم به شکل ویژهای سازمان داده است .در ضببمن میدانیببم کببه تمببام ایببن
نظامها بهلحاظ تاریخی گذرا بودهاند و ناماندگار و آنچه )تا مدتها( ماندگار است زندگی طبیعی انسان و متابولیسببم
بین انسان و طبیعت است که البته آگاهی بهطور فزاینده اضطرابآور ما نسبت به وض عیت زیسبت محیبط در دوران
متاخر ،روی این »فاکت« سایهای از تردید جدی و حتی نومیدی انداخته اسبت .زنبدگی طببیعی انسببان یعنبی کببار
مداوم جماعت انسان روی طبیعت )بههمراه پراتیکهای دیگری کببه ملزم ایببن فعالیتانببد( و تغییببر آن بببرای رفببع
نیازهای خود و همین درگیری منجر میشود ببه تغییبر طببیعت خبود انسببان و ایبن نیببز خبود را در تغییبر شبکل
سازماندهی اجتماعات انسانی و تقسیم کار و روابط بین اعضای این اجتماعات نشان میدهد.
بههرحال ،دقیقا همین پیچیدگی و روی هم افتادن دو وضعیت طبببیعی و سببرمایهدارانه اسببت کبه بببه علببم اقتصبباد
سیاسی مارکسی موضوعیت میبخشد تا بتواند ظاهر و باطن ،زیر و رو ،طبیعی و اجتمبباعی را از هببم تمییبز بدهببد و
متوجه بشود که »طبیعی« چیست و »غیرطبیعی« )اجتماعی( کدام اسببت .بنببا به همیببن تضبباد نهفتببه در وضببعیت
مشخص تباریخی )عص ر س رمایهداری( ی ا بهبیبان م ارکس تضباد بی ن ارزش اس تفادهای و ارزش اس ت ک ه روش
دیالکتیکی بهعنوان بهترین روش برای اقتصاد سیاسی )مارکسی( برآیند میکند .روش دیالکتیکی بهترین روش برای
بحث حول سرمایهداری و سازوکارهای منطقی و تاریخی آن اسببت .چببون ایببن روش بببه بردریببدن ماسببک طبببیعی
سرمایه و دیدن روابط اجتماعی پس پشت این ماسک کمک میکند .این روش مبتنی بببر دیالکتیببک سبرمایه اسببت
یعنی اینکه نشان میدهد منطق سرمایه چگونه و ب ا ک دام س ازوکارها در جه ت گس ترش چیرگ ی خ ود ب ر ی ک
جامعهی سرمایهداری ناب )بنا به آنچه که در بال گفته شد( میتواند پیشروی کند .این روش از راه غلبه بر تضادهای
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اعاده شوندهای پیشروی میکند که ه ر ببار در شبکلی پیچی دهتر و گس تردهتر بازپدیبدار میشبوند .ایبن تضبادها،
تضبادهایی هسبتند بیبن ارزش )جنبهی اجتمباعی( و ارزش اسبتفادهای )جنبهی طببیعی زنبدگی بشبری( ،و روش
دیالکتیکی با توجه به اهمیت ایببن تضببادها از راه اجبازه دادن ببه ارزش ببرای سببرکوب ارزش اسبتفادهای پیشروی
میکند .این پیشروی تا جایی ادامه مییابد که »دایره« یا تمامیت )گشودهی( سرمایه با کالیی شدن خود سببرمایه
)سرمایهی بهرهبر( به پایان میاید .یعنی روش تحلیل سرمایهداری در اقتصاد سیاسی مارکسی در وهلهی نخست )بببا
پیروی از خود مارکس در کاپیتال( عبارت است از کنار گذاشتن ظاهر طبیعی این نظام و بیرون کشیدن و برجسببته
ساختن واقعیت اجتماعی پنهاناش بهنحوی گام به گام .بنابراین ارزشهای استفادهای مشببترک بببرای تمببام جوامببع
بشری ) مثل طبیعت ،کار ،لوازم تولید و اجناس استفادهای و مصرفی ،و سازماندهی کببار و نظببایر آن( همببه بایببد بببه
تبعیت سرمایه درایند تا سرمایهداری همچون یک نهاد تاریخی و اقتصاد کالیی بتواند منطق درونببی خببود را کببامل
نشان بدهد .نکته اینجاست که اقتصاد سیاسی مارکسی حتی در کاپیتال که کتابی است به نگارش درآم ده در یبک
سطح عالی از تجرید علمی و روششناختی ،نقش ارزش استفادهای را کم نمیگیرد ،برعکس مقباومت آن را در براب ر
سرمایه و منطق آن نشان میدهد 5.اما در کاپیتال این مقبباومت پربرجسببته نمیشببود بلکببه عامببدانه مقهببور منطببق
سرمایه میشود .برای بحث پیرامون سرکشی ،مقاومت ،شکسببت ،آسببیبپذیری ،سببازگاری و مصببالحهی ارزشهببای
استفادهای با اصل ارزش باید وارد عرصهی تاریخ شویم و مراحل مختلببف فرگشببت )تطببور( سببرمایهداری را مطببالعه
کنیم .برای بررسی این موضوع هم به بررسی آن چارچوبهای سیاسی-نهادی و اجتماعی-فرهنگی عمببده در سببطح
بینالملل نیاز داریم که به قصد مطیع کردن ارزشهای استفادهای )بهویژه آن دو ارزش استفادهای کلیدی :طبیعت و
قوهی کار و سومی که پول است( در برابر منطق سرمایه پدید میاینبد و در ادامببه یببک پیکربنبدی نهببادی-قببانونی-
ایدئولوژیک فراهم میآورند برای ایجاد و گسترش یک رژیم انباشببت در یببک مببرحلهی خبباص تبباریخی .ایببن رژیببم
انباشت نیازمند یافتن مجموعهای از ارزشهای استفادهای کلیدی است که انباشت حول آنها بتواند شببکل بگیببرد و
برای یک دورهی تاریخی نسبتا طولنی دوام بیاورد .یافتن این ارزش )های( استفادهای و ایجاد نهادهای مناسب برای
استقرار یک رژیم انباشت بینالمللی و ملی هم از راه تصادفات تاریخی و منازعات و مصالحات سیاسی -ایدئولوژیک -
نهادی در قالب روابط بینالملل و منطقهای و به میانجی مبارزات طبقاتی )و جنگها( و غیره شببکل میگیببرد 6.ایببن
نکته هم برتری دیالکتیک سرمایه )نظریهی اقتصادی مارکس( ب ر دیالکتی ک هگ ل )متافیزی ک( را نش ان میده د.
منظورم این است که اگرچه کاپیتال مارکس در سه جلد خود تشکیل یک کلیت یببا تمببامیت مبتنببی بببر خودپببویی
سرمایه را میدهد ،اما این تمامیت ،تمامیتی گشوده و پر از تضادهای واقعی است که به روش دیالکتیک هگلی »رفع
شدنی« نیستند .رفع آنها بهبیان باسکاری کلمه بهمعنای امحاء و نیستکردنشان است.
 .5رابرت آلبریتون :مرور کتاب »دیالکتیک جدید و سرمایهی مارکس« اثر کریستوفر آرتور؛ برگردان :آیدین ترکمه؛ کارگاه دیالکتیک.
 . 6برای بحث بیشتر در اینباره نگاه کنید به فصلهای ترجمهشده از کتاب:
رابرت آلبریتون » :رویکردی ژاپنی به مراحل توسعهی سرمایهدارانه«؛ برگردان .مانیا بهروزی؛ کارگاه دیالکتیک.
در ضمن نگاه کنید به پنجگانهی ویراستاریشده از سوی باب جسوپ:
Bob Jessop, Regulation theory and the crisis of capitalism, 2001
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دیالکتیک سرمایه نمیگوید که ارزشهای استفادهای همیشه باید شکل کالها را بهخود بگیرند بلکه میگویببد کببه
سرمایهداری تا زمانی وجود دارد که چنین میکند و میتوانببد چنیببن بکنببد .چببون ارزشهببای اسببتفادهای )بهویببژه
طبیعت و کار( سرکشتر و متمردتر و آسیبپذیرتر از آن هستند که بتوانند در درازمدت یوغ سرمایه را تاب بیاورنببد.
بههمین دلیل هم شیوهی تولید سرمایهداری اصول گذرا و ناپایدار است .برای مثببال سببرمایهداری کینزینببی میکببس
فوردیستی -مصرفگرا تا حد زیادی بهخاطر مقاومت و سرکشی طبقهی کارگر کشورهای غربی )و البته یببک سلسببله
عوامل دیگر همچون بیشانباشت (overaccumulation)7و واکنشهای دولت امریکا به افول اقتصاد کشور و در نتیجه
تعقیب سیاستهای مالیهسازی و نظایر آن( بود که از هم گسست و راهحل نولیبرالیستی »جهانیسببازی« و دوقلببوی
آن »مالیهسازی« در دستور کار قرار گرفت.
فقط وقتی که ارزشهای استفادهای در عمل به یوغ اقتصاد کالیی گردن میگذارند ،سرمایهداری به تصویر واقعببی
ایدهالش نزدیک میشود و این گردن گذاشتن به یوغ سرمایه در م رحلهی لیبرالیس م بیش تر امکانپ ذیر ب ود ت ا در
مراحل بعدی حیات سرمایهداری .همین تن ندادن ارزشهای استفادهای به یببوغ سببرمایه اسببت کببه سببرمایهداری را
تاریخی میکند و آن را وامیدارد تا از مراحل متفاوتی عبور کرده و مسیر تاریخی نامشخص و غیر قابل پیشبینیای
را طی کند .سرمایهداری در دورهی لی برالی در به ترین وض عیت خ ویش ب ود چ ون ب ا پیچی دگیها ،بغرنجیه ا و
سرکشیهای روزافزون ناشی از مدیریت فضای ارزش استفادهای و کالیی کردن ارزشهای استفادهای بسیار پیچیبده
روبرو نبود .پیش از آن در مرحلهی مرکانتالیسم به چوب زیربغل یا »گلخانهی دولت-ملت« نیاز داشت تا بتوانببد سببر
پا بایستد و جان بگیرد .نکته اینجا است که پس از عبور از مرحلهی لیبرالیسم )که عبور از آن با جنگ جهببانی اول
همراه بود( ،سرمایه دوباره )و این بار( بهطور روزافزونی به چوب زیربغل نیازمن د میش ود و ب ه دم و دس تگاه دول ت
تکیه میکند .بنابراین باید مراحل مختلفی را که سرمایه از سر گذرانده است )مرکانتالیسببم ،لیبرالیسببم ،امپریالیسببم
]شرکتهای سهامی و انحصارات[ و مصرفگرایی ]فوردیس م و ش رکتهای چن دملیتی تولی د بنی اد[ و »مرحل ه«ی
کنونی که جهانیسازی ،پسافوردیسم ،نولیبرالیسببم ،سببرمایهداری کورپوراتیببو ،تولیببد لغببر )منعطببف( ،نوفوردیسببم،
سرمایهداری قمارخانهای و بسیاری نامهای دیگر به آن دادهاند و دورهی عبور از سرمایهداری هببم درک میشببود( در
سطح تاریخی و در سطوحا بینالمللی ،ملی و منطقهای پژوهش کنیم و ببینیم که آیا سببرمایه در طببول ایببن سیصببد
چهارصد سال نیرومندتر شده است یا که نه» ،جامعه« )کشورهای اصلی( در مقابل این منطق توامان مولد و نامولببد،
سازنده و مخرب ایستادگی کرده و در اثر این اصطکاکها و زدوخوردهببا ،سببرمایه تضببعیف شبده و حببال بسببیاری از
سرمایهدارها بهطور کلی با حمایت دولت است که میتوانند کارکردهای سببرمایهدارانهی خببود را انجببام بدهنببد .مثل
توجه کنید به کمکهای هنگفت اتحادیهی اروپا به کشاورزان اروپا و در ضمن جبران ضررهای مالی و اقتصادی ایببن
قشر پرنفوذ ،یا کمکهای همین اتحادیه به بخش ماهیگیری برای اینکه خسارتهای ماهیگیران را در اثر تغییرات
جوی و اوضاع دریاها جبران کرده و در ضمن آنها را به سمت و سویی بیشتر »اکولوژیکی« سببوق دهببد .در همیببن
ارتباط میتوان به خدمات ویژه و کمکهای هنگفت معطوف به تحقیق و توسعه اشاره کرد که دولت به نفع گسترش
 . 7نگاه کنید به تونی اسمیت» :جهانیسازی :چهار الگو و یک رویکرد انتقادی«؛ برگردان :فروغ اسدپور .نشر پژواک.۱۳۹۱ ،
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و تولید تکنولوژی بهاصطلحا سبز در اختیار مخترعان و سازندگان این تکنولوژیها میگذارد و خود بهعنوان خریببدار
محصولتشان پیشقدم میشود.
پژوهشگران مکتب اونو -سکین بر این نظر هستند که سرمایه در واقع در وضعیت کنببونی خببود بسببیار تضعیفشبده
است ،قدرت و سرزندگی سابق خبود را ببه تدریبج در طبول ایبن سیصبد و انبدی سبال از دسبت داده و ببه سبمت
عقبنشینی از زندگی اقتصادی واقعی در حرکت است و مدتها است که دیگر نمیتواند فضببای ارزش اسببتفادهای را
حتی با کمک چوب زیر بغل بهنحوی جدی مدیریت کند .بنابراین سرمایهداری پیش از هر چیز یبک شبیوهی تولیبد
ارزشهای استفادهای بوده است که به رغم تمام کاستیها و ض عفها و تخریبه ایی ک ه ب ا خ ود ب ه هم راه آورده،
توانسته است برای چندین قرن )بهوی ژه( در جوامبع خاصبی )هارتلن د ی ا کش ورهای اص لی( ک ارکرد اقتصبادی و
اجتماعی ادغامگرانهای داش ته باشبد .از اواس ط دههی  ۱۹۷۰ب ه اینس و ،ای ن نظبام اقتص ادی غولآسبا و تباکنون
تجربهناشده در طول تاریخ بشر ،وارد مرحلهای میشود که تا به امروز به چندین نام خوانده شده است )نگاه کنید به
بخش بال( .کثرت و ناهمگونی این نامگذاریها بیهوده نیست ،بیدلیل هم نیست .علبت ایبن نامگ ذاریهای متع دد،
اختلف نظر اقتصاددانان و پژوهشگران با همدیگر و درعینحال سرگشتگی آنان است که دقیقا نمیتوانند بدانند که
آیا سرمایهداری کنونی هنوز واقعا دارای سازوکارهای خودتنظیمگر سرمایهدارانه است و یا اینکه بهشدت و با سرعت
)مدتها است( از این سازوکارها دور شده و دیگر نمیتواند اقتصاد واقعی را مببدیریت کنببد .طرفببداران مکتببب اونببو-
سکین با چشمپوشی از برخی اختلفات درونی به این جمعبندی رسیدهاند که سرمایهداری از نو )اما نببه بببا سببرعتی
که شاید مخالفان آن آرزویش را دارند( در حال بازگشت به درزهببا و شببکافهای جببامعهی بشببری اسببت و دیگببر از
عهدهی مدیریت فضای ارزش استفادهای برنمیاید و بنابراین از دادن عناوینی همچون »سرمایهداری جهانی« به این
»مرحله« از تاریخ جامعهی بشری اکراه دارند .اما هستند نظریهپردازانی که باور دارنببد سببرمایهداری خببود را جهببانی
کرده و وارد مرحلهای دیگر از حیات و بازتولید اقتصادی خود شده است .با توجه به وضعیت اسفناک و وخیم زمیببن
و اقیانوسها و همهی منابع بیجان و جاندار این سیارهی آبی )گفته میشود که تا سال  ۲۰۲۰نزدیک به  ۷۰درصد
از گونههای حیوانی منقرض خواهند شد 8و بسیاری از متخصصان محیطزیست به هشدارهای گزارش اخیببر سببازمان
ملل 9مبنی بر اینکه با ارادهی جمعی و سیاسی در همین چبارچوب کنبونی میتبوانیم افزایبش دمبای زمیبن را ببه
یکونیم درجهی سانتیگراد محدود کنیم ،پوزخند میزنند و اطمینان میدهند که گرمایش زمین را حتما در همین
آیندهی نزدیک تا سه درجهی سانتیگراد افزایش خواهیم داد .همین گزارش نسبت بببه خشببک شببدن قریبالوقببوع
مناطق وسیعی از آفریقا نیز هشدار داد( و با توجه به مقاومت مردمی و طبقاتی در سطح کشببورهای مختلببف )حببتی
وقتی که در هیات راست افراطی خود را بازگو میکنند( به نظرم نمیتوان به این تحلیل خوشبین بود ،چببه بببه ببباور
من ،این تصور که سرمایهداری هن وز میتوان د تولی د و بازتولی د اقتص اد ج امعهی بش ری را بهعه ده داش ته باش د
خوشبینی مفرطی به اوضاع کنونی میطلبد که از مخیلهی من بیرون اسببت و بحببران اقتصببادی کنببونی هببم جببای
8. World on track to lose two-thirds of wild animals by 2020, major report warns | Environment | The Guardian
9. FN-panel: Global opvarmning kan begrænses til 1,5 grader - men det kræver hurtige ændringer

10

زیادی برای این »خوشبینی« باقی نمیگذارد .آنچه که امروز بیشتر از همیشه در اقتصاد جهانی مشاهده میشببود،
رانتخواری و قمار بیحساب و کتابی است که در عرصهی اقتصادی و بهویژه مالی در سببطوحا ملببی و بینالمللببی در
حال انجام است .گاهی تفکیک اقتصاد واقعی و اقتصاد کازینویی از ه م دش وار میش ود .مثل وق تی بان ک دول تی و
درجه اول دانمارک ) کشوری که به شفافیت اقتصادی و سیاسی و رویههای دمکراتیک معروف است( Danske Bank

یکی از پنج رسوایی مالی بزرگ جهان را در سال  ۲۰۱۸رقم میزنببد و فقببط در یکببی از شببعبههای خبود در کشببور
استونیا نزدیک به  ۲۰۰۰میلیارد کرون )برابر با بودجهی سالنهی دانمارک( پولشویی میکند و میلیاردها کرون بببه
جیب میزند ) که اینک پس از افشاگریهای انجام شده میخواهد پول را خببرج مبببارزه بببا فسببادهای مببالی بکنببد!(
بهسادگی نمیتوان فعالیتهای اقتصاد واقعی مبتنی بر بانکداری و فعالیتهای زیرزمینی مبتنببی بببر اقتصبباد سببیاه
کازینویی و مافیایی را از هم تمیز داد ،همان تفاوتی که دولت تا مدتها )و هنوز هم( اصببول وظیفهی مراقبببت از آن
را به عهده داشت.
واقعیت این است که امروز ده سال پس از بحران مالی سال  ۲۰۰۸میبینیم که هیچ بهبود جدی در اوضبباع حاصببل
نشده است .بخش مالی از اقتصاد واقعی هر چه بیشتر فاصله گرفته است و جز به چشم یغما به اقتصاد نگاه نمیکند.
افشای بهشتهای مالیاتی و فعالیتهای زیرزمینی شرکتهای اقتصادی ببزرگ از طریبق اسببناد پانامببا کبه در سببال
 ۲۰۱۵افشا شد و تداوم پولشویی بانکهای مهمی در سراس ر جهبان خببر از بهببود وض ع نمیدهبد ک ه برعک س.
فاصلهگیری این اقتصاد کازینویی از اقتصاد واقعی و نهادهای بهاص طلحا منتخ ب چن ان افزایش ی ی افته ک ه بخ ش
عمومی -دولتی و متخصصان آن از یکسو و بانکها و بخش مالی از سوی دیگر نمیتوانند با ه م ی ک ارتب اط کلم ی
بهقاعده داشته باشند .بخش دولتی و متخصصان آن بهسادگی اعتراف میکنند که زبببان متخصصببان بخببش مببالی و
بانکها و بازیهای خطرناک آنان را نمیفهمند و نمیتوانند فعالیتهای آنان را ردیابی و بهطور موثری تحقیق کنند.
یادمان باشد که بستههای پولی که دولت از حساب شهروندان به حساب بانکهببا سببرازیر کببرد ،مببوجب نجببات ایببن
موسسات غولپیکر شد .ولی این دستودلبازی دولتها در برابر موسساتی که بهعلببت وزن و قببدرتی کببه دارنببد نببه
میتوان اجازهی سقوطشان را داد و نه میتوان روسا و مدیران اصلی آنها را زندانی کرد ،10هیچ تغییر رفتاری از پببی
نداشته است و آنها همچنان خودمختار و بیتفاوت ببه جبامعه عمبل میکننبد .مبدیر اصبلی بانببک دانمبارک ۱۰۰
میلیونکرون در اینحین به جیب زد و استعفا داد ،بیآنکه کسی بتواند حتی انگشت اتهام به سویش بلن د کن د .در
ضمن ،این مقامات دولت نی مسئونل نظارت بر معاملت بخش مالی نبودند که پولشویی این بانک را فاش کردنببد و یببا
در پی تحقیق آن رفتند ،بلکه خبرنگار یک روزنامهی بورژوایی بود که موضوع را پیگیری کرد ،پس از آنکببه ظبباهرا
یک بار بانک مرکزی روسیه و یک بار هم کارمندی ناشناس به مقامببات مسببئول در دانمببارک خبببر داده بودنببد کببه
معاملت عجیبی در این شعبه از بانک اتفاق میافتد که باید تحقیق و پیگیری شوند .بهرغم این هشببدارها و علئببم
خطر ،مقامات مسئول خود را به نشنیدن زدند تا زمانیکه روزنامهها پرده از روی مبباجرا برداشببتند .دولببت بببورژوایی
وقت از ترس آبروریزیهای بیشتر قول داده است نظارت را بر بانکها و موسسات مالی شدت بخشد و به اپوزیسببیون
پیشنهاد کرده است تا بانک دانمارک را دستکم سی میلیارد کرون جریمه کنند ،تا به قول خودشان بانببک مربببوطه
10. too big to fall, too big to jail
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دردش بیایببد و درس عبببرتی بببرای دیگببر بانکهببا شببود .همهی ایببن وقببایع نشببانههایی اسببت از »گندیببدگی و
ازکارافتادگی« دم و دستگاه دولتی و همدستی آنها با بخش م الیه و مس یر بس یار مخرب ی ک ه اقتص اد و سیاس ت
)درهمتنیده با هم( در پیش گرفتهاند.
حتما نام بانک  HSBCرا شنیدهاید .این بانک در راس فعالیتهایی همچون پولشویی برای کارتلهای مواد مخدر و
اسلحه ،فساد مالی ،مالیات گریزی و انتقال پول هنرپیشههای بزرگ و البتهای سیاسی قرار دارد) .ببانکی اسبت کبه
امپراتوری بریتانیا در هنگکنگ پس از پیروزی در جنگ تریاک بنیاد گذاشت و پولشویی را به نفببع دزدان دریببایی
خود شروع کرد( .یا وقتی شرکتهای تامینکنندهی انرژی در یک کشور ،قطعهقطعه به فروش میرسببند و در طببول
چند سال دست به دست میگردند تا فقط سود صاحبان جدید )سهامداران عمده( را افزایش بدهند ،چطور میتببوان
دستاندازی بخش قمارخانهای و سوداگرانه را بر بخش واقعی اقتصاد که در اینجا تبامین باثبببات انبرژی بببا ح داقل
قیمت در محلی نزدیک به خود مصرفکنندگان است نادیده گرفت و هر دو را به یک نسبت »سرمایهدارانه« دانست؟
پیشتر گفتیم که سرمای هه اقتصاد واقعی را به محملی برای خود تبدیل کرد ،حال باید بگوییم »منطببق« سببوداگری و
قمارخانهای »سرمایه«ی متاخر ،اقتصاد سرمایهداری تاکنون موجود را به محملی برای خود تبدیل ک رده اسبت .اگبر
این تشخیص )دیاگنوس( درست باشد ،در اینصورت مدتها است که از یک سرمایهداری واقعی )در مقیبباس کلببی(
دور شدهایم و اقتصاد عظی م م الیهای و قمارخ انهای کن ونی درواق ع همچ ون انگل ی اس ت ک ه ب ر اقتص اد واقع ی
سرمایهدارانه چنگ انداخته و آن را از درون تهی میکند  .در کاپیتال مارکس ،دیالکتیک سرمایه که مبتنی اسببت بببر
تضاد بین ارزش و ارزش استفادهای ،با تبدیل سرمایه به کال )با قیمتدارکببردنن سببرمایه در شببکل بهببره( بببه پایببان
میاید و به این ترتیب سرمایه در واقع گام آخر را برمیدارد برای اینکه از مواجهه با دنیای ارزشهای استفادهای یببا
اقتصاد واقعی بربجهد و به بینهاینت پول-پول بیشتر دست بیابد .همین هببم در ادامهی تبباریخی خببود )در مببرحلهی
فوردیسم یا مصرف-گرایی( و با گسست هر چه بیشتر سرمایهداری از اقتصاد واقعی به اینجا میکشد کبه :بانکهببا و
نهادهای اعتباری که قاعدتا باید در خدمت بسیج پولهای راکد میبودند و در مرحلهی بعببدی بایببد ایببن پببول را در
اختیار موسسات تولیدی و بازرگانی و نظایر آن میگذاشتند تا فعالیت واقعی اقتصادی انجببام بگیببرد ،در مببواجهه بببا
دشواریها و رکود ناشی از بیشانباشت در اقتصاد واقعی ،به قمببار پببولی و مببالی روی میآورنببد تببا پولشببان بببدون
مواجهه با دنیای اقتصاد واقعی ،پول هر چه بیشتری بزاید .وقتی ایبن سببازوکار روی بنگاههببا و موسسبات تولیببدی و
بازرگانی هم چنگ بیندازد و آنها دیگر نه بهعنوان نهادهایی کببه بایببد از ثبببات و برنامههببای درازمببدت و عقلنیببت
سرمایهدارانه برخوردار باشند تا ارزشهای استفادهای مورد نیاز جامعه را بهشببکل سببرمایهدارانه تببامین کننببد ،بلکببه
همچون اوراق بهادار و داراییهای موهوم پولسالر تلقی شوند ،آنگاه روشن میشود که جامعه و اقتصبباد واقعببی تببا
چهاندازه در خطر فساد و تضعیف و فروپاشی است .آیا میتوان وضغیت را به حالت سابق برگرداند و »اقتص اد مول د«
سرمایهدارانه را از نو بهنحوی نسبتا پایدار احیا کرد؟ در اینجا باید به انبببوهی از پرسببشهای دشببوار پاسببخ داد :آیببا
امکان آن هست که بر انباشتزداینی 11کنونی در کشورهای سرمایهداری پیشببرفته غلبببه کببرد و داراییهببای مببالی و
سرمایههای قمارخانهای و فببرار را بببه وادی پرمعضببل تولیببد کشببانید؟ کببدام ارزش اسببتفادهای کلیببدی را میتببوان
11. disaccumulation
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»ساخت« که بهسبب آن بتوان سرمایههای سرگردان م الی و ک ازینویی را واداش ت ت ا ب ه س مت تولی د و توزی ع و
نوآوریهای تکنولوژیکی مربوط به آن روان شوند و گشایشی در اوضاع فروبستهی »سرمایهداری جهانی« ایجاد شود؟
کدام دولت قدرقدرنت جهانی برای انجام این مههم در افق عرض اندام میکند؟ آیا اصول هیچ دولببت یببا اتحببادیهای از
دولتها )اروپا( میتواند این قافلهی بهنگلنشسته را از نو به جادهی تولید سرمایهدارانه بازگردانببد؟ یببا شبباید ایجبباد و
برسازی یک دولت جهانی )سرمایهداری( لزم است برای به حرکت در آوردن این مبلغ عظیم مالی و کشاندن آن بببه
مسیری »مولد«؟ اگر از این نکته چشمپوشی کنیم که کدام ارادهی سیاسببی )نبباموجود( و کببدام جبهببه از نیروهببای
بینالمللی و ملی و منطقهای میتوانند به تحقق چنین پروژهای جامهی عمل بپوشند ،آنگاه باید اعتراف کرد که این
دولت جهانی بهمعنای »بیرونی« کردن باز هم بیشتر سرمایه نسبت به اقتصاد واقعی و بازتولید آن خواهد بود ،زیرا که
چنین دولتی ناچار است سرمایه و سازوکارهای آن را باز هم بیشتر تنظیم و دستکاری کند و بهاینترتیب آن را ببباز
هم بیشتر از مسیر خود دور سازد .بهنظر نمیرسد که پس از افول آمریکا ،دولت قدرتمندی ،دسبتکم همیببن حببال،
در صحنه حاضر باشد که بخواهد و بتواند این وظیفه را به عهده بگیرد .ب اتوجهبه وض عیت پربح ران ط بیعت و ورود
فزایندهی تکنولوژیهای رباتی و کاراندوز به بازار ،غلبهی روحیهی تجباری و رانبتی )و نبه تولی دی( ب ر شبرکتهای
بزرگ چندملیتی و ناتوانی دولتهای ملی برای مقابله با مشکلت اکولوژیکی و اقتصادی و اجتماعی بهنظببر میرسببد
که همه چیز پیچیدهتر و خطرناکتر شده است .مدیریت طبیعت ،قوهی کار و پول نسبت به مراحبل پیشبین حیبات
سرمایهداری بسیار دشوارتر شده است .آیا بدیل دیگری میتوان متصور ش د ،ببدیلی غیرسبرمایهدارانه؟ سوسیالیسبم
دمکراتیک مبتنی بر اشتی و صلح با طبیعت؟ یک اقتصاد غیرکالیی و مبتنی بر مدیریت سرسختانهی منابع طببیعی
و انسانی؟ مسیر پیشرو بههیچوجه روشن نیست و ضعف جبههی چپ نیز بر وخامت شدید اوضاع میافزاید.
گمان میکنم پس از این مقدمهی بسیار دستوپا شکسته و کوتاه که بحث حول »سرمایهداری جهببانی« مببورد نظببر
شما را هم بهشکلی بسیار مختصر پوشش داد ،میتوانیم به سراغ بحثهای اقتصاد سیاسی در ایران برویببم و ببببینیم
چه بحثهایی دربارهی این کشور انجام میشوند .در این باره ،یعنی مرحلهی کنببونی سببرمایهداری امیببدوارم بتببوانم
دیرتر در فرصتی دیگر بیشتر بنویسم.

پرسش :با توجه به بحث بال دربارهی سرمایهداری ،و پیش از اینکه جلوتر برویم ،دیدم که از فرهاد نعمانی مقالهای
ظاهرا قدیمی در سایت نقد اقتصاد سیاسی بازنشر شده است .عنوان مقاله این بود»:سرمایهداری چیست« .بببه نظببر
شما تعریف ایشان از سرمایهداری چگونه آمد؟
ف .اسدپور :به نظرم همین مقالهی فرهاد نعمانی نقطهی عزیمت خوبی برای بحث محسوب میشببود .مببن سببالها
پیش کتاب »تکامل فئودالیسم در ایران« را از ایشان خواندهام و از کتابشان بسببیار چیزهببا آمببوختهام .امببا در ایببن
مقالهی قدیمی بازنشر شده به نام »سرمایهداری چیست« 12میبینیم که ایشان پس از بحثهای مختصببر امببا مفیببد
دربارهی برداشتها و تعاریف گوناگون از سرمایهداری مینویسند » :عدهای دیگر سرمایهداری را یک نظام بی قیدوبند
 12فرهاد نعمانی :سرمایهداری چیست؟ ؛ بازنشر :نقد اقتصاد سیاسی.
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بنگاههای خصوصی و آزاد ،یعنی نظامی که در آن روابط اقتصادی و اجتماعی به وسببیلهی قببرارداد تعییببن میشببود،
نظامی که زیست انسانها در آن آزادانه است و اجبارهای قانونی و محدودیات مختلف وجود ندارند ،میدانند  .در این
برداشت سرمایهداری مترادف با نظام بدون دخالت ) (laissez faireو گاهی نظام رقابت آزاد می باشد .چنین تعریفی
از سرمایهداری )کارگاههای آزاد( تنها شامل نظام اقتصادی چن د کش ور مانن د انگلس تان و ای الت متح ده در ق رن
نوزدهم ،خواهد شد :حتی انگلستان و ایالت متحده خیلببی زود بببه عصببر شببرکتهای سببهامی و انحصببارها و نیمببه
انحصارها کشانده شدند .اگر معنای سرمایهداری محدودیتی از لحاظ زمانی پیدا کند ،چگونه میتوانیم نظام ماقبببل و
مابعد آن را که بعضی جنبههای آنها با نظام "کارگاههای آزاد" مشابهاند ،مشخص سازیم؟«.
بهنظر میرسد که دغدغهی نعمانی در این مطلب فقببط انتقبباد از تعبباریف غیرمارکسیسببتی از سببرمایهداری باشببد و
احتمال بههمین دلیل هم خودش را با روش دیالکتیکی در اقتصاد سیاسی مارکسی درگیر نمیکند  .اما درگیر نشدن
در روش مارکسی برای تبیین و توضیح سرمایهداری و سازوکارهای سرمایه ،و اینکه سازوکارهای سرمایه در مراحببل
مختلف تاریخی چگونه عمل میکنند ،به اینجا ختم میشود کببه سببرمایهداری همیشببه سببرمایهداری اسببت فببارغ از
اینکه در کدام مرحله از حیات خود بهسر برد .سرمایهداری دورهی انحصببارات امپریالیسببتی همانقببدر سببرمایهداری
است که سرمایهداری دورهی لیبرالیسم .سرمایهداری دورهی کینزی مصرفگرایی )فوردیسم( همانقدر سببرمایهداری
است که سرمایهداری دورهی امپریالیسم و شبرکتهای س هامی و انحص ارات .در حبالی ک ه س رمایهداری مبرحلهی
لیبرالیسم واقعا نزدیکترین مرحله به تصویر ایدهآل سرمایه است و پدیدهی »قرارداد« 13موضوعی است بهغایت مهم.
چون از خلل قرارداد و رابطهی حقوقی است که جامعهی سرمایهداری و سازوکارهای آن عمل میکنند ،چیبزی ک ه
مثل در جامعهی ایرانی به شدت ضعیف بوده و هست .بهطور خلصه باید گفت بسیاری ازاقتصاددانان و تحلیلگببران
و نویسندگان چپگرای ایرانی بهدلیل مشکلت روششناختی و اولببویت مبببارزات ایببدئولوژیک و بببه قصبد »اثبببات«
اینکه سرمایهداری در تمام مراحل حیات خود بهیکسان سرمایهدارانه بوده است ،از نقاط قوت استدللهای مخالفان
خود برجهیدهاند و یا توجه بسیار کمی به استدللهای آنان کردهاند.

14

ایشان در پایان مقاله در چهار یا پنح خط تعریف موریس داب از خاستگاه سرمایهداری را بهدست میدهند» :از نظببر
موریس داب منشأ سرمایهداری براساس جدایی تولیدکننده از وسایل تولی د خ ود ،و در ن تیجه تمرکبز ایبن وس ایل
تولیدی در دست طبقه سرمایهدار میباشد .در ضمن منشبأ سبرمایهداری در پیبدایش طبقهی دیگبری اسبت ک ه از
وسایل تولید جدا شده است و برای زندگی منبع درآمد دیگری جز فروش نیروی کار خود ندارد  .هر یک از این موارد
منشأ سرمایهداری و در عین حال خصایص اساسی نظام سرمایهدار هستند«.
 . 13موضوع قرارداد چنان اهمیتی دارد که مارکس هم در فصل دوم کاپیتال به آن اشاره میکند» :کالها به پای خود نمیتوانند بببه بببازار
بروند و مبادلت را قائم به ذات انجام دهند .بنابران باید نگاهمان را به نگهبانان آنها یعنببی صبباحبان کالهببا معطببوف کنیببم ... .بنببابراین
نگهبانان باید متقابل یکدیگر را بهعنوان مالک خصوصی به رسمیت بشناسند .این رابطهی حقوقی که شببکل آن قببرارداد اسببت  ...رابطهی
میان دو ارادهای است که رابطهی اقتصادی را منعکس میکند .«...کاپیتال جلد یکم ترجمه حسن مرتضوی .فرایند مبادله .ص.۱۱۴ .
 . 14جدیدا در کتاب »نولیبرالیسم« از احمد سیف دیدم که ایشان توجه خاصببی بببه موضببوع قببرارداد در جببامعهی سببرمایهداری مبببذول
داشتهاند .از کتاب ایشان هم بهرهی بسیاری بردم.
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قدیمترها در چپ ایران )معمول( این طور بود که به تاسی از موریس داب و پل سوییزی و غولهای اندیشگانی نس ل
آنان همین تعریف از سرمایهداری که نعمانی به خلصه نوشته است ،کافی دانسته شده :سرمایهداری یعنی جامعهای
که در آن دو طبقهی اقتصادی داریم .یکی صاحب وسایل تولید است و دیگری برای این طبقهی اول کببار میکنببد و
استثمار میشود و ثروت طبقهی اول از قبل همین زحمت و تلش فراهم میشود.
اما این تعریف واقعا چقدر به کار توضیح جامعهی ایرانی دههی ) ۱۳۵۰تاریخ نگ ارش مق اله( میای د؟ منظ ورم ای ن
است که این تعریف بسیار مجرد 15که متعلق است به »جامعهی سببرمایهداری نبباب« جببایی کببه سببه طبقهی اصببلی
)سرمایهدار ،کارگر و زمیندار( بحث میشود و از اقشار و لیههای اقتصادی دیگر ،و )بهویژه( فرماسیونهای »مرکب«
کمتر سخنی در میان است؛ چیزی دربارهی یک فرماسیون خاص مث ل ای ران نمیگوی د ،فرماس یونی ک ه در دههی
 ۱۳۵۰همزمان دارای چندین شیوهی تولیدی است .یا درب ارهی فرماس یونهایی ک ه اقتصادش ان ص رفا )ی ا بهط ور
عمده( بر اساس صادرات مواد خامی همچون نفت یا نظایر آن استوار است و یک دولت سرکوبگر رانتی مسببتبد »از
بال« بهنحوی آمرانه و بدون سازوکارهای میانجیگرانهی سیاسی و طبقاتی مرسوم در کشورهای اصلی ،در همه چیببز
دخالت میکند و در چارچوب آن نمیتوان چیزی به نام »قرارداد« را متصور شببد .یببا انببواع و اقسببام فرماسببیونهای
یکهی دیگری که با این تعریف بسیار مجرد سازگار نیستند .در ضببمن بنببابه تعریببف بببال چنیببن میفهمیببم کببه تببا
زمانیکه عدهای کار مزدی انجام میدهند سرمایهداری هنوز به قوت خود ببباقی اسببت .از دل ایببن تعریببف مشببخص
نمیشود که سرمایهداری چه زمانی در اوج اقتدار خویش اس ت و چ ه زم انی راه زوال در پی ش میگی رد و توان ایی
»مدیریت« اقتصاد و بازتولید اقتصادی جامعه را از دست میدهد .اگر حلقهی بحث را تنگتر کنیم باید بپرسیم که در
دههی ) ۱۳۵۰و همین امروز( وسایل تولید در کشوری همچون ایران کدام است؟ با ایببن وسببایل تولیببد دقیقببا چببه
»ثروت« ای تولید میشود و این وسایل تولید دست کدام طبقهی سرمایهدار است؟ طبقهی کارگر یا کسانی که قوهی
کار خود را میفروشند چند درصد از جامعه هستند و به تولید چه چیزهایی اشتغال دارند؟ ببه چبه روشهبایی ایبن
تولید سرمایهدارانه انجام میشود؟ دولت و حکومت چه نقشی در این کشور و اقتصاد آن بازی میکند؟ ایا مثل دولت
و حکومت را میتوان با طبقهی سرمایهدار یکی گرفت؟ تعریف موریس داب که بسببیار مجببرد اسببت نمیتوانببد تنهببا
مبنای یک بحث جدی اقتصاد سیاسی برای توصیف و تشریح سرمایهداری باشد.
یا مثل نگاه کنید به مقالهی رامین معتمدنژاد به نام» :انحصارها بببر اقتصبباد ایببران چیببره شببدهاند ،اقتصبباد سیاسببی
سرمایهداری ایران« 16.در اینجا دعوا با طرفداران نولیبرالیسم در ایران موجب آن میشود که معتمدنژاد با اینکه در
اغاز مقاله قول آن داده است که سرمایهداری را تعریف کند ،با شتاب به »سیاسی« بودن سرمایهداری و نفببی دسببت
نامریی بازار برسد و سپس هم برای اثبات درستی نظر خود مدل صنعتی شدن ژاپن را پیش بکشد .برای همین هببم
تعریف ماکس وبر از سرمایهداری پیش کشیده میشود ،کسی که سرمایهداری را حتی امری رایببج در دوران باسببتان
میدانسته است و یا نام فرنان برودل بهمیان میآید کسی که ب ر ای ن نظ ر اس ت ک ه س رمایهداری پدی دهای اس ت
 . 15حول موضوع تجرید ن.ک .به :اندرو سایر» :تجرید :تفسیری رئالیستی«؛ برگردان :بهزاد کورشیان؛ کارگانه دیالکتیک.
 16رامین معتمدنژاد» :انحصارها بر اقتصاد ایران چیره شدهاند :اقتصاد سیاسی سرمایهداری ایران«؛ لوموند دیپلماتیک فارسی.۲۰۱۲ ،
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زاییدهی قرون  ۱۲تا  ۱۴میلدی .چکیدهی بحث معتمدنژاد این است که این افراد سرمایهداری را چیزی منحصببر و
محدود به »بازار« نمیشناسند .او در ادامه میافزاید» :به نظر این اندیشمندان سرمایهداری به هیچ وجه در چارچوب
محدود "سرمایهداری بازار" قابل توضیح نیست....بازار هرگز بهطور جهانشمول هستهی مرکببزی نظببام سببرمایهداری
نبوده است و "دست نامریی" مشهور این نظام اقتصادی نقش محوری در تولد و تنظیم روابط سرمایهداری ایفا نکرده
است زیرا گروههای مختلف اجتماعی و نهادهای قدرت تاثیری ساختاری در ایجاد و تحول نظام سرمایهداری داشته و
دارند«.
اما معتمدنژاد نمیگوید که »سرمایهداری بازار« یا بهعبارت بهتر ،سرمایهداری مرحلهی لیبرالیستی 17چه چیزی بوده
که »هرگز بهطور جهانشمول هستهی مرکبزی نظببام سببرمایهداری نببوده اسببت« .امبا اگببر سببرمایهداری بببازار آزاد
رقابتی 18،هستهی مرکزی نظام سرمایهداری نبوده است ،باید پرسید که پس چه چیزی هسببتهی مرکببزی آن بببوده؟
این موضوعی است که او دیرتر به آن میرسد .گذشته از این واقعیت تبباریخی و هستیشببناختی کببه تغییببر جوامببع
 17برای مطالعهی بیشتر در این باره نگاه کنید به ترجمهی مصاحبهای از توماس سکین از محمد عبادیفر در سایت کارگاه دیالکتیک.
برای نمونه توماس سکین دربارهی »بازار آزاد« چنین مینویسد :با اینحال ،ظهور و رشببد سببرمایهداری ،بببدینمعنی بببود کببه ارزشهببای
مصرفی اصلی که زندگی اقتصادی واقعی به آنها نیاز داشت و آنها را میطلبید ،میتوانستند بیشتر از هر زمان دیگببری بببه صببورت کالهببا
تولید شوند ،و این نیز مستلزم سلطهی اصول سوداگرانهی سرمایه بر عملکرد کل اقتصاد بود .هنگامی که این روند بیشتر و بیشتر آشببکار
شد ،اقتصاد سیاسی بورژوایی »نظریهی اقتصادی« را کشف کرد .این نظریهی اقتصادی ضرورت ا یک نرمافزار )یا برنامهای درونی( است کببه
سرمایه برای راهبرد زندگی اقتصادی واقعی جامعه در انطباق با اصول خود بهکار میگیرد .مطمئنا هر انببدازه کببه ارزشهببای مصببرفی بببا

سادگی بیشتری خود را با شکل کالیی و نیز با اصول تجاری سرمایه وفق دهند ،یا به تعبیرهی هر اندازه آنها بیشتر به به حالت »صببوری«

و »خنثی« درآیند )یعنی تنها بهوسیلهی نامها از یکدیگر قابل تمیز باشند( ،این برنامه از اعتبار و کارآمببدی بیشبتری برخبوردار میشببود.
بهبیان دیگر ،اگر  Aو  Bچیزی بیش از نامهای متفاوتی برای ارزش مصرفی دو کال نباشند ،که به واسطهی عملکردشاهن در بازار کام ا
لب ا

یکدیگر قابل معاوضه باشند ،دراینصورت سرمایه از هر دردسر خاصی در خرید و فروش کالی  ،Aک ه ممک ن اس ت در خری د و ف روش

کالی  Bبا آن مواجه نشود ،و برعکس ،خلص میشود .برای نمونه ،فرض کنیم  Aالی اف پنب ه باش د )محص ولی از ص نعت س بک( و B
میلههای فولدی )محصولی از صنعت سنگین( .اگر ایبن تفباوت ببرای سبرمایه اهمیبت نداشبت ،سبرمایه میتوانسبت تنهبا ببر مبدیریت
»ارزشهای مصرفی در حالت عام« متمرکز شود ،و »نه این یببا آن ارزش مصببرفی خباص« .در اینحببالت ،تمببامی ارزشهببای مصببرفی بببا
سهولتی یکسان در یک بازار کام ا
ل رقابت هی تولید میشدند ،گردش میکردند و مصرف میشدند؛ درنتیجه ،ب ازار بهوسبیلهی دسبت ن امرئی

مشیت الهی به سمت یک » تعادل عمومی بهینهی پارهتو« هدایت میشد ،که بنا به آن کسی نمیتواند بدون ایجاد هزینه برای دیگری،

وضعیت خود را بهبود بخشد ،و از اینرو یک »هماهنگی از پیش تعیینشده« در تمامی منافع ستیزآمیز در سطح جامعه شببکل میگیببرد.
درحقیقت ،هیچ نظریهی اقتصادی بدون این پیشفرض بنیادی نمیتواند ب ا دقبت و سبختگیری کبافی بیبان شبود .نظبریهی اقتصبادی
مارکسی نیز این را میپذیرد .اما با وجود این اشتراک بنیادی ،تفاوتی تعیینکننده بین رویکرد کلسیک و مارکسی به نظ ریهی اقتص ادی
وجود دارد.
 … 18قانون ارزش نه به قاعدهمندی تجربی ،نه به تعمیم ،و نه به یک گرایش؛ بلکه به سازوکاری ارجاع میدهد که بهواسطهی سرشببت
رقابتی تولید کالیی سرمایهدارانه عمل میکند .پیامدهای تولید شده توسط آن در سطح تجربی به شرایط تصادفا همبسببته ،از جملببه آن
سازوکارهای مولد دیگری بستگی دارد که اغلب »ضدگرایش« نامیده میشوند .در مببورد بسببیاری از حببوزه هببای نظببریهی مارکسیسببتی،
اطلعات تجربی اضافی باید کسب شود تا بتوان دانست که سازوکارها خود چگونه عمل میکنند .بهعنوان مثال ،ضرورت حکم می کند که
قانون ارزش بر مبنای روابط تولید سرمایهدارانه ،ارزش کالها را به مرور زمان کاهش دهد .اما نرخ این تنزل برای کالهای مختلببف متببأثر
است از ارزیابیهای مربوط به ارزش استفادهای؛ بهویژه نوع ارزشهای استفادهای مورد تقاضا و نوع فناوریهای در دسببترس بببرای تولیببد
آنها -و عامل مبارزهی طبقاتی بر حسب ارزش به سان یک رابطهی اجتماعی .نگاه کنید به:
اندرو سایر» :تجرید :تفسیری رئالیستی«؛ برگردان :بهزاد کورشیان؛ کارگانه دیالکتیک.
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تاریخی و از جمله جامعهی سرمایهداری ،دستکار فعالیتهببای دگرگونکننببده و بازتولیببدگرانهی نسببلهای پیبباپی
انسانی و نهادهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی این جوامع است )برای اینکه اعتبار حملت پایانی ایشان را مببورد
تاکید قرار داده باشم(  ،بهنظر میرسد کبه معتمببدنژاد هببم بهدلیببل بیتببوجهی بببه روش مببارکس و هسببتهی اصببلی
بحثهای اقتصاد سیاسی مارکسی ،جوهر سرمایهداری بهمعنای یک شیوهی تولیدی مسلط بر جامعه )میدانیببم کببه
منظور ،بهویژه جوامع اصلی است( را خوب توضیح نمیدهد ،چیزی که از دیدگاه مارکس؛ برخلف گفتهی وبر؛ امری
مدرن است و مارکس مدعی بود که میخواهد معنای دقیق مفهوم سرمایه در معنای مدرن آن را توضیح دهد.
سرمایهداری تاریخی مدرن بهعنوان یک نظام تولید و بازتولید اقتصادی از ی ک شبکل تجباری و متکبی ب ه دولبت و
قدرت سیاسی وقت در انگلیس آغاز کرد )مرحلهی مرکانتالیسم( و ببه یبک ش کل خبودآیین و خودکفبا و بازارهببای
خودتنظیمگر بینیاز از دولت و دخالتهای آن بالید و سپس در مواجهه با فضای ارزش اس تفادهای ج امعه )تولی د و
بازتولید اقتصادی در مقیاس گسترده و کلن( مجبور شد تا دوبباره ببه دولبت و ابزارهبایی ک ه جبامعهی اطبراف در
اختیارش میگذاشت تکیه کند و در نتیجه سرزندگی ابتدایی و خودکفایی آغازینش را از دست داد .این دگرگونیهببا
که ناشی از دشواری روزافزون مدیریت فضای ارزش استفادهای و برسازندهی مراحببل مختلببف سببرمایهداری هسببتند
برای تعریف و تبیین سرمایهداری اهمیت دارند و نه تعاریف صوری اقتصاددانان نوکلسیک  .سرمایهداری لیبرالیستی
یا همان »سرمایهداری بازار مبتنی بر رقابت آزاد« واقعا خودتطهیرکننده بببود و گرایببش بببه زدایببش موانببع ناشببی از
فرماسیونهای پیشاسرمایهداری و محو اتکاء به دولت و نظایر آن داشت .شیوهی تولید ارزشهای استفادهای در ایببن
مرحله از توسعه و تطور سرمایهداری بهگونهای است که گرایشات قانونمند سرمایه را شببکل میدهببد و همیببن هببم
هستهی اصلی مفهوم سرمایه نزد مارکس را میسازد و همین هم مبنای مفهومپردازی سرمایهداری در مراحل بعدی
حیات آن نزد مارکسیها تلقی میشود .انحراف از سازوکارهای اصلی سرمایه )که در کاپیتال و »دیالکتیک سببرمایه«
اثر توماس سکین ب ه تفص یل بح ث ش دهاند( نش ان میده د ک ه س رمایهداری از مس یر اولیهی خ ود دور ش ده و
سازوکارهای اصلی آن به شدت سابق عمببل نمیکننببد .اینکببه طرفببداران احیببای دورهی لیبرالیسببم )نولیبرالیسببم(
خواهان بازگشت به سرمایهداری لیبرالی آغازین هستند ،بحث دیگری است و میدان ن برد دیگ ری .ب رای ای ن ن برد
نظری و ایدئولوژیک نیازی به کج و معوج کردن مفهوم سرمایه نیست .تاریخ به عقب بازنمیگردد و آنچه که بببه نببام
نولیبرالیسم پیاده شد ،احیای لیبرالیسم یا آزادسازی سرمایه و حذف »دولببت بببزرگ« از صببحنه نبببود .بلکببه حببذف
کمکهای رفاهی دولت به جامعه و جلب بیشترین کمکهای دولتی به نفع سرمایههای بهویژه سوداگر در کشورهای
سرمایهداری عمده بود .ورود به دورهی اضمحلل اقتصاد میکس فوردیستی-مصرفگرایانهی دولتهای رفاه پساجنگ
دوم بود و مالیهسازی اقتصاد و انفصال بخش مالی از بخش واقعی اقتصاد.
معتمدنژاد در ادامهی بحث برای اینکه توضیح بدهد که سرمایهداری اص ول ی ک پ روژهی سیاس ی اس ت از فراین د
تکوین و تشکیل سرمایهداری در ژاپن صحبت میکند که در واقع از همان آغاز )اصلحات  (۱۸۶۸سیاسی بوده و ب ه
دست انحصارات و شبهانحصارات تاسیس شده است .در ادامه از اقتصادهای غربی پساجنگ دوم نام میبرد که بنا بببه
نظر او شکل ویژهای از سرمایهداری را تشکیل میدادند ،گونهای از سرمایهداری که نه بازارمحور بود نه غیرسیاسببی و
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نه غیراجتماعی .معتمدنژاد در ادامه توضیح میدهد که دولت امریکا در نیودیل چه نقش بزرگببی در ثباتبخشببی بببه
وضعیت سرمایهدارانهی کشور ،بازی کرده است .خ واهیم دی د ک ه همهی ایبن مقبدمات ببرای آن اسبت کبه ذهبن
خوانندهی فارسیزبان برای ورود به بحث دربارهی مقولهی سرمایهداری در ایران آماده شود :چیرگببی انحصببارات بببر
اقتصاد ایران و سرمایهداری صنعتی بودن این کشور )زیر حاکمیت ولیت مطلقهی فقیه(.
از نظر ایشان ژاپن که از جمله دیرآمدگان به نظم و تمدن سرمایهداری محسوب میشد همانقدر سببرمایهداری بببود
که انگستان قرن هیجدهم و نوزدهم .به این موضوع توجه نمیشود که دیرآمدگان )هم المان و هم ژاپن( زمببانی بببه
قافلهی کشورهای صنعتی سرمایهداری پیوستند که سرمایهداری از مرحلهی لسهفر یببا لیبرالیسببم اولیببه کببه تقریبببا
خاص کشورهای زادگاه سرمایهداری )انگلستان و بعدها دیگ ر کش ورهای انگلیس یزبان( 19ب ود و ب ا تص ویر ای دهآل
سرمایه سازگارتر؛ عبور کرده و در حال ورود به مرحلهی »امپریالیسم« یا انحصارات مبتنی بر مببالکیت سببهامی بببود.
اما در عین حال باید توجه داشت که این وضعیتی دلبخواهی نبود که آلمان و ژاپن خودسرانه به ایجاد آن مبببادرت
ورزند .موسسات تولیدی دورهی لیبرالی که با صنایع سبک نساجی سروکار داشتند ،دیگر توان مدیریت فضای ارزش
استفادهای جدید ) مثل تولید فولد و مجموعه مواد و مصالح شیمایی لزم در این مرحله( و تببامین هزینههببای مببالی
ارزشهای استفادهای کلیدی جدید برای انباشت را نداشتند و بههمیندلیل جای خود را به ادغام سرمایهی صببنعتی
و سرمایهی بانکی سپردند .جنگ جهانی اول پایان لسهفر بود و پایان سببرمایهداری لیببرالی .بیببن ایببن دو جنبگ بببا
مرحلهی امپریالیسم روبرو هستیم و پس از جنگ دوم ،مرحلهی دیگری آغبباز شبد کببه بببا مببرحلهی امپریالیسببم یببا
سرمایههای انحصاری اینهمان نیست .در این مرحله با انحراف بیشتری از منطق سرمایه روبرو میشویم .دولتهببای
هارتلند که حال گسترش بیشتری یافتهاند بهعلت وجود ابرق درتی ببه ن ام اتحباد جم اهیر ش وروی و جنبشهبای
نیرومند کارگری و سوسیالیستی در کشورهای خود مجبور به سازش و مصببالحه بببا نیروهببایی هسببتند کببه مخببالف
برتری و تقدم منافع سرمایهاند .در نتیجه یک اقتصاد میکس مص رفگرا ب ا روشه ای تولی دی فوردیس تی بهوج ود
میاید که در نهایت به انحراف باز هم بیشتر سرمایهداری از منطق خود منجر میشود  .دورهی پس از مصرفگرایی یا
فوردیسم که سرمایهداری قمارخانهای هم نامیده میشود بحث داغ بین محققان و تحلیلگببران سیاسببی و اقتصببادی
است.
معتمدنژاد در ادامه به تعریف مارکس از جوهر سرمایهداری )همان هستهی اصببلی سببرمایهداری( میپببردازد و آن را
مبتنی بر دو ویژگی کلی میداند .اما بدون اینکه ویژگی نخست را توصیف و تعریف؛ یا نامگذاری کند ،از همان ابتدا
آن را به شرحا زیر سهمولفهای اعلم میکند (۱» :روابط کالیی )خرید و فروش کالها( (۲ ،رواب ط مزدمح وری )بی ن
کارگران و کارفرمایان( که در آن نیروی کار هم به کال تبدیل شده است و  (۳روابط پببولی کببه اعتبببار بببانکی در آن
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نقشی اساسی بازی میکند« .ایشان خصوصیت دوم سرمایهداری را محروم شدن »کارگران از وسایل تولید و بهویببژه
محروم شدن آنها از محصول کارشان« برمیشمارند.
نمیدانم به چهدلیل ،معتمدنژاد در تعریف خود از هستهی اصلی سرمایهداری واژه و نهاد بازار رقابتی را حذف کببرده
است .گمان میکنم این حذف به این علت باشد که او قصد دارد دیرتر به ایران بازگردد ،جبباییکه بببا فقببدان چنیببن
بازاری روبرو هستیم .بنابراین الف( سپهر گردش یا بازار آزاد رقابتی در میببان ایببن مولفههببا بهچشببم نمیخببورد .ب(
مالکیت خصوصی بر وسایل تولید یا تمرکز این مالکیت در دست یک طبقه از سرمایهداران خصوصی هم در بین این
مولفهها نیست ،زیرا همانطور که دیرتر ملحظه خواهد شد ،در تعریبف ایشبان از اقتصبباد سبرمایهدارانهی ایبران ببا
انحصارات عظیم صنعتی-بازرگانی -مالی روبرو هستیم و مالکان این انحصارات به نظر ایشان یببک طبقهی سببرمایهدار
خصوصی را تشکیل نمیدهند.
میدانیم که فرمول سرمایهداری صنعتی از نظر مارکس به اینترتیب است:
پول ) نهادهای اجتماعی و سیاسی تضمین کنندهی گردش و انباشببت پببول و سببرمایهگذاری آن پیشفببرض گرفتببه
میشوند( --کال )عبارت است از :وسایل تولید که تمرکز آن در دست طبقهی سرمایهدار خصوصی پیشفرض گرفته
شده است و همین خود وجود طبقهی زمیندار را پیشفرض میگیرد که زمین خود را برای ساخت کارخانه و نظایر
آن اجاره داده است یعنی کالشدگی زمین هم پیشفرض است ،و قوهی کار طبقهی کبارگر کبه کالشببدگی آن هببم
پیشفرض تلقی میشود( --تولید ) تبعیت واقعی کار از سرمایه پیشفرض گرفته میشود؛ و به جز ایببن بببا انقلبببات
پیوسته در تکنولوژیها و روشهای تولید ارزشهای استفادهای اصببلی روبببرو هسببتیم ،یعنببی آن دسببته ارزشهببای
استفادهای که برای انباشت سرمایه کلیدی محسوب میشوند( --کالی آمادهی فروش )یعنی کالی تولیدشببده در
بنگاه تولیدی که در اثر ترکیب وسایل تولیدی و مواد خام و اعمال قوهی کار و استثمار آن زیر فرماندهی سببرمایهدار
یا کارگزاران او تولید شده به بازار فرستاده میشود تا جهش مهلک فروش را پشت سر بگذارد(  --پول اضافی )کبببه
با آن سرمایهدار میتواند از نو یا در شکلی گسترش یافته این چرخه را تکرار و بازتکرار کند و در عین حال باید ایببن
پول اضافی یا سود را با شرکای خود سرمایهی بازرگانی و سرمایهی ارضی و سرمایهی اعتببباری و نظببایر آن تقسببیم
کند( 20.منظور این است که این مولفهها در مفهوم سرمایه ،با یببک پیونببد دیببالکتیکی و تمببامیتگر ،در هببم تنیببده
شدهاند و هر یک پیشفرض و نتیجهی دیگری و همهی اینها نیز با هم نتیجه و پیشفرض تمامیتی به نببام مفهببوم
سرمایه و دورپیماییهای آن هستند که در مجلدهای بع دی کاپیتبال ب ا تفص یل بیش تری بح ث میش وند .ن تیجه
میگیرم که چیدن این مولفهها بهنحوی ناقص در کنار یکدیگر ،تو گویی که این مولفهها ،در ارتباطی بیرونی بببا هببم
هستند نمیتواند مفهوم سرمایه را بهنحوی بسنده به دست بدهد .در ضمن همهی ایببن عناصببری کببه در چرخببه یببا

 20توضیح این چرخه یا دورپیمایی خود به دورپیماییهای دیگری منتهی میشود که مارکس دیرتر در جلببد دوم توضببیح میدهببد و در
جلد سوم باز بیشتر بر پیچیدگی و انضمامیت آن افزوده میشود .این تمامیت مملو از تضادهای درونی است که راه بببه توضببیحات بیشببتر
میبرد تا یاری رسانده شود به ارزش )منطق سرمایه( برای اینکه غلبه کند بر موانع ناشی از فضای ارزش استفادهای.
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دورپیمایی سرمایهی ص نعتی وارد میش وند خ ود میتوانن د و بای د در مراح ل گون اگون توس عهی س رمایهداری و
تغییراتی که این شیوهی تولیدی از سر میگذراند از نو بحث و بررسی شوند.
بهجز این ،فرایند تولیهد فرایندی پربح ران اس ت ک ه مبتن ی اس ت ب ر :نوآوریه ای تکنول وژیکی و افزای ش دائم ی
بهرهوری؛ کاهش میزان کار لزم کارگران و افزایش کار اضافی؛ و در ضمن کبباهش تعببداد کببارگران مولببد سببرمایه و
افزایش سرمایهی ثابت ،چیزی که به بیشانباشت هم معروف شده است .معتمدنژاد وق تی در ادام ه از تش کیل ی ک
بورژوازی صنعتی در ایران صحبت میکند ،یا وقتی از صنعتیبودن ایران بهطور کلی سخن میگویببد بههیچوجببه بببه
بررسی این موضوعات یا اصول شرحا مختصری از روشها و تکنولوژیهای تولیدی نمیپردازد.
معتمدنژاد در ادامه مینویسد » :در چهارچوب نظری مارکس ،مالکیت خصوصی وسایل تولیببد فاقببد جایگبباه اساسببی
است« زیرا از اواخر قرن نوزدهم میلدی شاهد »اجتماعی شدن« مالکیت سرمایه هسببتیم» .بنببابراین آنچببه اهمیببت
دارد نه مالکیت خصوصی بلکه تصاحب خصوصی محصول کار کارگران توسط کارفرماها و مدیران شرکتهای صببنعتی
است«.
با اینکه این تعری ف ) در خوشبین انهترین ح الت و ب ا چشمپوش ی از عب ارت نادرس ت »اجتم اعی ش دن م الکیت
سرمایه«( تلش میکند تا سرمایهداری را تاریخی کند و به مراحل مختلفی در زندگی این نظام اقتصببادی -سیاسببی
اجتماعی -فرهنگی اشاره کند ،معهذا باز هم به آشفتهسازنی بحث منجر میشود .زیرا تعریف سرمایهداری در گزارهی
بال دستکاری شده است .بهجای اینکه بح ث ح ول تغییراتبی بچرخ د ک ه در رواببط تولی دی یبا ش یوهی تولی د
ارزشهای استفادهانی کلیدی ایجاد شده؛ یعنی آن دسته از ارزشهای استفادهای که برای ایجاد یببک رژیببم انباشببت
جدید ضرورت دارند و در نتیجه تغییر شکلهای مالکیت را هببم تاحبدی دسببتخوش تغییبر کردهانبد ،بحبث تببدیل
میشود به اینکه مالکیت خصوصی بر سرمایه از تعریف مفهوم سرمایه حذف شود .یعنببی بببا تغییببرات پیببش آمببده،
مفهوم سرمایه و سرمایهداری هم باید دستخوش تغییر بشود .در زبان و زنببدگی روزمببره هببم میشببنویم کببه کسببی
بگوید :فلن حادثهی ناگوار یا تراژیک مرا به کلی تغییر داد و روحیاتم را عوض کرد ،من دیگر آن آدم سابق نیسببتم.
به اینترتیب ،متوجه میشویم که گوینده یا راوی مرحلهای را در زندگی خود پشت سر گذاشته که تاثیرات مهیب و
سرنوشتسازی رویش گذاشته و در نتیجه میپذیریم که او فردی تغییریافته است .تغییریافته است یعنی از مرحلهی
پیشین که »نرمال« یا »معیار« بود عدول کرده است و در اثر حادثهای ناگوار از آن وضعیت آغازین دور شببده اسببت.
بههمین ترتیب باید نتیجه گرفت که معیار تعریف سببرمایهداری و تبببیین مفهببومی آن همببان چیببزی اسببت کببه در
کاپیتال بحث شده است .اما همبانطور ک ه در ببال گفت ه ش د ،سبرمایه بهعل ت نباتوانی در م دیریت فضبای ارزش
استفادهای ،از دورهای به بعد ناچار میشود که »تغییر« کند و در برابر محدودیتهای پیش پایش سر فرود بیبباورد و
به این معنا از مسیر آغازین خود و از گرایشهای قانونمند اولیه فاصله بگیرد .اگر این نکت ه را لح اظ نکنی م ،مانن د
این است که به شخص راوی در بال بگوییم :بسیار خوب ،از حال به بعد نباید شخصیت آغازینات را بببه یبباد بیبباوری
زیرا هویت تو اینک این مجموعهی جدید از گرایشات و حالت و روحیات )تحببت شببرایط جدیببد( اسببت و بههمیببن
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سبب باید تعریف جدیدی از تو در ذهن خودت و دیگران نقش ببندد و برای همین دیگر به نببام پیشببینات خوانببده
نخواهی شد ،یعنی نامت را هم حتی تغییر میدهیم.
لزم میدانم که اشارهی کوتاهی هم داشته باشم به این موضوع که عبارت »اجتماعیشدن مالکیت سرمایه در اواخببر
قرن نوزدهم« عبارت غلطاندازی است .اجتماعیشدن معنای خاصی در ادبیات سیاسی و اجتماعی دارد .منظ ور ایبن
است که جامعه )در نهایت جامعهی جهانی( صاحب سرنوشت خود بشود و منابع تولیببدی و غیرتولیببدی را بهنحببوی
دمکراتیک به نفع همگان مدیریت کند .اما انحصاری شدن و تشکیل کارتلها و تراس تها را نمیت وان بهمعن ای دقی ق
کلمه ،اجتماعی شدن مالکیت سرمایه نامید .آنچه در دورهی انحصارات مبتنی بر شرکتهای سهامی رخ داد این بود
که بانکها پول راکد موجود در جامعه را گرد آوردند و آن را با سهولت بیشتری نسبت ب ه دورهی قب ل )لیبرالیس م(
در اختیار سرمایهداران و انحصارات قرار دادند و به این معنا پول راکد را برای سرمایهداران »اجتمبباعی« کردنببد .امببا
مالکیت وسایل تولید همچنان در دست طبقهی خاصی متمرکز بود .عبارت »محصول کار اجتماعی« هم کببه ایشببان
در گزارهی بال بهکار بردند ،باز از همین دسته عبارات نادقیق است .کاری کببه بببرای سببرمایه انجببام میشببود کبباری
دوگانه است .همزمان مولد سرمایه است و مولد ارزشهای استفادهای )که بهطور روزافزونی ثابت شده بخبش زیبادی
از این ارزشهای استفادهای به حال طبیعت و کارگران و کل جامعه مضر هستند ( .این کار سرمایهدارانه که دارای دو
خصوصیت یادشده در بال است ،نمیتواند کاری اجتماعی بهمعنای دقیبق کلمبه باش د .ک ار زمبانی واقع ا اجتم اعی
میشود که باز هم جامعه در کلیت خود به همراه کسانی که درگیر تولید اجناس استفادهای و مصرفی )که دیگر کال
بهمعنای اخص کلمه محسوب نمیشوند( هستند تصمیم بگیرد که چه چیزی باید تولید شود و چه چیزی نباید تولید
شود .چگونه این اجناس باید تولید شوند و چه هزینهای برای تولید آنها عقلنی است.
معتمدنژاد در ادامه به طرحا مجادلهی نظری خود با طرفداران سرمایهداری بازاربنیاد میپردازد که اتوپیای بببازار آزاد
را در ذهن میپرورانند .او هم )مثل نعمانی( میخواهد به طرفداران بازار آزاد بگوید ک ه سبرمایهداری ،نظبامی صبرفا
مبتنی بر بازار آزاد آرمانی آنها نیست .بهنظرم برای مخالفت با این دسته از بنیادگرایان طرفدار بببازار نیببازی نیسببت
که ما سرمایهداری را به شیوهی معتمدنژاد توضیح ب دهیم .بنیادگرای ان طرف دار ببازار آزاد در یبک مرحل ه از تط ور
سرمایهداری متوقف شدهاند و آرزوی بازگشت به سرمایهداری لیبرالی را دارند .اما آنها در بیان این نظبر کبه دورهی
لیبرالیسم واقعا بهمعنای اوج برونبینیازی و خودتنظیمگری بازارهای سرمایهداری بود ،حق دارند .برای مخببالفت بببا
آنهبا نمیتبوان گفبت ک ه سبرمایهداری دورهی امپریالیسبم و مصبرفگرایی-فوردیسبتی ه م بیهیبچ کموکاسبتی
سرمایهداری است و در این راستا دست به جرحا و تعدیل مفهوم سرمایه یازید .نظریهی مراحل و نظببریهی جببامعهی
سرمایهداری ناب معیار خوبی برای اندازهگیری میببزان وفبباداری سببرمایهداری تبباریخی بببه منطببق سببرمایه بهدسببت
میدهد.
معتمدنژاد در ادامه هشدار میدهد که بحث » سرمایهداریبودن یا نبودن ایران را اسببیر ایببدهالهای نظببری نکنیببم«.
بهنظرم همین هشدار را باید به خود ایشان هم یببادآور شببد .چببه معتمببدنژاد بببرای سببرمایهداری نامیببدن ایببران ،بببا
»تکهبرداری« از الگوهای گوناگون توسعهی سرمایهدارانه در کشورهای دیگر )مثل ژاپن( که واقعببا از وضببعیت ایببران
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بسیار دورند و در ضمن با تمسکجستن به انواع نویسندگان و اقتصاددانان تلش میکند تا »ایدهال نظری« خببود را
به این جغرافیا تحمیل کند.
معتمدنژاد در ادامه برای اینکه ثابت کند ایران سرمایهداری صنعتی شده است به تاسی از یرواند آبراهامیان محقق
تاریخ ایران معاصر ،از وقوع یک انقلب صببنعتی کوچببک در فاصببلهی سببالهای  ۱۳۴۲تببا  ۱۳۵۵صببحبت میکنببد:
»بهواسطهی این "انقلب" تعداد کارخانههای کوچک ،متوسط و بزرگ افزایببش یببافت ،شببمارهی گروههببای صببنعتی
بزرگ )با بیش از  ۵۰۰کارگر( از  ۱۰۵ب ه  ۱۵۹افزای ش ی افت« .ش اخههای تولی دی آلومینیومس ازی ،فولدس ازی،
تراکتورسازی ،کامیونسازی ،خوروسازی و نظایر آن همه ذکر میشوند .بهنظر معتمدنژاد این روند بعد از انقلب ۵۷
هم ادامه مییابد» :مثل مجتمع فولد مبارکه اصفهان در  ۱۳۶۰و فولد خوزستان در سال  ۱۳۶۷تاسیس شببدند« و
این روند پس از پایان جنگ »شدت یافت« » .روندی که باعث شد تا تعداد کارگران در واحببدهای صببنعتی پنجبرابببر
شود .شمار مزدبگیرها در نتیجه این تحولت صعود کرد امری که به تعمیم و استیلی کارمزدی در ایران انجامید«.
پیش از اینکه جلوتر برویبم ،میخ واهم درنگبی کنبم روی ای ن شبمای کلبی ک ه معتم دنژاد از تک وین و تش کیل
سرمایهداری صنعتی در ایران بهدست میدهد .اول او معلوم نمیکند که »انباشت اولیبه«ای کبه در سببالهای دههی
 ۱۳۴۰در ایران به میانجی اصلحات حکومتی و »انقلب سفید« انجام شد ،چگببونه انباشببتی بببود و بببا سبباختارهای
اقتصادی و اجتماعی در ایران دقیقا چه کرد .این موضوع مهمی است که ظاهرا باید پایههببای سببرمایهداری صببنعتی
مدرن در ایران را پیریزی کرده باشد .انباشت سرمایه در ایران )که ایشان از آن مرتب یاد میکننببد( در ایببن مقطببع
بسیار مهم بر چه اساسی استوار بود و چگونه انجام شد .کدام سازوکارها این انباشببت را پیببش میبردنببد و نهادهببای
اجتماعی و سیاسی و ایدئولوژیک چگونه این انباشبت را حمبایت میکردنبد .در ضبمن وق وع یبک »انقلب ص نعتی
کوچک« در ایران بهنظرم بهنحوی جدی تردیدبرانگیز است .اگر به یاد بیاوریم که همهی صنایعی کببه معتمببدنژاد در
بال برشمرد از بیرون وارد میشدند و ایران ظرفیت علمی -زیرساختی ،قابلیت سیاسی و سازوکارهای سرمایهدارانه یا
نهادی -دولتی لزم برای ساخت و گسترش صنایع مستقلی از آن خببود را نداشببت و همببواره در وضببعیت وابسببتگی
گسترده به حمایتهای مالی و تخصصی و مدیریتی کشورهای اصلی باقی مانببد و بببازار واردات نسبببتا بزرگببی بببرای
کشورهای بزرگ سرمایهداری محسوب میشد.
رابطهی کشاورزی و صنایع شهری به کنار که هرگز بحث نمیشود )بحثی که برای تامین غذای پرولتاریای شهری و
کاهش ارزش قوهی کار آنها و انباشت سرمایه اهمیت دارد( ،آمار و ارقامی مبتنببی بببر میببزان صببادرات صببنعتی یببا
کالهای ساخت داخل و درآمد ناشی از آنها و نقشی که در اقتصاد ایفا میکردند )و میکنند( هم ارائه نمیشببود تببا
خواننده بداند که »یک انقلب صنعتی کوچببک« در ایببن جغرافیببا چببه نتببایجی بببرای اقتصباد کشبور و بببرای رشبد
تکنولوژیکی آن به همراه آورده است .این هم به کنار ،حتی این موضوع ه م بررس ی نمیشبود ک ه آیبا ای ن ص نایع
داخلی )ملی( میتوانستند نیازهای بازارهای یکپارچهی داخلی )اگر اصول چنین بازارهایی هرگز در ایران ایجاد شببده
باشد( را رفع کنند یا خیبر .بازارهببای داخلببی یکپببارچه هبم معمببول بببا تشببکیل دولتملتهببای قدرتمنبد و ایجباد
زیرساختهای گسنرده از قبیل ساخت جاده و راه ،کشیدن خطوط راه آهن ،ساخت فرودگاهها و بندرگاهها و وسایل
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مختلف ترانسپورت و وسایل ارتباط جمعی و بسیاری چیزهای دیگر همراه است .در مقطع  ۱۳۴۲تا  ۱۳۵۷چه اندازه
از این زیرساختها برای ایجاد و تامین یک بازار داخلی یکپارچه فراهم بود؟ در ضمن وقتی بنا به نظببر معتمببدنژاد،
دولت-ملت واقعی پس از انقلب  ۵۷شکل میگیرد ،باید در وجود بازارهای یکپارچه در دورهی وقوع »انقلب صنعتی
کوچک« تردید کرد که یکی از شرطهای لزم برای ایجاد سرمایهداری صنعتی است.
باقی مقالهی معتمدنژاد هم جالب است .به نظر او همانطور که در بال گفتم» :گذار به شکلی از دولت-ملت مدرن از
نیمهی سالهای دههی  ۱۳۶۰به بعد در شکلگیری طبقهی متوسط شهری نقببش بهسببزایی داشببت .چببرا کببه هببم
زمینهی استخدام بخش مهمی از این گروه اجتماعی را فراهم کرد و هم موجب ایجاد یک اشرافیت نوین اداری شد«.
در ادامه مینویسند» :دستگاه اداری جدید و اشرافیت جدید بورکراتیببک« کببه مطببابق بببا دسببتور عمببل وبببر »اهببل
عقلنیت و حسابگری است و آیندهنگر و سنجشگرا و کارآمد« بعد از انقلب بهوجود میآید.
من از اشارات ایشان به تشکیل دولت-ملت در ایران و تقویت آن پس از انقلب  ۵۷درمیگببذرم ،چببون ایببن اشببارات
فاقد هرگونه تعریف و تبیین نظری و بحثهای تاریخی-امپریکاند .اما در این رابطه فقط به یک موضببوع »کوچببک«
اشاره میکنم .آن هم اینکه فرد متعلق به »دولت-ملت« ایرانببی هرگببز از بنببد سببلطنت مطلقهی سببکولر پهلببوی و
ولیت مطلقهی فقیه رها نشد که به یک شهروند برابر در مقابل قببانون عمببومی و صبباحب اختیببار و ارادهی خببویش
بهمعنای مدرن کلمه تبدیل شود؛ همان چیزی که مبنای عینی و اجتماعی »ق رارداد« و تش کیل طبق ات اجتم اعی
بهمعنای اخص کلمه است .بنابراین ،بیتوجهی به ساختار نهادی و سیاسی کشببور و تمسببک جسببتن بببه »چنببدبرابر
شدن تعداد کارگران و کارخانهها« و تکیه به این قبیل آمارهببای خببالی از محتببوا یکببی از ویژگیهببای اصببلی بحببث
معتمدنژاد است .عبارت »ملت دولت« ،21در مورد رژیم پهلوی و تلش برای ساخت یک امت شببیعی دربببارهی رژیببم
پس از  ۱۳۵۷بیشتر راهگشا است ،تا عبارت مدرن دولت-ملت .متاسفانه ایشان در این بیتوجهی به ساختار سیاسی-
نهادی و بافتار فرهنگی-حقوقی و رویههای قضایی-ق انونی ناش ی از آنه ا تنه ا نیس تند .ای ن روش بح ث پیرام ون
سرمایهداری )صنعتی( بودن ایران در آثار شماری از مورخان و پژوهشگران اقتصاد سیاسی ایران بهچشم میخورد.
در پرتو آنچه در بال به اشاره گفتم و در پرتو توصیف معتمدنژاد از »دستگاه اداری-بورکراتیببک طبقهی متوسببطی«
کشور و خصائل وبری آن ،باید اض افه کن م ک ه وض عیت اقتص ادی ای ران ،وض عیت سیاس ی آن ،وض عیت دس تگاه
بورکراتیک و کادرهای تکنوکراتیک آن ،چه در سالهای دههی  ۱۳۸۰و چه در دورههای بحرانببی پببس از آن ،خببود
باید گواهی دهند بر وجود این » عقلنیت ،حسابگری ،آیندهنگری ،سببنجشگرایی و کارآمببدی« .گمببان نکنببم نیببازی
باشد تا در اینجا بر ورشکستگی دستگاه اداری-بورکراتیک-تکنوکراتیک کشور ،بخشا بهدلیل وجود ساختار دوگانهی
حکومت و دولت و بخشا بهدلیل رشدنایافتگی دولت-ملت و همهی نهادهای منشعب از آن و مهمتر از همه سببرکوب
رویههای دمکراتیک و پانگرفتن یک دمکراسی حداقلی در کشور تاکید کنم .جالب اینکه ایشان به وجود یک اقتصاد
رانتی متکی به نفت و متمرکز در دست نهادها و موسسات اقتصادی و مببالی وابسببته بببه نظببام ولیببی هببم اشببارهای
نمیکنند چیزی که پایه و اساس اقتصاد ایران را میسازد .معتمدنژاد مینویسد» :واقعیت ایببن اسببت همببانطور کببه
 21این اصطلحا را از کامران متین در مقالهی »ریشههای داعش« )ترجمهی محمد عبادیفر؛ کارگاه دیالکتیک( به وام گرفتهام.
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ماکس وبر میگوید باید بین ثروت و سرمایه تمایزی گذاشت زیرا صبباحب ثببروت بببودن بهمعنببای سببرمایهدار بببودن
نیست تولد یک طبقه سرمایهدار امری نیست که امرانه از طریق گذار یکشبه به "بببازار و رقببابت ازاد" ممکببن باشببد.
تحکیم یک طبقهی سرمایهدار همانطور که ماکس وبر نشان میدهد بهتدری ج ب ا "هض م ک ردن و نهبادینه ک ردن:
ارزشها ،روحیه ،پیشامادگی ،و منشهای سرمایهدارانه شکل میگیرد .از این حیث رون د "عقلن ی شبدن" وب ری در
سرمایهداری شدن ایران به تعویق افتاد اما در مرحلهی سوم یعنی طی سالهای  ۱۳۸۰بهنظر میرسد که ایببن رونببد
وبری از بال و از پایین در حال انجام شدن است« .تناقض موجود بین عمل این گروههای صنعتی مببالی تجبباری کببه
معطوف است به سمت عقلنی شدن و دوام حمایتهای غیرعقلنی از آنها که البته به نظر معتمببدنژاد در کشببورهای
دیگری هم رواج داش ته اس ت » ،ع دهای را ب ه ای ن فک ر ان داخته ک ه گوی ا در ای ران س رمایهداری وج ود ن دارد و
سرمایهداری رفاقتی میان گروههای ذینفع داریم« .حال میتوانیم بهبیان ایشان سرمایهداری ایببران را تعریببف کنیببم:
»نه دولتی است نه خصوصی .نه دولتی است نه بازارمحور بلکه نظببامی اقتصببادی اسببت کببه بخشهببای مختلببف آن
) سرمایه صنعتی تجاری پولی مالی بانگی س رمایه مسبتغلت و نیبز س رمایه واس طهگر( خلقهه ایی از یبک زنجی ره
منسجم و تفکیک ناپذیر را تشکیل میدهند :یک سرمایهداری شبکهای انحصاری "سازمان یافته" که یوتوپیای بببازار
آزاد قادر به توضیح آن نیست« .در پایان هم نمیدانم به چه دلیل مینویسند که» :زمانی پردودن نوشبت ک ه ثبروت
دزدی است و مارکس به او پاسخ داد که کوتهبینی بیش نیست« .آیا منظورشان این است که تحلیلگرانببی کببه رژیم
سیاسی حاکم بر ایران را بیکفایت و غارتگر مینامند کوتهبینهایی بیش نیستند؟ در این صورت بایببد تاریببخ چهببل
سالهی اخیر این کشور را دوباره بخوانند.
سرانجام معتمدنژاد نتیجه میگیرد که در ایران کنونی ،گروههای کوچک اقتصادی تضعیف و یا نابود میشوند ،امببا
در عوض )وسوسه میشوم بنویسم چه باک!( قدرت و تمرکز و درهمپیچیدگی سببرمایهی صببنعتی-مببالی-تجبباری در
شکل انحصارات تقویت میشود .این نببتیجهگیری مببا را بببه آغبباز مطلببب ایشببان میرسبباند کببه از »سیاسببی«بببودن
سرمایهداری و از تجربهی پیوستن ژاپن به قافلهی سرمایهداری گفته بود که بر مبنبای وجبود گروههبای قدرتمنبد و
انحصارات استوار بوده است .با توجه به آنچه که تاکنون شرحا دادهام بهنظر نمیرسد که چنین قیاسی بهجا و درسببت
باشد ،چون ورود ژاپن به سرمایهداری دوران امپریالیسم را با »انحصارات« حکومتی در ایران که موضوع آنها تولید و
اقتصاد واقعی نیست ،در یک دستهبندی جای میدهد و به تفبباوت مبباهوی »دوران« امپریالیسبم و دوران کنبونی در
»سرمایهداری جهانی« ) که در بال به اختصار شرحا بسیار مختصری از آن به دست دادم( توجه نمیکند .این به کنار،
تفاوتهای دولت ژاپن در آن دوره ب ا حک ومت ولی ی ای ران کن ونی ب ه نظ ر ایش ان هی چ اهمی تی ب رای خص لت
»سرمایهداری« در ژاپن و در ایران ندارند.
پس از بهپایانبردن مقالهی معتمدنژاد ،خواننده از خود میپرسد که بالخره اقتصاد )نفتی و غیرنفتی( ایببران چگببونه
عمل میکند؟ در ایران چه چیزهایی برای مصرف داخلی و چه چیزهایی برای صادرات تولید میشود؟ درآمد حاصل
از این تولیدات داخلی و صادرات ناشی از آنها چه اندازه است؟ روشهای سببازماندهی کببار و تولیببد در شببرکتها و
موسسات تولید و بازرگانی بزرگ و پراهمیت دقیق ا چگ ونه اس ت؟ چ ه تکنولوژیه ایی در ای ن موسس ات تولی دی
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استفاده میشود؟ طبقهی کارگری که پرداخت مزدهایش گاهی تا ماههای مدید به تاخیر میافتد ،و از ناایمنی شدید
اقتصادی در رنج است و از فردای خود مطمئن نیست چگونه میتواند پشتوانهای برای »انباشت سببرمایهی صببنعتی«
باشد؟ »انباشت« ی که معتمدنژاد به دفعات از آن صحبت میکند ،چگونه سازوکاری است؟ آیببا بهصببرف نببابودی یببا
تضعیف »گروههای کوچک« و تجمع و تمرک ز ق درت اقتص ادی در »انحص ارات« )متعل ق ب ه نظ ام ولی ی و س پاه
پاسداران و بخشهایی از دولت( انباشتی انجام میگیرد؟ کدام کالهای کلیدنی کدام صنایع اصلی مبنای این انباشت
است؟
ایشان اصل و ابدا به موضوع تخریبب گسبترده و بیهمتبای ط بیعت در همبان س الهای شبکلگیری »بوروکراسبی
دوراندیش و اهل عقلنیت« اشارهای نمیکنند ،یعنی به اجرای طرحاهای هولناک سدسازی و خشکانیدن دریاچهها و
تالبهای کشور ،طرحاهای اقتصادی آببری همچون تولید نیشکر و فولد و نظایر آن .گذشته از این موضبوع ،یعنبی
بیتفاوتی وحشتانگیز این حاکمیت نسبت به محیطزیست ،باید به این نکته نیز تببوجه کببرد کببه منبباطق کببویری و
بیآبی همچون اصفهان ،یزد و کرمان کاندید جایدادن این دسته از صنایع آببر در خاک خود میشوند .علببت ایببن
اصرار بر جایدادن حتی همین توسعهی بیمارگونهی عاری از هرگونه عقلنیت در مناطق خاصی از کشببور بببه ضببرر
بقیهی مناطق این جغرافیا واقعا چیست؟ 22شاید استدلل شود که این همه عواقب پیشبینیناشده و ناخواستهی آن
نیتهای خوب صنعتیسازی کشور بوده است .پیشکشیدن این استدلل باز هم گواهی میدهببد بببه عقبمانببدگی و
بیقدرتی محض این بوروکراسی و استبداد نهادهای اصلی بالتر که اجازهی هیچگونه تحقیق علمی و کارشناسببانه را
در هیچ زمینهای نمیدادند و هنوز هم نمیدهند .بهجز ایببن ،طببرحا چنیببن اسببتدللی بببه اینمعنببا هببم هسببت کببه
معتمدنژاد ،کسی که در یک کشور غربی زندگی میکند و از دغدغههای زیسببتمحیطی و تخریبهببای گسببترده در
اقتصاد سرمایهداری و رواج اقتصاد کازینویی قاعدتا خبر دارد ،به وقت تحلیل اقتصاد ایببران همهی ایببن دغببدغهها را
کنار میگذارد و به آنها بیاعتنایی پیشه میکند.
در ضمن لزم است وقتی از صنعتیشدن در کشوری با وسعت ایران سخن میگوییم به یاد داشته باشیم که منبباطق
وسیعی از این کشو ر)بهویژه مناطق سنینشین( سهمی از ای ن بهاص طلحا ص نعتی ش دن و »مدرنیس م« ناش یانه و
بیقاعده و بیحسابوکتاب برآمده از آن نداشتهاند .امروز هم بیش از پیبش روشبن شببده اسببت کبه سببهم منطقهی
همیشه به حاشیهرانده شدهای همچون سیستانوبلوچستان جز ویرانی چیز دیگری نبوده است .سهم مردم منطقهای
بههر لحاظ غنی همچون خوزستان هم در نهایت ویرانی زیست محیطشان بود و تبعیض شدید ملی علی ه عربه ای
این جغرافیا .بهطور کلی تبعیضات آگاهانه و به حاشیهراندنهای مناطق گستردهای از کشور کببه حببتی شببامل حببال
آذربایجان هم میشود )منطقهای که در گذشته صنایع وارداتی بیشببتری را در خببود جببای داده بببود( ،بایببد در ایببن
بررسیها و ارزیابیها از وضعیت کشور وارد شود .تبعیضات دینی و اتنیکی )جنسببیتی بمانببد( در یببک سببرمایهداری

 22برای نمونه ،نگاه کنید به این خبر:
آب انتقالی اصفهان به یزد در فولد مصرف می شود  /سیاستمداران اصفهانی صنایع فولد را از بندر به اصفهان بردند.
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صنعتی دارای بوروکراسی و تکنوکراسی عقلنی و دوراندیش ،باید بهخودی خود علمت سوالی تلقببی شببود در برابببر
مفروضات نویسندهی مقالهی بال.

اقتصاد سیاسی غارت

پرسش :نظریهپردازان ضداستعماری الگبویی از سبرمایهداری را در دولته ای پسااس تعماری تشبخیص دادن د ک ه
مبتنی بر تکرار دائم انباشت بدوی سرمایه است .به گفته آنها ،این سرمایهداری لزوما با تولیببد صببنعتی ارزشافزایببی
نمیکند و شکل مهم انباشت در آن نه بر مبنای »سود« )حاصل مداخله مستقیم در فرآیند تولید( بلکببه بببر مبنببای
»اجاره« )رانت( است .یعنی »استخراج« ارزش بدون تولید و بهواس طهی امتی از انحص اری ص ورت میگی رد ک ه ب ا
سلطهی سیاسی و انحصار خشونت پیوند مستقیم دارد و استثمار در آن با مکانیزمهببای سببلب مببالکیت و غببارت یببا
چپاول گره میخورد .بر اساس روششناسی مشابهی ،برخی نظریهپببردازان معاصببر مارکسیسببت از اهمیببت انباشببت
مبتنی بر اجاره و استخراج ارزش بدون مداخله در تولید در کاپیتالیسببم معاصببر حببرف میزننببد و میگوینببد مببالیه
بهطور کلی و مالیسازی یکی از فرمهای جدید آن است .نظر شما در اینباره چیست؟
ف .اسدپور :اجازه دهید از بخش آخر پرسش شروع کنم و به بخش آغازین برسم .منظور از »فرم جدید« را متببوجه
نمیشوم» .فرم«هایی که سرمایه بهمعنای مورد نظر اقتصاد سیاسی مارکسی تاکنون توانسببته بببه خببود بگیببرد را در
قسمت بال به اختصار بحث کردم (۱ .سرمایهی مرکانتالیستی یا تجاری (۲ ،سرمایهی لیبببرالی مبتنببی بببر بببازار آزاد
س متکبی ببر
رقبابتی (۳ ،سبرمایهی امپریالیسبتی یبا انحصباراتی ،و  (۴سبرمایهی فوردیسبتی و مصبرفگرای میک ن
شرکتهای چندملیتی و دولت رفاه که حاوی یک توازن قوای طبقاتی جدی زیر رهبببری سوسببیال دمکراسببی بببود؛
چیزی که به جرحاوتعدیل جدی سازوکارهای سرمایه منجر شده بود .امروز به نظر نمیرسببد کببه بببا یببک مببرحلهی
واقعی بهمعنای اخص کلمه در شیوهی تولید سرمایهداری روبرو باشیم ،چون سببرمایهی مببالی سببوداگر و کببازینویی،
سرمایهای واقعا مولد نیست ،و بهدلیلی که پیشتر شرحا دادم در تولید ارزشهای استفادهای شاخص بببرای انباشببت
سرمایه)ی صنعتی مولد( درگیر نیست و به سوداگری و تجارت و رانتخواری مشغول است ،چیزی کببه امیببدوارم در
آینده بتوانم بیشتر حول آن بنویسم.
در چهار دورهای که در بال برشمردم )بهویژه سه دورهی اول( با سازوکارهای گستردهی دولت بورژوایی روبرو بببودیم،
برای اینکه بهاصطلحا »اکسترنالیتی«های منطق سرمایه را تا سرحد امکان برای آن »اینترنالیزه« کند ،که این همببه
را در کاپیتال مارکس هم تا حدودی ،بهویژه هنگام بحث از به اصطلحا انباشت اولیه ،میتوان مطالعه کببرد .منظببورم
بهویژه قوهی کار ،زمین و پول اسببت و بازاریببابی بببرای صببدور کالهببای سببرمایهداری و گشببودن دروازههببای دیگببر
فرماسیونها به روی سرمایه و مسائلی از این قبیل .به جز این کالهای شاخصی وجود داشتند که بببرای شببکلگیری
یک رژیم انباشت ،ارزشهای استفادهای کلیدی محسوب میشببدند :در مببرحلهی مرکانتالیسببم :پشببم ،در مببرحلهی
لیبرالیسم :پنبه ،در مرحلهی امپریالیسم :فولد ،و در مرحلهی سرمایهداری مصرفگرا :خودرو .منظور ایبن اسبت ک ه
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ارزشهای استفادهای خاصی با قابلیت جذب بالی سرمایهگذاری »مولد« و تولیببد انبببوه وجببود داشببتند کببه پببایه و
اساس انباشت را تشکیل میدادند .پس از جنگ دوم جهانی و شکلگیری دولت رفاه و ایجاد چندین دهه به اصطلحا
صلح صنعتی ) بهعلت توازن قوای بین کار و سرمایه و تغییر م اهیت اقتص اد و دول ت( ،س رمایه ک ه پی ش از جن گ
ناتوانی خود را برای ایستادن روی پای خود نشان داده بود ،باز هم ضعیفتر شد .امکان آن وجببود داشببت کببه گببذار
دمکراتیکی بهسوی پساسرمایهداری صورت گیرد ،اما بهدلیل بسبیاری ایبن گ ذار انجبام نگرفبت .میت وان در ج ای
دیگری پیرامون علل عدم تحقق گذار دمکراتیک صحبت کرد .اما همین حال بهبیان این نکته بسنده میکنم کببه بببا
ورود سرمایهداری به »مرحله« ی قمارخانهای یا گسست بخش مالی از بخش اقتصاند واقعی با شکلی از بربریت مواجه
شدهایم که هنوز ابعاد آن برای ما شناخته شده نیست و بهسادگی هم نمیتوان پایببانی بببرای آن متصببور شبد .بنببابه
آنچه که بالتر گفتهام نتیجه میگیرم که »فرم« جدیدی از سرمایه در کار نیست؛ اگر منظورمان از سرمایه یک نظام
اقتصادی منسجم تولیدی است مبتنی بر شکل خاصی از انباشت سرمایه و تولید ارزشهای استفادهای کلیدی.
اما دربارهی » انباشت مبتنی بر اجاره و استخراج ارزش بدون مداخله در تولید« ،احتمال منظور طرفداران این نظریببه
باید »کسب پول« بدون مداخله در تولید از راه تکیه بر رانت باشد ،چیزی ک ه ببه ایجباد ی ک اقتص اد سبرمایهدارانه
بهمعنای اخص کلمه نمیانجامد .ارزش مقولهای کلیدی در بحثهای مارکس است که از زمین اسببتخراج نمیشببود،
بلکه از گردهی کارگر و در بنگاهها و کارخانجات خصوصی »اس تخراج« میش ود .در واق ع ،ب دون م داخله در تولی د
سرمایهدارانه که دورپیمایی و چرخهی )ایدهآل( آن را در بال شرحا دادیم ،نمیتوان ارزش تولید کرد .بههمیببن دلیببل
به گمان من نمیتوان استخراج انحصاری نفت از زمین بهوسیلهی دولتهببای نفببتی و یببا اسببتخراج مببواد طبببیعی و
معدنی توسط دولتها را استخراج ارزش نامید .اگرچه باید به آنچه در بال گفتم این نکته را بیفزایببم کببه اسببتخراج
نفت حتما یک فعالیت تولیدی بسیار مهم )اگر چه سخت طبیعتستیز( بوده و هنوز هم تاحدی هست کببه در وقببت
خود نقش بسیار مهمی در ایج اد رژی م انباش ت مرب وط ب ه م رحلهی فوردیس تی-مص رفگرا در کش ورهای اص لی
سرمایهداری و همچنین ایجاد بحران در این رژیم انباشت بازی کرد و به جز این ،سوخت فسببیلی بسببیار آلینببدهای
است که باید هر چه زودتر از استخراج آن فاصله گرفت.
اما سلب مالکیت از بومیان یا مردم مناطق نفتی و نظایر آن ،بهگمان من ،لزوما ارتباطی به انباشت سرمایه یببا تکببرار
همیشگی »انباشت اولیه« ندارد .یک حکومت غیردمکراتیک زورگوی خودسر و فاقد تعهببدات قببانونی و سیاسببی بببه
جامعه و رها از »قراردادهای اجتماعی« میتواند همه چیز را غارت کند ،به هم ه چی ز چ وب ح راج بزن د ،بیآنک ه
چنین غارتهایی ضرورتا به انباشت سرمایه و ورود آت ی آن ب ه دورپیم ایی س رمایهی ص نعتی مول د منج ر ش وند.
میتوان پرسید که ایا ارتباطی بین این وضعیت غارت و چپاول در کشورهای بهاصطلحا جهان سومی و بازار جهانی و
نظم سرمایهدارانهی تاکنون موجود هست یا خیر .پاسخ حتما مثبت است .علت هم این است که اگر تقاضببا در بببازار
جهانی و کشورهای اصلی سرمایهداری برای مواد خام کشورهای فقیرتر افزایش یابد ،یا گروههای حاکم بر کشورهای
عقبنگهداشته شده و بهاصطلحا توسعهنایافته نیاز به پول بیشتری بیابند ،آنگاه فشارهای وحشیانهای بر مردم بومی
و سطح زندگی آنها اعمال میش ود تبا درآم د بیش تری از داخ ل و خبارج وارد ص ندوقهای شخصبی و حکوم تی
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زمامداران کشور یا دستهجات تورچشمی و نزدیک به زمامداران بشود .بخشی از این پول انباشت شده در دورههببایی
خرج ایجاد زیرساختهای لزم برای فروش مواد خام به بازارهای جهانی و ورود تاسیسات صنعتی مربوطه شده است
و یا برای مدرنیزاسیون صوری )بیش از همه( مناطق مرکزی کشور و تامین وفاداری اقشببار نسبببتا مرفببنه مصببرفگرا
هزینه شده اس ت .طرحاهبای صنعتیس ازی نیمهوناقصبی ب دون ارزیابیهبای ج دی از شبرایط ط بیعی و انسبانی و
جغرافیایی به اجرا گذاشته شده که در نهایت نتایج هولناکی بهبار آوردهاند .معمول هم بهدلیببل فقببدان سببازوکارهای
دمکراتیک امکان برگشتن از راه رفته یا اصل ممکن نیست یا وقتی ممکن میشود که کار از کار گذشته است؛ ماننببد
نمونهی سدسازیها و طرحاهای مجتمعهای س اخت فولد و نظایر آن که در بال به آنها اشاره کردم .اگر گریببزی بببه
ایران بزنم ،بهگمانم امروز در پرتو تجارب بهویببژه  ۹۰سبال گذشبته میتبوانیم نببتیجه بگیریببم کبه هیچیبک از ایبن
ریختوپاشها و هزینههبای مول د و نامولبد ،کشبور ای ران را بهطبور واقعبی ب ه س طح ب التری از »تمبدن« )ح تی
سرمایهدارانهی تاکنون موجود( سوق نداده است.
سرمایهداری در کشورهای اصلی ،یک بازار جهانی خلق کرده است ک ه در آن همهگ ونه محص ولنت تولیدش ده ب ه
شیوهای ح تی غیرس رمایهدارانه ه م ب ه ف روش میرود .ای ن موض وع عجی بی نیس ت .تج ارت ب ا کش ورهایی ک ه
سازوکارهای »زیربنایی و روبنایی« خاص کشورهای اصلی در آنها هرگز دست بببال را نداشببته اسببت ،منجببر بببه آن
میشود که سازوکارهای خشونت و غببارت و فسبباد و انببواع و اقسببام اسببتثمارهای پیشاسببرمایهدارانه هرگببز از عمببل
بازنایستند و گاهی تشدید هم بشوند ،چیزی که بهنظرم در پیوند با نظریهی مراح ل ش اید به تر قاب ل بح ث باش د.
مارکس در کاپیتال جلد یکم بهخوبی از این سازوکار پرده برداشته و با لحتی معترض آن را شرحا داده است.

پرسش :تکرار دائم انباشت بدوی سرمایه چیزی است که محمد مببالجو هببم در مقببالهی »انباشببت بببه مببدد سببلب
مالکیت« به ان اشاره کرده است .با توجه به بحثهای بال چگونه با این درک میتوان برخورد کرد؟
ف .اسدپور :انتقادی که من به محمد مالجو دارم این است که روششناسی منسجمی پیش نمیگببذارد ،بببا اینکببه
اذعان دارم ،تلشهای جانانهای میکند برای اینکه به دادههای اقتصادی )که میدانیم در ایران با خست و سانسببور
شدید به بیرون درز میکنند( انسجام ببخشد و زحمت میکشد ت ا مفه ومی مرک زی پی ش بگ ذارد و اخب ار و تک ه
پارههای آمار و ارقام درز کرده به بیرون از مراکز قدرت را معنایی کلیتر ببخشد .با این همه نمیتواند تصویری جامع
از وضعیت حاد اقتصاد کشور به دست بدهد .انتقاد دیگری که من ب ه م الجو دارم ای ن اس ت ک ه برخ ی مف اهیم را
تدقیقناشده و خارج از آن دستگاه تئوریکی به کار میگیرد که معنای مفاهیم را در پرتو روابط درونیشان با یکدیگر
و با تمامیتی که در خود جایشان داده ،به آنها اعطا میکند .معضل اصلی با او در اینجا است کببه تعریببف و تبببیین
نظامیافتهای از موضوع مورد بحث خود به دست نمیدهد که ظاهرا اقتصاد سیاسی مارکسی و مبباهیت سببرمایهداری
است و بهویژه دربارهی تشریح چگونگی عملکرد سازوکارهای معطوف به انباشت موفق نبوده اسببت .یکببی از مقببالت
ایشان که شما هم به آن اشاره کردید» :انباشببت بببه مببدد سببلب مببالکیت در دولببت یببازدهم« 23نببام هیجببانانگیز و
 .23محمد مالجو » :انباشت به مدد سلب مالکیت در دولت یازدهم«؛ نقد اقتصاد سیاسی
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پرطمطراقی دارد  .من هم در اینجا با توجه به پرسش شما تلش خواهم کرد تا درک انتقادی خببودم از آن مقبباله را
کمی مفصل بیان کنم .خواننده برای اینکه اشارات انتقادی مرا بهتر متوجه شود خوب است که به تصویر یبا نمبودار
ترسیم شده در مقالهی یادشده نگاهی بیندازد و سپس نوشتهی مرا بخواند.
نکتهی اول اینکه مفهوم مرکزی مقالهی ایشان »انباشت« است )انباشت از راه سلب مالکیت( ،اما واقعا در این مقاله
بحثی دربارهی »انباشت« بهمعنای اخص کلمبه ص ورت نمیگیبرد :انباشبت بهمعنبای سبازوکاری ببرای گسبترش و
بازتولید اقتصاد سرمایهداری .پس از خواندن مطلب متوجه شدم که منظور او در ایببن مطلببب ،توضببیح سببازوکارهای
یک به اصطلحا انباشت اولیه در ایران است و نه انباشت ،آنطور که خواننده به اشتباه از عنوان مقاله درمییابد.
نکتهی دوم اینکه مالجو چرخه یا دورپیمایی سرمایهی صنعتی را با جرحا و تعدیلهایی برای توضیح وضببعیت ایببران
برگزیده است .اما این جرحا و تعدیلها هیچیک او را کمک نمیکنند تا موضوع انباشت یا بهتر بگویم معضل انباشببت
را در ایران به سرانجامی منطقی و نظری برساند .چون معضل انباشت در ایران ظاهرا بههمان روشی که مارکس وجه
تولید آسیایی را تعریف کرده است ،در یک شکل جاودانی و ایستا درجا میزند و از حرکت رو بببه جلببو عبباجر اسببت.
انباشت در ایران بهمعنایی که مالجو توضیح داده ،از حد انباشت اولیه فراتر نمیرود.
ابتدا اجازه دهید به تعریف مارکس از انباشت نگاهی بیاندازیم .مارکس در پارهی هفتم از کاپیتال جلببد یکببم ،تحببت
عنوان» :فرایند انباشت سرمایه« مینویسد » :تبدیل مبلغی پول به وس ائل تولی د و نی روی ک ار ،نخس تین مرحل ه از
حرکت مقدار ارزشی است که قرار است بهعنوان سببرمایه عمببل کنببد .ایببن تبببدیل در بببازار ،در قلمببرو گببردش ،رخ
میدهد .دومین مرحله از این حرکت ،یعنی فرایند تولید زمانی کامل میشود که وسائل تولید به کالیی تبدیل شوند
که ارزش آن بالتر از اجزای تشکیلدهندهاش باشد ،بهبیان دیگر ،به ک الیی ک ه ش امل س رمایهی اولیهی پرداخ ت
شده به اضافهی ارزش اضافی است .سپس این کالها باید به قلمرو گردش بازگردند ،فروخته شببوند ،ارزش آنهببا در
پول تحقق پیدا کند ،این پول بار دیگر به سرمایه تبدیل و همین فرایند مرتبا تکببرار شببود .ایببن دور کببه پیوسببته از
مراحل یکسانی میگذرد ،گردش سرمایه را تشکیل میدهد .نخستین شرط انباشت این است کببه سببرمایهدار موفببق
شود کالهای خود را بفروشد و بخش بیشتر پولی را که از فروش آنها دریافت کبرده ببار دیگبر ببه سبرمایه تببدیل
24

کند«.

مارکس بحث انباشت اولیه را در بحث انباشت سرمایهی صنعتی )یعنی وقتی که سببرمایه روی پببای خببود ایسببتاد و
شیوهی تولیدی خاص خود را بینیاز از دولت و سازوکارهای آن استقرار بخشید( وارد نمیکند ،زی را فراین دی اس ت
متعلق به گذشته ،فرایندی که طی آن بخش زیادی از رعایای روستایی هنوز وابسته به زمین در انگلیببس از شببرایط
تولید برکنده و به بازار کار پرتاب شدند تا در کارخانجات صنعتی کارمزدی انجام دهند )در این میان ،عدهی زیببادی
هم بهعنوان بزهکار و راهزن و گدا و نظایر آن به دار آویخته شببدند( .یعنببی انباشببت اولیببه در بیببرون از دورپیمببایی
سرمایه بهعنوان یک پیشزمینهی تاریخی مهم جای میگیرد .امبا در نمببودار یببا تصبویری کبه در مقببالهی یادشبده
)انباشت به مدد سلب مالکیت( آمده است ،انباشت بدوی یا اولیه در مرکز دایرهای نشسته کببه قببرار بببه بببازتکرار آن
 24کاپیتال فارسی جلد یکم .ترجمه مرتضوی.
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است .جایگاه انباشت بدوی یا اولیه در مرکز دایرهی دورپیمایی »سرمایهی صنعتی ایرانی« کمی عجیببب اسببت .اگببر
انباشت اولیه بیرون از دایره جای میگرفت به اینمعنا میبود که در یک دورهی تاریخی معین» ،طبقهی سببرمایهدار
صنعتی-تولیدی« در ایران پول کافی برای آغاز فعالیت خود یافته؛ فعالیتی معطوف به خرید وسببایل تولیببد و قببوهی
کار کالییشده و در نهایت ارزشافزایی ارزش؛ و دستکم برای یک دورهی تاریخی معین بببه فراینببد تولیببد ارزش و
تبدیل آن به سرمایه بهنحوی بیوقفه ادامه داده است .اما وقتی انباشت اولیه در مرکز و درون دایره جببای میگیببرد،
)همانطور که از توضیحات مالجو هم پیداست( منظور این است که این نوع انباشت ،موضوعی است پیوسته در حال
تکرار و بازگشتکننده .بهعبارت دیگر ،منظور باید این باشد کببه در ایببران دورپیمببایی سببرمایهی صببنعتی نببداریم و
همواره باید به این نقطهی صفر و غارت هر چه گستردهتر منابع طبیعی و اجتماعی بازگردیم.
ایشان در همان مقاله مینویسند » :گردش سرمایه هنگامی روان خواهببد بببود کببه دسببتکم هفت گلوگببانه اصببلی در
دورپیمایی سرمایه بهخوبی تعبیه و حفاظت شده باشند .نقطهی عزیمببت چببرخهی سببرمایه همببواره نببوعی انباشببت
غیرسرمایهدارانهی ثروت در دستان اقلیتی از اعضای جامعه بببه مببدد آمیبزهای از قهببر سیاسببی و فسبباد اقتصبادی و
رویههای قانونی و عوامل تصادفی بوده است .در خلل چنین روندی است که زمینه ب رای اقلیبتی از اعضبای جبامعه
مهیا میشود تا در سایر حلقههای زنجیرهی سرمایه نقشآفرینی کنند«.
بهنظرم اگر کمی انتقادی با این خطوط مواجه شویم ،متوجه خواهیم شد که مالجو فرایند شوم و تلخ غارت در ایران
را »طبیعیانگاری« میکند .یکبار دیگر این جملببه را بخببوانیم» :نقطهی عزیمببت چببرخهی سببرمایه همببواره نببوعی
انباشت غیرسرمایهدارانهی ثروت در دستان اقلیتی از اعضای جامعه به مدد آمیزهای از قهر سیاسی و فساد اقتصببادی
و رویههای قانونی و عوامل تصادفی بوده است«» .همواره« یعنی دقیقببا چنببدبار؟ در چببه ابعببادی؟ واژهی »همببواره«
ظاهرا بهاینمعنا است که باید همیشه آماده باشیم که دولت بعدی ،یا حاکمیت بعدی هم همین غارت را از نو تکببرار
کند .پرسش این است که اگر با چنین وضعیت وحشتناکی روبرو هستیم ،اگر بببا بازگشببت پیوسببتهی هجببوم دولببت
حکومتی و نهادهای این استبداد قدرتمند به جامعه روبرو هستیم ،آیا واقعا نیازی به نظریههای اقتصادی یا به اقتصاد
سیاسی داریم؟ موضوع اقتصاد سیاسی اساسا و در وهلهی نخست ،همانطور کببه شببرحا دادم ،تولیببد ارزش اسببت در
قالب تولید ارزشهای استفادهای )تولید »ثروت«( و همین بهنحو روشمنبدی منجببر میشبود بببه بررسبی چگبونگی
درهمآمیزی سازوکارهای انباشت سرمایه و کمکهای دولت به این فرایند از یببک سببو؛ و مقبباومت طبقببات و اقشببار
مختلف و همچنین باقیماندههای فرماسیون قبلی غیرسبرمایهدارانه و تم رد و آس یبپذیری ط بیعت و نظ ایر آن در
مراحل گوناگون توسعه و تطور سرمایهداری در تاریخ کشور هم از سوی دیگر .اگر ایران )در حکومت فقها( نتوانسببته
باشد به تولید گسترشیابنده و پیوستهی ارزش در قالب ارزشهای استفادهای نائل آمده باشد ،در این صورت نیببازی
هم نیست از مفاهیم و واژگان اقتصاد سیاسی )مارکسی و به جز آن( کمک بگیریم .زیببرا در اینصببورت ،بهببترین راه
برای توصیف اقتصاد این کشور یک روش التقاطی است ک ه فرماسبیون ایرانبی را در وضبعیت پیچیبدهی سیاسبی و
اقتصادی نابساماناش بحث کند .به وضعیت جهانی بپردازد و در پرتو آن به نقش حکومت و دولتهای حکومببتی در
این جامعه اشاره کند و اقتصاد را با توجه به نقشآفرینی گروههای قدرتمند سیاسی و اقتصادی و اتحبباد بیببن آنهببا
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توضیح دهد .وضعیت طبقات کارگر و اقشار غیرحکومتی را هم در پرتو این وضعیت بحث کند .چون اقتصاد سیاسببی
بهمعنایی که من مد نظر دارم و در بال شرحا مختصری از آن به دست دادم ،پاسخگوی آن وضعیتی نیست که مببالجو
تصویر میکند.
منظورم این است که وضعیت توصیفشده در مقالهی مالجو ،وضعیتی سرمایهدارانه نیست .ایببن وضببعیت ربطببی بببه
انباشت سرمایهدارانه بهمعنای اخص کلمه در سطح یک دولت-ملت ندارد .این وضعیت بهویژه زیببر حبباکمیت ولیببی
بیشتر شبیه هجوم یک قوم بیرونی به یک قلمرو بیگانه در روزگاران گذشته میماند که ثروت طبیعی و انسانی آن را
خوان گستردهای میدید برای یک غارت کوتاهمدت .اما حتی این قوم بیگانهی مهباجم غبارتگر هبم پبس از مبدتی
مجبور میشد به سازوکارهای اقتصاد معیشتی در سرزمین جدید گردن بگببذارد و مببدیریت اقتصبباد آن را بببه عهببده
بگیرد ) مارکس هم میگوید که برای اینکه چیزی غارت شود باید ابتدا چیزی تولید شده باشد( ،چیزیکه در مببورد
حاکمیت اسلمی کنونی نمیتوان گفت؛ مگر اینکه »تولید و فروش« نفت را با اقتصاد واقعی در کشور یکی بگیریببم.
در وضعیتی که مالجو توصیف میکند تنها یک راه پیش پای یک اقتصاددان چپگرا میتواند باشد :به »آنها که گاو
و گوسفندهایشان را کاکوس دزدیده است« 25بگوید که چهکاری برای پس گرفتن داراییهایشان باید انجبام بدهن د
یا میتوانند انجام بدهند .ظاهرا مالجو برای این پرسش اصلی پاسخی ندارد ،اما پاسخی کم ی سرراس تتر ب ه »م ال
باختگان« میدهد :دعوای بین سرمایهی مولد و نامولد را باید به نفع اولی حل کرد .اما گذشته از این پرسش که این
سرمایهی مولد چیست و کجا یافت میشود ،درعینحال باید پرسید که آیببا ایببن امکببان اصببول در حبباکمیت ولیببی
ممکن است؟
نکتهی جالب دیگر در این چرخه یا دورپیمایی سرمایه این است که در چرخهی مورد نظر ایشان جببایی بببه وسببایل
تولید تخصیص داده نشده ،چیزی که یادآور تعریفی است که معتمببدنژاد از سببرمایهداری بببه دسببت دادهبببود .علببت
سکوت دربارهی وسایل تولید چه میتواند باشد؟ آیا علت این است که در ایران وسایل تولیببد ارزش و تبببدیل آن بببه
سرمایه و ثروت مادی وجود ندارد؟ آیا علت این است که مهمترین منبع درآمد دولت و حکومت در ایران نفت اسببت
و نمیتوان از نفت بهعنوان وسیلهی تولید نام برد؟ نکتهی جالب دیگر اینکه بدون ذکر موضببوع »وسببایل تولیببد« و
تمرکز آنها در دست »طبقهی سرمایهدار« که در دورپیمایی سرمایه )و حتی به هنگام انباشت اولیه( مسببلم گرفتببه
میشود ،از کالییسازی قوهی کار یاد میشود .معلوم نیست که این قوهی کار کالییشده از سوی چه کسانی )کدام
طبقهی صاحب وسایل تولید( باید بهکار گرفته شود .بگذریم از اینکه در بحثهایی که تبباکنون مببرور کببردم هرگببز
گفته نمیشود که این قوهی کار کالییشده چه کال /کالهایی را با چه وسایل تولی دی و ب ه چهش یوهای و در ک دام
شاخههای تولیدی تولید میکند یا قرار است تولید کند .برای نمونه هنگامیکه مببارکس در کاپیتببال دربببارهی خلببع
مالکیت از روستاییان و دهقانان در انگلستان سخن میگوید ،همزمان از سرمایهی مرکانتالیسببتی و »شببیوهی تولیببد
مبتنی بر سفارش اجناس به روستاییان« )(putting out systemبب سخن میگوید که خببود بخشببی از سببازوکارهای
سرمایهداری انگلستان و انباشت متکی بر پشم و منسوجات پشمی است؛ انباشببتی کببه همزمببان و مببوازی بببا سببلب
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مالکیت از روستاییان انجام میگیرد .منظورم روشن است :در بحثهای مببالجو تصببویری از اقتصبباد واقعببی در ایببران
بهدست داده نمیشود .چنین چیزی فقط در صورتی ممکن است که یک اقتصاد واقعی )مشغول تولید کالهای مورد
نیاز مردم( در ایران نداشته باشیم.
در ادامهی بحنث مالجو ،در همان نمودار ،کالییسازی ط بیعت در ای ن دورپیم ایی وارد ش ده اس ت ،درح الیکه در
فرمول سرمایهی صنعتی مارکس ،کالشدگی زمین که طبقهی سرمایهدار صببنعتی روی آن کارخببانه و بنگبباه بببه پببا
میکند پیشفرض گرفته شده است .مارکس در بخش دیگری از همان پ ارهی هفت م مینویس د» :س رمایهداری ک ه
ارزش اضافی تولید میکند ،یعنی کاری که ارزش آن را پرداخت نکرده مستقیما از کارگران بیببرون میکشببد و آن را
در کالها تثبیت میکند ،مسلما نخستین تصاحبکنندهی این ارزش اضافی است ،اما بههیچوجببه آخریببن مالببک آن
نیست .او باید آن را با سرمایهدارهایی که کارکردهای دیگری در کل تولید اجتماعی دارند ،یعنی مالک زمین و غیره
شریک شود … تولیدکنندهی سرمایهدار همچون صاحب کل ارزش اضافی ،یا بهبیان بهتر ،بهمنزلهی نمایندهی تمببام
کسانی که همراه با او در این غنیمت سهیم هستند ،مورد توجه ماست.«...
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بنابراین ،آنچه مارکس در این فرمببول

فرض کرده در مراحل مختلف تاریخی حیات سبرمایهداری تغییراتبی میکنبد ،امبا بههرحبال کالییسبازی زمیبن و
طبیعت ،همراه با کالییسازی قوهی کار ،یکی از مهمترین ویژگیهای شیوه-ی تولید سرمایهداری است .اما آیببا »...
کوهپایه خواریها ،کوهخواریها و بهطور کلی انواع زمین خواریها ،تصرف حریم رودخانهها و روددرهها ...و مجمبوعه
پرشمار دیگر« 27کالییسازی طبیعت به شمار میآید یا غ ارت بیحدوحص ر من ابع ط بیعی کش ور؟ آی ا ای ن هم ه
چیزخواریها در طبیعت و شهر و گورستان و غیره ،در ادامه به تمرکز زمین در دسببت یببک »طبقببه«ی زمیندار یببا
رانتخوار میانجامد و سپس هم این زمینها به کار کشت و یا صنعت اختصاص داده میشببوند ،یببا بببا یببک انباشببت
زمین به خاطر فواید سوداگرانهی آن روبرو هستیم؟
در ضمن همانطور که در بال گفته شد وجود طبقهی کارگر حاضر و آمادهی استثمار )کالیی سازی قوهی کار( هببم
مستلزم وجود کالشدگی زمین بهطور پیشینی است یعنی کنده شدن آنببان از زمیببن و شببرایط تولیببد در جببامعهی
روستایی .این فرایند هم بنابه گواهی مورخان در دههی  ۱۳۴۰انجام شد ،بیآنکه یببک طبقهی سبرمایهدار صبنعتی
در کشور شکل گرفته باشد ،یا برنامهای برای صنعتیکردن کشاورزی وجود داشته باشد .بنابراین ،در ایببران ،مببدتها
است که سلب مالکیت از مردمبان فرماسبیون پیشاسبرمایهداری قبلبی پشبت سبر گذاشبته شبده اسبت و دیگبر در
»مرحلهی آغازین« به سر نمیبریم .موضوع ای ن نیس ت ک ه »انباش ت« در کش ور انج ام نش ده اس ت و ح ال بای د
»همواره« به غارت )همانچیزی که مالجو انباشت از راه سلب مالکیت میخواندش( راضی شویم؛ موضوع ایببن اسببت
که کشور ساختارهای مستحکم سرمایهدارانه )صنعتی-تولی دی( نداش ته و ن دارد و نخواه د داش ت .ام روز ه م ک ه
»سرمایهداری جهانی« در وضعیت عقبنشینی از منطق سرمایه به سر میبرد ،توضیح وضعیت خاص ایببران مسببتلزم

 26همان منبع.
 27محمد مالجو :الگویی کلن برای تبیین میزان فزاینده نابرابری در ایران ،روزنامه شرق ،دیماه .۱۳۹۶
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مفاهیم و ابزارهای تشریحی دیگری است و با تمسک به نظریهی انباشببت اولیببه نمیتببوان ایببن اوضبباع یغمبباگرانه را
توضیح داد.
مالجو سپس در حلقهی بعدی »ایجاد توازن بین سرمایهی مولد و نامولد« را جای میدهد .منظور باید این باشد کببه
وقتی این غارت گستردهی طبیعت و فضای زیست شهری انجام شد حال باید بین سرمایهی مولببد و نامولببد تببوافقی
صورت بگیرد ،یا احتمال دولت مبتنی بر حاکمیت مطلقهی ولیت فقیه پادرمیانی کند و از سهم هیئتهای عزاداری
و مداحان و انواع و اقسام »مراکز فرهنگببی و نهادهببای دینببی و غیردولببتی« و مراکببز امنیتخانههببا کاسببته و سببهم
بیشتری از این غارت منابع عمومی را به بخش »مولد« واگذار کند ،تا در »تولید« سرمایهگذاری کند .معنای چنیببن
سخنی بهتلویح این است که ما حتی به این هم راضی هستیم که طبیعت و محیطزیست و فضای زندگی ما را ویران
کنند ،بهاینشرط که سرمایهی مولد از نقبل غارت و نابودی حیات در این جغرافیا» ،سببرمایه«ای نصببیباش بشببود و
چیزی تولید کند و بفروشد .اما این سرمایهی صنعتنی مولد فرضی ،چه چیز )آلیندهی زیستمحیطی( دیگببری بایببد
تولید کند که پیشتر »تکنوکراسی طبقهی متوسطی دوراندیش و عقلنی« سرسپردهی دولت حکومتی »مولد« نفت
با پالیشگاهها و تاسیسات مستهلک و طرحاهای بهاصطلحا کشت و صنعتاش نکرده است؟ این پرسشی جدی اسببت
که اندیشیدن حول آن برای طرحا یک برنامهی اقتصادی حتی اندکی عقلنی اهمیت بسیار زیادی دارد.
در حلقهی بعدی» ،ایجاد تقاضای موثر« وارد میشود .در اینجا هم ظاهرا چشم امید نویسنده به دولت دوخته شببده
است که بتواند این تقاضای موثر را برای »سرمایهی مولد« ایجاد کند؛ حالآنکه با توجه به سوابق این اصلحاطلبان،
چشم امیدداشتن به ایشان شگفتی آور است.28
در حلقهی بعدی بهطرز نومیدانهای از »سودآوری کافی« سخن میرود ،درحالیکه میدانیم سود فقط ناشببی از اخببد
ارزش اضافی در سپهر تولید نیست ،بلکه به سرمایهی ثابت هم وابسته است ،دقیقا همان چیببزی کببه در دورپیمببایی
مورد نظر مالجو اصل وارد نشده است .حلقهی نهایی هم عبارت است از» :انباشبت سببرمایه ببه روش سبرمایهدارانه«.
یعنی اینکه از این پس وارد مرحلهی »لیبرالی« سرمایهی ایرانی میشویم ،تا انباشت سرمایهدارانه انجام بگیرد.
انباشت اولیهای که مارکس در کاپیتال شرحا میدهد ،پیشدرآمدی بود بر ورود به مرحلهی سرمایهداری لیبرالیستی
و تولیدبنیاد که قوهی کار کالییشده در روستاها میتوانستند کارگران ساده و کممهببارت آن را تشببکیل بدهنببد .در
ایران معلوم نیست قوهی کار جدیدا کالییشده قرار است به کدام مشاغل گماشته شود .آیا با وجود میلیونها بیکببار
هنوز هم سرمایهی ایرانی به کالییسازی قوهی کار نیازمند است؟ کدام مشاغلاند که این کارگران فقیر جدید بایببد
در آنها مشغول به کار شوند تا از گردهشان ارزش اضافی اسببتخراج شببود؟ در نبببود بحثهببای اقتصببادی انضببمامی
خواننده نخواهد دانست که چرا مالجو به این مفهوم )انباشت اولیه( دست انداخته و آن را برای توضیح وضعیت ایران
استفاده میکند.

 .28یادآور رویکرد بیانیهی سایت پروبلماتیکا )بند پنجم و بهخصوص بنببد ششببم( ،در بزنگبباه گمانهزنیهببا دربببارهی توافببق هسببتهای و
پیامدهای احتمالنی آن :پروبلماتیکا » :چپ در مواجهه با احتمال توافق هستهای ایران و غرب« ،فروردین .۱۳۹۴
33

بنابراین ،در مدل »سرمایهداری ایراننی همواره در حال انباشت اولیه« ،که گمان میکنم نظرات مالجو را خببوب قببالب
میگیرد ،دولنت اهل تولید و سرمایهگذاری مولد از یکسو ،و وجود یک طبقهی اهل تولید و سرمایهگذاری مولد هم از
سوی دیگر ،پیشفرض گرفته شده است .این نیز موضوعی است قابببل بحببث کببه بهدلیببل چببارچوب بسببیار محببدود
تحلیلهای مالجو نمیتوان بیش از این روی آن درنگ کرد.
اما پس از بحث بال ،میخواهم به چند موضوع دیگر اشاره و بحث را بهپایان بیاورم .نکته اینجاست که نخستین گببام
در چرخهی انباشت صنعتی وجود پول حاضر و آماده در دست گروهی از افراد جامعه )طبقهی سرمایهدار( است کببه
با آن میتوانند کال )قوهی کار و وسایل تولید و مواد خبام( خریبداری کننببد و روی زمیبن کالییشبدهی روبیبده از
جماعت روستایی که اینک مال »طبقهی زمیندار« است ،تولید را انجام بدهند .مالجو برای پیداکردن »مصالح« لزم
برای شروع دورپیمایی سرمایه )پول و کارگر »آزاد« و زمین روبیده شده از روستاییان و رعایا( به نظریهی انباشت به
مدد سلب مالکیت توسل میجوید .اما پرسشی که در این میان طرحا میشود به این شرحا اس ت :مگ ر پ ول و ق وهی
کار کالییشده و زمین کالییشده به قدر کافی در داخل کشور مهیا نیست که بتوانند نیازهای سرمایهی ص نعتی را
پوشش دهند؟ مگر در عصر مالیهایشدن اقتصاد ،یافتن پول ب رای س رمایهداران ایران ی مش کل عم دهای ب ه ش مار
میآید؟ مگر نه این که این »پول اولیه« و مبالغی بسیار بیشتر از آن ،در دست نظام ولیی و »طبقهی حاکم« وجببود
دارد و نیازی نیست که مردم بیش از پیش خانه خراب شوند و تخری ب تمامعیبار ط بیعت و زمی ن و ببافت شبهری
صورت بگیرد تا پ ول فراه م ش ود .یادم ان هس ت ک ه معتم دنژاد از پ ول و س رمایهی عظی م گردآم ده در دس ت
»انحصارات صنعتی-بازرگانی-مالی« سخن میگفت .اگر چنین باشد کببه هسببت 29،بایببد از مببالجو پرسببید بببا وجببود
 29پرویز صداقت هم در مصاحبه با زمانه به این موضوع اشاره میکند و میگوید:
»بورژوازی شکلگرفته در دومین دهه حکومت اسلمی بب که همان طور که گفتم بند ناف آن در دهه نخست و از نقبل وفاداری بببه نظببام
پساانقلبی گره خورده بود بب در دهه سوم به دنبال شکل مناسب حقوقی ب سازمانی برای خود بود و ایببن شببکل را در مؤسسببات مببالی و
بانکها یافت .یعنی از اوایل دهه  ۱۳۸۰این طبقه فرادست یک مجموعه شرکتهای بزرگ چندرشتهای تأسیس کرد که در قلببب و سببتاد

مرکزی آن بانکها قرار داشتند .حجم سرمایه این طبقه سرمایهدار جدید به حدی گسترش پیدا کسسردهبسسود کسسه میتوانسسست
همزمان در حوزههای گستردهای فعالیت کند )تاکید از ف .اسدپور( .اما چون کمریسکترین و پربببازدهترین بخببش در اقتصبباد ایببران
بخش مالی بود ،بانکها در این ساختار سازمانی جایگاهی ویژه پیدا کردند« .صداقت هم اذعان دارد که حجم سرمایه یعنبی پبول موجبود
در دست »طبقهی حاکم« بیحدوحصر است.
صداقت در جای دیگری از مصاحبهی خود میگوید » :از سوی دیگر ،تهاجم گستردهای هم به منابع طبیعی و آب و خاک صورت پذیرفت.
منابع طبیعی ،اگر نگوییم رایگان ،به بهایی ارزان دستخوش کالییشدن در فرایند انباشت سرمایه شد .پروژههببای سدسببازی ،دههببا هببزار
حلقه چاه عمیق ،توسعه سوداگرانه نوعی از کشاورزی که مستلزم مصرف آب است ،توسعه صنایع آببر ،در کمتر از سه دهببه یببک بحببران
حاد خشکسالی در اقتصاد ایران پدید آورد .ایران بالترین نرخ فرسایش خاک را دارد و از منظر آلودگی هوا وضعیت بهشدت بحرانی است.
بنابراین ،از سویی هجوم گستردهای به مزدبگیران صورت پذیرفت و از سوی دیگر هجوم گستردهای به طبببیعت و محیطزیسببت و بهطببور
کلی داراییهای مشاع مردم .پیآمد هجوم نخست فقر و شکاف طبقاتی و بیتأمینی بوده و پیآمد دومی هم تخریب و ویرانی اکوسیسببتم.
مجموعه این سیاستها طی دورهای نرخ انباشت سرمایه را افزایش داد ،اما این انباشببت عمببدتا بببه سببمت حوزههببای سببوداگری مببالی و
ساختوساز و تجارت گرایش داشت .ریشه توسعه بازار غیرمتشکل پولی )مؤسسات غیرمجاز مالی( و نهادها و مؤسسات مببالی و بببانکی در
دو دهه اخیر ،و شکلگیری دایمی حباب مالی در بازار مستغلت و بورس اوراق بهادار همین بوده است«.
گفتوگو با پرویز صداقت :ریشههای بحران اقتصادی امروز ایران؛ کیوان مسعودی ،رادیو زمانه ،شهریور .۹۷
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»انباشت« و تمرکز مقادیر عظیم پول در دست »انحصارات« حکومتی و دولتی ،واقعا چه نیازی هست که از »انباشت
اولیه« سخن بگوییم؟ با وجود میلیونها کارگر )تحصیلکرده( چرا باید هنوز از کالییسببازی قببوهی کببار داد سببخن
بدهیم و چرا باید ویرانسازی طبیعت و منابع طبیعی ایران را »کالییسازی طبیعت« بنامیم؟ چرا باید مفبباهیمی را
که برای توصیف یک دورهی تاریخی بسیار ویژه بهکار گرفته شدهاند ب رای توض یح وض عیت کن ونی ای ران اس تفاده
کنیم؟
نکتهی پایانی اینکه :مالجو بیتوجه به وضعیت »سرمایهداری جهانی« و معضلت جدی آن از قبیببل بیشانباشببت و
انباشتزدایی متعاقب ،سرمایهی مالی منفصل از اقتصاد واقعی )سببرمایهدارانه( ،فقببدان یببک رژیببم انباشببت صببنعتی
جدید مینویسد که بخشی از »انباشت اولیه« در داخل ایران به »انباشت در خارج« میپیوندد .اگر اینگونه باشد که
مالجو میگوید ،آنگاه معنای »انباشت اولیه« هم تغییر میکند .انباشت اولیه بنابه ماهینت خود یکی از سببازوکارهای
اصلی کالییسازی زمین و قوهی کار در چارچوب دولت-ملتهای اروپایی بود که به تسریع پببویش سببرمایهدارانه در
بخش کشاورزی و صنعت انجامید .اما حال این بهاصطلحا انباشت اولیهی پایانناپذیر در ایران معنای انباشت پببول را
به خود گرفته است ،انباشت پولی که ناشی از غارت بیحدوحصر منابع طبیعی و انس انی و اجتم اعی و اقتص ادی در
ایران است و تخریب هراسانگیز طبیعت این منطقهی وسیع جغرافیبایی .خبروج بخشبی از ایبن پبول از کشبور نیبز
همچببون پیوسببتن آن بببه چببرخهی انباشببت سببرمایه در سببطح جهببانی تعبببیر میشببود .بببالتر در بحث پیرامببون
»سرمایهداری جهانی« از و ضعیت وخیم آن و گسترش شدید اقتص اد قمارخ انهای گفت م و اینک ه ح تی موسس ات
بانکی کشورهای بسیار خوشنامی همچون دانمارک هم از شرکای خود در آمریکا و کشورهای بزرگ اروپببایی عقببب
نماندهاند و در مسیر سوداگری با آنها سهیم هستند .بنابراین ،معلوم نیست که این پول در کدام چرخهی »انباشت«
جهانی قرار است وارد شود .چندی پیش در مقالهی »بورژوازی اسلمی« 30در انتقاد از استفادهی نببادقیق و نادرسببت
مالجو از مفهوم کلیدی انباشت در مصاحبههایش نوشتم:
»از سوی دیگر ،اصطلحا "انباشت سرمایه" نیز اصطلحی است که از سوی بعضببی از اقتصبباددانان چپگببرای داخببل
ایران به سهولت استفاده میشود .اما از بحثهای آن ان روش ن نمیش ود ک ه منظورش ان از انباش ت س رمایه دقیق ا
چیست؟ بهعنوان نمونه ،محمد مالجو بهکرات از این اصطلحا استفاده میکند ،بیآنکه بحثهای گستردهی تئوریک
حول این مفهوم را ضمیمهی پژوهشها و مصبباحبههای خببود کنببد .شناسببایی الگببوی انباشببت در اقتصبباد سیاسببی
مارکسی ،معمول همراه است با شناسایی شبکل غبالب س رمایه در ی ک دورهی تباریخی معیبن از رش د و توسبعهی
اگر به بحث پیشین خود دربارهی مفهوم انباشت صنعتی و سرمایهدارانه بازگردیم ملحظه میکنیم که نزد صببداقت یببک شببکل از غببارت
رانتبنیاد و مافیایی که مبتنی بر حاکمیت ولیت فقیه است ،انباشببت سبرمایه نبام میگیبرد .افزایبش حجببم پببول در دسببت نزدیکبان و
سرسپردگان نظام ولیی که صرف مخارج خاصی در داخل و خارج کشور میشود انباشت سرمایه نام میگیرد .نیازی به تکببرار بحببث بببال
دربارهی سراسیمگی این دوستان برای کاربرد غیرانتقادی مفاهیم اقتصاد سیاسی )از جمله مارکسی( بر ایببران و سبباختارهای اقتصببادی و
سیاسی آن نمیبینم .اما تفاوتی بین مالجو و صداقت هست ،آن هم اینکببه صببداقت دسببتکم در ایببن مصبباحبه بیببن انباشببت و چپبباول
سرگردان است .در حالیکه مالجو با اطمینان بیشتری از انباشت سخن میگوید یا دستکم میگفته است.
 30فروغ اسدپور» :منطق سرمایه« یا »بورژوازی اسلمی«؟ پیرامون دو تحلیل از کارخانهی »چسب هل« تبریز ؛ کارگاه دیالکتیک.

35

سرمایهداری )نظریهی مراحل( که هستهی اصلیاش برتری سرمایهی صنعتی )یعنببی اولببویتدهی بببه نیازهببای آن(
است .شکل غالب سرمایه در یک دورهی مشخص تاریخی هر چه که باشد ،مدل)هببای( انباشببت و چگببونگی انتشببار
آن)ها( در سطح جهانی و در سطح صوتبندیهای اجتماعی خاص را بازنمایی میکند .در اقتصاد سیاسبی مارکسبی
)با تفسیر ژاپنی-کانادایی آن( ت اکنون چه ار دورهی ت اریخی در ط ول حی ات س رمایهداری شناسبایی ش ده اس ت:
س رمایهداری مرکانتالیس تی )تج اری( ،س رمایهداری لیبرالیس تی )ص نعتی( ،س رمایهداری امپریالیس تی )م الی( ،و
سرمایهداری مصرفی )فوردیستی ،اقتصباد مختلبط یبا میک س( .بنبا ببه ایبن رویکبرد ،از دورهی فوردیسبتی بهبع د،
سرمایهداری وارد فاز خروج از تاریخ شده است که اینک با نام نولیبرالیسم یا سرمایهداری قمارخببانهای نیببز شببناخته
میشود«.
فهم و توضیح دقیقتر سازوکارهای انباشت سرمایه در یک دورهی تبباریخی معیببن نیببز منببوط اسببت بببه مطببالعه در
سازوکارهای انباشت )مدلهای موفق آن( در کشورهای اصلی یا مرکز ،تا سببپس در پرتببو ایببن مطببالعه بببه وضببعیت
خاص یک کشور معین مثل ایران بپردازیم .این روش ،یعنی از کلی به جزیی ،یا از عببام بببه خبباص گراییببدن را نیبباز
داریم ،چون اقتصاد سرمایهداری )دستکم تاکنون( کلیتی را تشکیل میدهد کببه اجببزای آن تاحببدی بیانکننببدهی
حرکتها و گرایشات کلی آن هستند .بنابراین ،با توجه به این حرکت از ک ل ب ه ج زء ،از ع ام ب ه خ اص اس ت ک ه
میتوانیم همپوشانیها و تضادها ،همگراییها و واگراییهای بین مدلهای انباشببت در سببطح بینالمللببی )جهببانی( و
سطح ملی-منطقهای را بحث کنیم .برای نمونه مالجو روشن نمیکند که جهان کنونی در چبه دورهای از توسبعه )یبا
ضدتوسعه(ی سرمایهداری به سر میبرد ،مدلهای انباشت سرمایه در مراکز جهان سرمایهداری چگونه است و در این
دورهی خاص )که بسیاری آن را دورهی گذار ببه پساسبرمایهداری میخواننبدش( کبدام ش کل از سبرمایه )تجباری،
صنعتی ،مالی ،قمارخانهای( دست بال را دارد .در همین راستا باز هم مشخص نمیکند که در ایران با فرادستی کدام
شکل از سرمایه روبرو هستیم که با ارجاع به آن میتوانیم از »انباشت سرمایه« سخن بگوییم .خلصببه بگببویم وقببتی
مالجو از انباشت سرمایه سخن میگوید روشن نمیکند که (۱ :چه شکلی )یا شکلهایی( از سرمایه در سطح جهببانی
غالب است و کدام شیوههای انباشت در سطح کشورهای اصلی اقتصاد جهانی در حال عمببل اسببت ،یببا بهعبببارتی در
کدام مرحله ازتوسعه )یا ضدتوسعه(ی سرمایهداری بهسر میبریم؛ و  (۲آیا ایران هم بهعنوان عضوی از این مجمببوعه
)حاشیهای از س رمایهداری جه انی( از همی ن م دلهای انباش ت س رمایه پی روی میکن د ی ا خی ر .اگ ر آری بای د
سازوکارهای آن را هم توضیح بدهیم و اگر خیر ،باز باید روشن کنیم که چرا چنی ن نیس ت .آنچ ه ک ه م الجو زی ر
عنوان »انباشت سرمایه« شرحا میدهد ،بیش از هر چیز به یببک غببارت بیحدوحصببر شبببیه اسببت .بببه اینمعنببا کببه
پیونددادنن وضعیت توصیفشده در بحثهای پژوهشی او با مقولت خاص اقتصاد سیاسی )انباشت سرمایه( پردشببوار
است.
نتیجه میگیرم :مالجو مسائل را به نام واقعی آنها نمیخوانببد و مفبباهیم اقتصبباد سیاسببی مارکسببی -انتقببادی را در
بهترین حالت نادقیق استفاده میکند .به خواننده نمیگوید :در ایران چیزی به نام انباشت سببرمایه بهمعنببای اخببص
کلمه نداریم .آنچه در ایران انجام میشود غارت بیحدوحصر منابع طبیعی و ثروت اجتماعی و از آن بببدتر تخریبببی
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بیبازگشت است که تاثیرات آن را بهویژه بر طبیعت و محیطزیست کشور میتوان ملحظه کرد .این غارت به دسببت
عوامل و عناصر و وابستگان حکومت ایران انجام میشببود و سببپس بخشببی از آن در کشببورهای همسببایه یببا حببتی
مرزهایی دورتر که »امنیت ملی« حاکمیت را تعریف میکنند ،خ رج میش ود و بخ ش دیگ ری ه م راه ی من اطق
دیگری میشود که دقیقا نمیدانیم در آن مناطق چه اتفاقی برای ثروت پببولی غارتشببده در ایببران میافتببد .بخبش
بسیار کمتری هم صرف هزینههای داخلببی میشببود 31.مببالجو در مصبباحبهای اخیرتببر چنیببن میگویبد» : :وقببتی از
مسئلهای مشخص و انضمامی در اقتصاد ایران صحبت میکنیم همواره میکوشببیم راهحلهببایی کببه ارائببه میدهیببم
بیتناسب با نو نع توازن قوایی نباشد که در جامعه جاری و ساری است .گرچه برای تکوین سوژههای مترقی بببه سببهم
ناچیز خودمان میکوشیم ،اما وجود سوژهها و عاملیتهایی را که هنوز شکل نگرفتهاند مفروض نمیگیریم ،حال هببر
قدر هم که دلبستهشان باشیم .به وام از طعنهی زیرکانهی لنیببن ،مببا اهببل »عبارتپردازیهببای انقلبببی« نیسببتیم،
نمیخواهیم شعارهای آتشینی سر دهیم که مجذوبکننده و سکرآورند اما با توجه به نوع توازن قوا دستکم اینجببا
و اکنون تحققناپذیرند«.
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البته از مالجو انتظار سردادن شعارهای آتشین و عبارتپردازیهای انقلبی نداریم ،اما انتظار داریم که صورتمسببئله
را درست طرحا کند و مفاهیم را با دقت ب ه ک ار ب برد .انتظ ار داری م وق تی ب ه »س رمایهی مول د« ارج اع میده د
توضیحاتی را ضمیمهی این عبارت کند تا خواننده بداند منظور از سرمایهی مولد دقیقا چه نببوع سببرمایهای اسببت و
این سرمایه کجا یافت میشود و قرار است چه چیزی تولید کند که مبنای انباشت سرمایهدارانه در ایران باشد.
نزد مراد فرهادپور هم اصطلحا »انباشت اولیه« را مشاهده میکنیم؛ اصطلحی که تازگیها در ایران بهکرات اسبتفاده
میشود .وی جایی مینویسد:
 .31مالجو در جای دیگری مینویسد» :سیاست گذاران در سالهای پس از جنگ با قوت به زیببان طبقببات پببایین و بببه نفببع اقلیببت در
طبقات بالتر روابط قدرت را در سه حوزه تغییر دادهاند به این نیت که اول حاشیه سببود بخشهببای گونبباگون دولببتی ،خصوصببی و شبببه
دولتی افزایش پیدا کند تا سرمایهگذاری و انباشت سرمایه شکل بگیرد .اما آن گونه که در خصلت دوم اقتصاد ایران یعنی تضعیف مستمر
تولید سرمایهدارانه میبینیم این اتفاق نیفتاده که هسته اصلی این دلیل را باید در نوع توازن قوای سیاسی در درون طبقه سیاسی حبباکم
به نفع نیروهای نامولد و به زیان نیروهای مولد در دولت ،بخش های خصوصی و شبه دولتی ببینیم .شاهد شببش مسببیر انباشببت سببرمایه
درون اقتصاد ایران هستیم .اولین مسیر از رهگذر انواع سازوکارهای تصاحب به مدد سلب مالکیت از توده ها شببکل میگیببرد .ایببن منببابع
اقتصادی به بیرون از اقتصاد ایران و مدار بالتری از زنجیره انباشت سرمایه عروج پیدا می کنببد .در دومیببن مسببیر ،تمرکزیببابی ثببروت در
دستان اقلیت در درون اقتصاد ایران به فعالیت های نامولد کانالیزه میشود .سومین مسیر از رهگذر اسبتخدام در ب ازار کبار و بهک ارگیری
انواع ظرفیتهای محیط زیست به سمت تولید کالها و خدمات در محل کار کانالیزه میشود .چهارمین مسیر مب دا س رمایهگذاری تولی د
کالها و خدمات است و سود آن دوباره به این بخش بازنميگردد و عروج پیدا میکند به مببدار بببالتری از زنجیببرهی انباشببت سببرمایه در
سطح جهانی و پنجمین مسیر همین نوع مازاد به فعالیت های نامولد درون اقتصاد ایران و ششمین مسیر مازاد سببرمایهگذاری بببه بخببش
مولد بازمیگردد«.
نگاه کنید به :محمد مالجو :الگویی کلن برای تبیین میزان فزاینده نابرابری در ایران ،روزنامه شرق ،دیماه .۱۳۹۶
روشن است که مالجو بین بخش مولد و نامولد درون حاکمیت هم تمایز قائل است بیآنکه روشن کند این بخبش مولببد قبرار اسببت چبه
چیزی تولید کند یا اقتصاد کشور را چگونه سازمان بدهد.
 .32گفتوگو با محمد مالجو» :چرا پول نفت سر سفره مردم نمیآید؟«؛ کیوان مسعودی ،رادیو زمانه ،مهر .۱۳۹۷
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» با تکیه بر نقد درونی یا درونماندگار مارکس میتوان گفت منطق سرمایه و منطق دولت در مفهوم "انباشت اولیببه"
به هم میرسند که مهمترین گرهگاه و محل تلقی سرمایه و دولت در کل اندیش ه اوس ت .تعری ف اولی ه م ارکس از
مفهوم انباشت اولیه در اواخر جلد اول کاپیتال ارائه میشود تحت عنوان "انباشت بهاصطلحا اولیه سرمایه"" .انباش ت
اولیه سرمایه" را آدام اسمیت جعل کرده بود و مارکس به کنایه به آن اشاره میکند  .مارکس به انباشت اولیه بهمثابه
مفهومی عمدت ا اقتصادی و مربوط به کمیت سرمایه اولیه اشاره میکنببد ،ولببی مثببل همیشببه در ادامببه جببوهر آن را
بهعنوان یک رابطه اجتماعی-تاریخی مشخص میکند .مفهوم »انباشت اولیه سرمایه« سببه مببؤلفه عمببده دارد :الببف(
کندهشدن مولدان مستقیم از وسایل ،ابزارها و روابط تولیدی حاکم؛ ب( متمرکزشببدن وسببایل تولیببد یببا سببرمایه در
دست شماری اندک؛ ج( تحقق سلب مالکیت همگانی و تمرکز ثروت از طریق کاربرد زور ماوراء اقتصببادی کببه مثببال
اصلی و عمده آن همان کاربرد قدرت دولتی و زور قانون است .مثال اصلی مارکس نی ز مثبل همیشبه م ورد اقتص اد
انگلستان است که به زوال فئودالیسم و سلب مالکیت عمومی از مراتع و جنگلها و تمرکز زمین بهعنوان ابزار اصببلی
تولید در دست معدودی بزرگمالببک ،تبببدیل دهقانهببا بببه کببارگران فقیببر و مزدبگیببر و نهایتببا سببرمایهدارانهکردن
کشاورزی بهمثابه شکل اصلی تولید اشاره دارد .مثال دیگر امببا پدیببده بسببیار وسببیعتر و متنببوعتر اسببتعمار اسببت و
همچنین ادامه امروزی آن در قالب استعمار نو که بهوضوحا میتوان مثال در سلب مالکیت و غارت مردم کنگو توسببط
شرکتهای چندملیتی و گروههای شبهنظامی یا غارت منابع اقتصادی ملتهای جهان سوم و چهارم توسببط آمریکببا،
چین و دولتهای اروپایی دید .اما مهمترین نکته در نقد تعریف مببارکس و مارکسیسببم ارتببدوکس از انباشببت اولیببه
مسئله "تداوم و تکرار" آن است .انباشت اولیه سرمایه بههیچ وجه "اولیه" و منحصر به آغاز سرمایهداری نیست ،بلکه
سلب مالکیت از مردم به یاری زور ماوراء اقتصادی همیشه تدوام داشته و در قالب چرخههای متناوب تکرار میشببود
و اوج میگیرد .از رزا لوگزامبورگ تا سیلویا فدریچی ،ورنر بونهفلد و ماسببیمو دیآنجلببس در زمببانه مببا ،ایببن نقببد را
مطرحا کرده و بسط دادهاند .تکرار خاستگاه و آغاز مهمترین ویژگی یک پدیده تاریخی است .فرق پدیدههای تبباریخی
و غیرتاریخی درست همینجاست .تاریخ نه خط مستقیم بلکه دنبالهای از دایرهها است که تکرار تنشها و تناقضببات
اولیه برسازنده خود این پدیده است .اگرچه تکرارها بحرانزا هستند ،با طرحا دوبارهی تناقضات ،امکان تحول تاریخی،
بروز گسست و مبارزه برای خلق امر نو را ممکن میسازند .بنابراین انباشت اولیه همواره پدیدهای اقتصادی و سیاسی
بوده است .درواقع پرسشنکردن از شکل یا بهتر بگوییم شکلهای گوناگون گذر به سرمایهداری یکی از عوامببل مهببم
شکست عملی و نظری در فهم و تجربه شکلها و طرق گوناگون گذر به ورای سرمایهداری و درنتیجه ایجبباد بحببران
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در ماتریالیسم تاریخی بوده است«.

میتوان انتقادی را که در بال شرحا دادم به فرهادپور هم تسری داد و گفت او هم بیتوجه ب ه مراح ل گون اگونی ک ه
سرمایهداری از سر گذرانده است به بازگشت »پیوسته« یا بهبیان خود فرهادپور »تداوم و تکرار« انباشت اولیه اشبباره
میکند .تفاوت فرهادپور با مالجو در اینجاست که او با صراحت به موضوع غارت منابع طبیعی در کشببورهای جهببان
سوم اشاره میکند و با اینحال این غارت را به مفهوم انباشت اولیه پیوند میزنببد .مفهببومی کببه بببا غببارت محببض و
تخرینب پیشتر تصورناپذیری که تجربه میکنیم مرتبط نیست .غارت کنونی در ایران و بسیاری از کشببورهای دیگببر
» 33دگردیسی الگوی سلب مالکیت از تودهها در ایران امروز «؛ گزارشی از سمینار »درباره برهههای جدید انباشت اولیه«؛ فرهنگ امروز.
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یک چیز است و انباشت اولیهای که در انگلیس رخ داد و م ارکس آن را »معص یت اولی ه« نامی د )ک ه ب ا ت وجه ب ه
جملهبندی مارکس باید گفت به معصیتهای بعدی سرمایهدارانه منجببر شببد( ،یببک چیببز دیگببر .مببارکس در فصببل
بیستوچهارم از جلد یکم کاپیتال دربارهی انباشت اولیه و پیشفرضها و نتایج آن مینویسد:
»...با این دو قطبی شدن بازار کالیی ) کارگر بهاصطلحا آزاد در یک سو و سرمایهدار صنعتی در سوی دیگر ( است که
شرایط بنیادی تولید سرمایهداری وجود مییابد .بهمحض آن که تولیببد سببرمایهداری جایگبباهی خودمختببار مییابببد
نهتنها این جدایی را حفظ میکند ،بلکه آن را در مقیاسی همببواره گسببترشیابنده بازتولیببد میکنببد .بنببابراین ،ایببن
فرایند که مناسبات سرمایهداری را ایجاد میکند ،نمیتواند چیزی جز فرایند جدایی بین کارگر و مالکیت بر شببرایط
کارش باشد؛ فراینبدی کبه از یبک سببو وسببایل معبباش و وسببایل تولیبد اجتمبباعی را ببه سببرمایه و از سببوی دیگبر
تولیدکنندگان بیواسطه را به کارگران مزدبگیر تبدیل میکند .بنابراین ،بهاصطلحا انباشت بدوی ،چیزی ج ز فراین د
تاریخی جدایی تولیدکننده از وسایل تولید نیست ... .ساختار اقتصادی جببامعهی سببرمایهداری از سبباختار اقتصببادی
جامعهی فئودالی سر برآورده است .انحلل ساختار جامعهی فئودالی است که عناصر ساختار جامعهی سرمایهداری را
آزاد ساخته است ...سرمایهدارهای صنعتی این فرمانروایان مطلق جدید نیز نهتنها باید جایگزین استادکاران پیشببهور
صنوف میشدند ،بلکه باید اربابان فئودالی را که مالکان منابع ثروت تلقی میشدند کنار میزدند .از اینلحاظ ،صببعود
سرمایهدارهای صنعتی چون ثمرهی نبردی پیروزمند هم علیه قدرت فئودالی و حقوق انحصاری نفرتانگیز آن و هببم
علیه صنوف و قیودی که با آن تکامل آزادانهی تولید و استثمار آزاد انسان توسط انسان را محدود کرده بودند ،جلببوه
34

میکند.«... .

موضوع این است که زایش نظام سرمایهداری از دل اضمحلل فئودالیسببم در یببک دورهی تبباریخی معیببن از حیببات
جوامع غربی که مارکس به زیبایی نتیجهی آن را در بال شرحا میدهد ،چه ارتباطی دارد به غارت من ابع کش ورهای
جهان سوم یا چهارم در این دورهی متاخر از حیات »سرمایهداری جهانی«؟ آیا این »انباشت اولیه« یا سلب مببالکیت
از دهقانان و مولدین خردهپا و یا نظایر آن )اگر هنوز فرماسببیونهای دسببت نبباخوردهی پیشاسببرمایهدارانهای یببافت
شود( به پاگیری و استقرار یک طبقهی سرمایهدار »مولبد« صبنعتی منجبر میشبود کبه میتوانبد ایببن بیچیبزان و
سلبمالکیتشدگان را »بهطور مولد« استثمار کند یا فقط به فلکت تودهای مردم میانجامد و تخریب منابع طبیعی
این کشورها؟ مارکس در همه جای این بحث ،همین که از انباشت اولیه سخن میگوید از ایجاد آن دو قطبی )کارگر
آزاد و سرمایهی صنعتی( هم سخن میگوید » :بهمحض آن که تولید سرمایهداری جایگاهی خودمختار مییابد نهتنها
این جدایی را حفظ میکند بلکه آن را در مقیاسی همواره گسترشیابنده بازتولید میکند .بنابراین ،ایببن فراینببد کببه
مناسبات سرمایهداری را ایجاد میکند ،نمیتواند چیزی جز فرایند جدایی بین ک ارگر و م الکیت ب ر ش رایط ک ارش
باشد؛ فرایندی که از یک سو وسایل معاش و وسایل تولید اجتماعی را بببه سببرمایه و از سببوی دیگببر تولیدکننببدگان
بیواسطه را به کارگران مزدبگیر تبدیل میکند« .اما اگر با شرایطی روبرو باشببیم کببه تببودهی بیچیببزان و محرومببان
حتی از »حق استثمار شدن« هم دیگر برخوردار نباشند و به جز این زمین و آب هم چنان نابود و تخریب شوند کببه
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امکان احیایشان را هم دیگر نتوانیم متصور شویم )دقیقا همانچیزی که در زمانهی مارکس قابل تصور نبود( آیا باز
هم میتوان از انباشت اولیه سخن گفت ،همان چیزی که باید در ادامهی تاریخی خود به اسببتثمار کببارگر و اسببتقرار
سرمایهی صنعتی بینجامد؟
بهگمانم ،ما در مرحلهای از تاریخ بشریت به سر میبریم که امکان در چنگ آوردن مضمون با عبارات کهنهی پیشین
ممکن نیست .برای در چنگگیرنی »روحا زمانه« ای که در آن به سر میبریم به ادبیات جدیدی نیاز داریم و چون این
ادبیات را در دسترس نداریم و بهسادگی هم نمیت وانیم فرهن گ واژگ انی جدی دی بس ازیم ،پ س ب ه عق ب چن گ
میاندازیم؛ به مراحل تاریخی از سر گذرانده رو میکنیم تا از تجارب و زبان خاص آن مراحل کمک بگیریم و زمانهی
خود را به کمک آنها فهم کنیم .اما این تلش همیشه موفقیت آمیز نیست ،همچون مورد وامگرفتن از تجارب یکببه
و منحصربهفرند اروپای غربی به قصد توضیح وضعیت بسیار خاص کن ونی در کشبورهایی همچبون ای ران و یبا دیگبر
کشورهای جهان سومی که در واقع رو به تباهی و نیستشدن میروند؛ وضببعیتی کبه بببا اصببطلحات تاریخببا معیببن
اقتصاد سیاسی نظیر »انباشت اولیه« قابل فهم نیست» .انباشت اولیه« یک مرحله از سلسله مراحل پاگیری و استقرار
سرمایهداری صنعتی بود و در بسیاری از کشورهای اروپای غربی ه م بهنح و ک م ی ا بی ش »م وفقیتآمیز«ی انج ام
گرفت .اما در بسببیاری از کشبورهای ببه اصبطلحا جهببان سببومی ایبن فراینبد نتوانسبت بببه شبکل »کلسببیک« یبا
»شبهکلسیک« انجام شود چون این فرماسیونها خصوص یات ک امل متف اوتی از فرماس یونهای فئ ودالی در غ رب
داشتند ،و در مرحلهی دیگری از تاریخ سرمایهداری میخواستند )از آنهببا خواسببته میشببد( وارد فبباز سببرمایهداری
بشوند و این امکان هم پیشاپیش از آنها سلب شده بود.

پرسش :شما در مقالهای به نام »بورژوازی اسلمی  «...با استفاده از رئالیسبم انتقبادی و ترکیبب آن ببا مارکسیسبم
ژاپنی در واقع علمت سوال گذاشتید مقابل این درک رایج که گویا بورژوازی میتواند اسلمی باشد .آیا میتوان ایببن
درک شما را گسترش داد و گفت به نظر شما در ایران بورژوازی وجود ندارد؟
ف .اسدپور .بله ،در واقع اگر بخواهم صریح صحبت کنم باید بگویم ک ه در ای ران ،س رمایهداری م درن ص نعتی در
معنای یک سیستم خودبازتولیدگر نداشته ،نداریم و نخواهیم داشت .منظورم از سرمایهداری مببدرن صببنعتی ،همهی
سازوکارهای سرمایهدارانه در اقتصاد و سازوکارهای دمکراتیک در صحنهی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی اسببت کببه
ربط وثیقی به یکدیگر دارند برای اینکه یک جامعهی مدرن سرمایهدارانه داشته باشیم .اما اگر از بیان این گزاره کببه
»در ایران سرمایهداری صنعتی مدرن یا متعارف نداریم« به این نتیجه برسیم که پببس میتببوانیم آن را بببه پببروژهای
برای آیندهی این کشونر پربحران تب دیل کنی م ،بای د بگ ویم ک ه ای ن ن تیجهگیری غل ط اس ت .از نظ ر بس یاری از
چپگرایان ایرانی بین این دو گزاره رابطهی علت و معلولی برقرار است :همین که گفته باشید سرمایهداری در ایببران
بهمعنای واقعی هرگز پا نگرفته و استقرار نیافته ،به نظر آنهببا بهنحببوی اوتوماتیببک نببتیجه گرفتهایببد کببه بایببد آن را
ساخت .در حالی که پانگرفتن جدی سرمایهداری در این کشور و کشورهای بسیار زیببادی در سراسببر جهببان ،بهایببن
دلیل نیست که کسی نخواسته آن را بسازد؛ مسئله این است که در این فرماسیونها به دلیل بیشببماری کببه جببای
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بحثاش اینجا نیست ) دلیلی که پای خود سرمایهداری و مراحل آن را هم وسط میکشببد( امکببان واقعببی ایجبباد و
ساخت »خودبهخودی« آن نبوده و در ضمن امکان ساخت آن از بال با دخالت دست مریی دولت حکومتی هم وجود
نداشته است .بهعبارتی باید گفت س رمایهداری ص نعتی لی برالی بهمعن ای ی ک ش یوهی تولی دی م درن در کش ور
انگلستان )و در ادامه در دیگر کشورهای انگلیسیزبان( متولد شد و گسببترش یببافت .در دور بعببدی )دورهی انتقببالی
بین لیبرالیسم و امپریالیسم ( همراه با تغییرات مهمی که از سر گذراند ،در کشورهای دیگری از جمله آلمبان و ژاپببن
پا گرفت و در دورهی انتقالی بین امپریالیسم و سرمایهداری میکس مصرفگرا به کشورهایی بیرون از اروپببا و امریکببا
همچون کرهی جنوبی و تایوان سرایت پیدا کرد .اما در دورهی انتقالی بسیار طولنی که از اواسط دههی  ۱۹۷۰آغبباز
شده بهنظر میرسد که سرمایهداری اصول در مرحلهی گذار به چیزی جز سرمایهدارنی تولیدبنیاد است .منظورم ایببن
است که بهسان یک شیوهی تولیدی که مبتنی است بر تولید ارزشهای اسببتفادهای شبباخص و کلیببدی؛ ارزشهببای
استفادهای ضرور برای تشکیل یک رژیم انباشت پایدار و تشکیل یک »دورهی طلیی« از انباشت ،ناموفق بوده اسببت.
بیشانباشت و به دنبال آن انباشتزدایی ،انفصال سرمایهی مالی از اقتصاد واقعببی ،گرایببش بببه سببوداگری در همهی
بخشهای سرمایهداری و آنچه که »سرمایهداری قمارخانهای« نامیده میشود ،پیشبینی پیدایش یک رژیبم انباشبت
جدید را دشوار میکند .اگر برآمدنن یک رژیم جدید انباش ت در ای ن سبو ببه مخ اطره بیافت د ،همهی سبازوکارهای
حداقلی یک سرمایهداری پیرامونی وابست ه در آن سو هم با شدت بیشتری به خطببر میافتببد .بببرای نمببونه ،میتببوان
گفت که پاگیری رژیم انباشت دورهی فوردیستی-مصرفگرا در دورهی طلیی پساجنگ دوم ،به پباگیری »فوردیسبم
پیرامونی« در ایران و کشورهای بسیار زیادی انجامید که از شکوفایی رژیم انباشت کشورهای اص لی بهبره میبردن د.
خیزش  ۵۷در ایران مترادف بود با فروپاشی این رژیم انباشت در غببرب .تبعببات ایببن فروپاشببی و ورود سببرمایهداری
غربی به وضعیت قمارخانهای و مالیهای نیز برای الگوی »رشد و توسعه«ی اقتصادی و سیاسی در ایببران بببس نبباگوار
بود ،ماهیت رژیم سیاسنی تازهوارد در ایران پسا  ۵۷هم بهجای خود در این تباهی سیاسی و اقتصببادی کشببور سببهم
بهسزایی داشت.
سرمایهداری صنعتی به دلیل تاریخی-جغرافیایی ،اقتصادی-سیاسی و نهادی -فرهنگی در ایران نتوانست پا بگیببرد و
حال که اصول خود سرمایهداری به قهق را میرود ،اس تنتاج ای ن نبتیجهگیری ک ه گویبا در ای ران میت وان ی ا بایبد
سرمایهداری بهویژه نوع »مولدی« ساخت که مثل اهل صنعتسازی و مدرنیزاسیون سرمایهدارانه اسببت )چیببزی کببه
مورد علقهی جناحاهایی از چپ هم بوده( بر بیدقتی تحلیل دللت میکند .بنابراین به گمان من ،راهحلی کببه چببپ
پیش میگذارد )یعنی باید پیش بگذارد( جستجوی امکان تغییر در ساختار حبباکمیت اسببلمی و جسببتجوی هسببتار
ناموجودی به نام »بورژوازی مولد« در »درزها و شکاف«های این حاکمیت نیست کببه گویببا بایببد از سببوی نیروهببای
مترقی و حتی چپگرا ک مک بشود تا اقتصاد »مولد«ی در ایران بسازد .گمان میکنم یک سیاست مترقی و چپ این
است که پیگیرانه و مصمم برای ایجاد یک وضعیت اقتصادی سیاسی فرهنگی دمکراتیک بکوش د .در ای ن سیاس ت،
سازماندادن تولید و توزیع و مصرف بر اساس ی ک ن برد سرس ختانه ب رای بق ای ط بیعت و زیس تمحیط و توزی ع
رادیکال امکانات از بال به پایین و از مرکز به پیرامون در صدر جدول است ،برنامههایی که با ایدهال تبباکنونی چببپ و

41

راست در ایران که همگی مبتنی بر فروش نفت و »صنعتی«کردن کشور بوده ،ناسازگار است .اقتصاددانان چپگببرا در
این برنامهریزی و گفتمانسازی باید به کمک جامعه بیایند و »دل از آسمان بردارند که وحی از خاک میرسد«.
اما اگر از من بپرسید آیا اصول در ایران سرمایهداران صنعتی داشتهایم ،خواهم گفببت :بلببه سببرمایهدارانی در ایببران
بودهاند که تلش کردهاند تا مثل کارخانه بسازند و صنایعی »بومی« یا واحدهای تولیببدی واقعببا صببنعتی بببه منظببور
انجام صادرات یا رفع نیازهای داخلی ایجاد کنند؛ به تولید وسایل استفادهای و مص رفی مب ادرت ورزیدهان د و ق وهی
کار استخدام کردهاند؛ از نقبل کار اضافنی انجامشده توسط این کارگران سببود هببم بردهانببد و همهی اینهببا .امببا یببک
طبقهی سرمایهدار صنعتی بهمعنایی که باز هم در غرب میشناسیم نداشتهایم .طبقهای که در دولببت و یببا از سببوی
دولت نمایندگی شود ،احزابی در پارلمان داشته باشد و با احزاب طبقهی کارگر درگیر شود و با نوآوریهای سازمانی
و تولیدی و تکنولوژیکی ،اصول جامعه را دستخوش انقلبات انفعالی بکند .همیببن حببرف را دربببارهی طبقهی مقابببل
یعنی طبقهی کارگر هم میتوان گفت .یعنی یک طبقهی کارگر صنعتی که تقاضای آن برای کالهای تولیدشببده در
کشور مبنای انباشت باشد ،نداشتهایم .طبقهای که توسط اتحادیهها و احزاب خود نمایندگی شود و بتواند بهگببونهای
سازماندهی شده برای منافع طبقاتی-صنفی و سیاسی خود مبارزه کند .عناصری از سببرمایهداری بهمعنببایی کببه در
بال شرحا دادم در مناطق خاصی از ایران و در شاخههایی از اقتصاد یافت میشده و میشود کببه بببه شببیوهی تحلیببل
مبتنی بر توسعهی ناموزون میتوان در ارتباط با بازار جهانی و »سرمایهداری جهانی« توضببیحش داد؛ امببا جببز ایببن،
نشانههای زیادی از سرمایهداری مدرن صنعتی نمیتوان در این کشور یافت .بهنظر میرسد که سرمایهداری تبباریخی
در هیچ مرحلهای از حیات خویش قدرت ادغامی لزم و کافی را نداشت تا فرماسیونی نظیر ایببران را در خببود جببذب
کند و در ایران هم ملزومات سرمایهدارانهشدن صنعتی هرگز فراهم نگشت .نکتهی مهمتر اینکه اولی ببباعث تقببویت
دومی گشته است .اما راهحل م ا ،درج ازدن در بح ث بیه ودهی ایج اد ت وازن بی ن س رمایهداری نامول د و انگل ی و
سرمایهداری مولد و اهل رشند صنعتی نیست؛ وظیفهی ما رفتن به فراسوی این وضببعیت عقیببم اسببت .بهگمببان مببن
وظیفهی چپ و اقتصاددانان چپگرا این است که موضوع تولید و توزیع و مصرف را بر اساس الگوهای سبز سازگار با
جغرافیای بس متنوع ایران و در پرتو تبعیضات عظیم اتنیکی ،جنسیتی ،دینی و نظایر آن در دستور کار بگذارند.

* * *
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