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مصاابه ی آقبی پرویز صااقتقب ب رتدیو زمبن در برهی تهمیب مسااه ی چپبول در فهم تقتصاابد ااایبااان تیرت
معبصاار ،هم توج و هم شااتیتن مرت رتنتی.بت توج  ،تز تین جهب ک همب طوری ک مصاابه

ر رتدیو زمبن

دراتن مالهظ کرده ود« :ک م ی ک یقی ا.نب صقتقب" ،چپبول" تابت تو توضیح مندهق ک ا ب مبلکیب
در تقتصبد ایبان تیرت معبصر در سیبری تز موترد

شکل "چپبول" محض وده و تن بشتن تز محل آ  ،دابکم

درو خود کشاور صاورن نترفت تاابی تین یعنن تینک شابهق شاکل یری نوعن ارمبی دتری غبرتتر ودهتیمت»
(کیوت مسعودی " ،یتتو ب پرویز صقتقب :ریش هبی حرت تقتصبدی تمروز تیرت " ،رتدیو زمبن  3 ،شهریور 7331
رت ر  52تون )5172ت
شاتیتن ،زیرت مساه ی «ارمبی دتری غبرتتر» ( )Booty capitalismتز دو ده ی پیش
تزموضوعهبی تحقیق من ،چ در هوزهی تقتصبد ایبان تواع
طور مشا.

تین اوی ،یکن

طور ک ن و چ تقتصبد ایبان جمهوری تاالمن

وده تاابت متأاایبن در تین مصبه  ،یک تقتصبددت پُرکبر تیرتنن ک زهمبن سیبری ر دوش

دتشت تاب  ،کمترین مکثن در برهی نیبدهبی نظری میهوم چپبول نکرده ودت قین ا ب ،در متن ن.ستین چبپ
مصاابه  ،هتب نیبزی

یبدآوری کبرهبی من در تین هوزه نقیقه ود و تنهب پس تز ت رتز تعجب من ،یک ااا ر ر

متن مصااابه ی خود در برهی کبرهبی من تفزود« :دلیل تفزود آ یک اا ا ر نب
مصابه ی یبد شقه ،صرفبً هرمب ذتری
"یبفت هبیشب " قو ذکر من عت»

درخوتااااب تیشاااب  ،در

تقتصبددتنن تاب ک دور تز زتد به خود زنق ن منکننقی ن تاتیبده تز
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ضامن ااپبا تز ل ا تیشب

یک تقتصبددت خبرج کشوری ،پرایقنناب ک آیب آقبی صقتقب

عنوت

یک تقتصاابددت دتخل کشااوری ،در برهی تهمیب تقوین نظری تی در ر ط ب مسااه ی چپبول تأمل کرده تاااب
خوشاا .تبن  ،آقبی صااقتقب در نهبیب صااقتقب ،در توضاایح خود پیرتمو نقق من صاارتهب پذیرفت تنق ک تز
تصا الح «چپبول»

معنبی متقتول ک م تااتیبده کردهتنق و میهوم و تنقیشا ی تقتصبدی خبصن رت در برهی تین

مقول مق نظر نقتشاات تنق« :نکت ی پبیبنن نیز آ ک "چپبول" لیظن عبم تااابت تاااتیبدهی من تز وتژهی چپبول در
مصابه ی یبد شقه ،همزمب ب تاتیبده تز داتتبه فکری تیشب ن وده تابت مب منکنم ر تمبمن خوتننق ب تین
متن آشااکبر تاااب ک در چنق ده ی تخیر در کشااور ،مب شاابهق ردهبی چنب پررنتن تز چپبول ودهتیم ک تین
تص الح ورد ز ب هب شقه تابت» (صقتقب ،همب جب)
متأاایبن سیبری تز تقتصبددتنب تیرتنن چ در دتخل و چ در خبرج کشور ،نظیر آقبی صقتقب منتنقیشنقت
یعنن رغم تااتیبده تز تص الح «چپبول» ،تز تأمل در برهی م بنن آ غبفل ودهتنقت تو وین روتج و هضور دتئمن
تین پاقیاقه در جابمع ی تیرت نیبز

تأمل نظری در برهی آ رت منتین مناااابزدت رخن نیز ک

میهومابزی در تین خصوص داب یبزیقهتنق ،غبل بً

به و یتبه

آشیتتن فکری تفزودهتنق تب روشنتریت هقف من تز شود

تین حث ب آقبی صاقتقب در یبددتشاب پیشاین و در مقبل ی هبضر ب آقبی مبلجو تین تاب ک ن تنهب توج هر
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دوی تین تقتصابدتنب  ،ک ک ی ی جبمع ی تقتصابدتنب مب رت

تهمیب تقوین نظری تی در برهی مسه ی چپبول

ج ب کنمت
من تین کبر رت تز اابل  5112آغبز کردهتم و تأاایم در تین تاب ک هنوز پژوهشترت تقتصبدی چو آقبی
صااقتقب تز عنبیب

تین موضااوع ااار بز منزننقت بشااق ک مجبدل ی هبضاار در روشاانتری تز میبهیم تولی ی

تقتصبدی در تین هوزه مییق تفتقت
یبددتشاب تنتقبدی من در برهی تغتشبش در میهوم «درآمق» ( )incomeو «دترتین» ( assetsیب )property
در نوشات ی آقبی مبلجو ،پبا.ن رت تز جبنب تیشب در پن دتشب تحب عنوت « :کقتم تمبیز رته شباب » 5در تین
جوت یا  ،تیشاااب ابهرتً معترفتنق ک « :من تمبیز ین درآمق و دترتین رت ت رچ معت ر ،تمب تینجب نبالزم مندتنم و
تیشاب رت نتلتیبن

تمبیز میب دو میهوم "درآمق تامن" و "درآمق وتقعن"ت عجبلتبً مب منکنم رهی کبر در

همین جبابت»
ت رچ تیبونِ "درآمق تامن" ( )Nominal incomeو "درآمق وتقعن" ( )Real incomeرتی هرکس ک
کمترین آشانبین ب تقتصابد متعبرف دتشات بشق شنبخت شقه تاب ،تمب تع یر قیع آقبی مبلجو تز کبهش درآمق
وتقعن (ققرن خریق)

عنوت «اا ب مبلکیب تز نیروی کبر» نشاب تز آشایتتن مضابعین دتردت تیشب ن تنهب در

تیبون «درآمق» و «دترتین» تأمل نکردهتنق ،ک رتی توجی آشایت فکری خود ،معنبی تولی ترین میبهیم تقتصبدی
نظیر درآمق تاااامن و درآمق وتقعن رت نیز م.قوش کردهتنقت ت قتع میبهیم تبزه یب ترتئ ی ردتشااابهبی جقیق تز
میبهیم شانبخت شقه ،تل ت الزم ی شود دریچ هبی نو

فهم عمیقتر تز رونقهب و پقیقههبابت تمب آشیتتن در

میبهیم تولی رت ن ت قتع ،ک توهم ت قتع بیق دتنسبت در تین نوشت  ،نشب خوتهم دتد ک

ره کبر درتینجبابت

جوهر «میهومااابزی» آقبی مبلجو پیرتمو ااا ب مبلکیب تز تین قرتر تاااب« :کبهش ققرن خریق هقوق و
مزدهب در تثر تورم رت اا ب مبلکیب تز مزد و هقوق تیرت

هسبب من آورمت» 3تین تع یر قیع ابهرتً م تنن ر

تمبیز درآمق تاااامن و وتقعناااابت قو هر ون تغرتقن بیق تویم ک تشاااریح تین تمبیز تز جبنب متأخرترین
درانبم هبی تقتصابد
شقه تابت

عنوت یکن تز ن.ساتین فصول درا تقتصبد رتی دتنشجویب ابل تول تین رشت توصی
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درآمق رااامن ،درآمقیاااب ک روی ر ی پردتخب مزد و هقوق

پول رتیج کشااور ذکر منشااودت تمب

درآمق وتقعن ،ققرن خریق تااب پس تز کسر میزت تورمت ت ر فرض کنیم مزد مبهیبن ی یک کبر ر یک می یو
تومب تاب و نرخ تورم ده درصق ،ققرن خریق وتقعن وی ع برناب تز نهصق هزتر تومب (111ت)311ت هبل ت ر
نرخ تورم

یسب درصق تفزتیش یب ق ،ققرن خریق همب مققتر مزد تامن ،ن 111ت 311تومب

ک 111ت211

تومب خوتهق ودت نرخ تورم رت در هر کشاااور ر پبی ی تفزتیش قیمب اا ا قی تز کبالهبی مصااارفن نظیر موترد
خورتکن و نوشایقنن ،هزین ی تیبب و ذهبب ،اایتبر ،تجبرهی مساکن و غیره مناانجنقت بیق توج دتشب ک تین
اا ق شابمل کبالهبی اارمبی تی و یب قیمب تورتق هبدتر (قرضا و اهبم) و یب هتب قیمب مسکن نمنشودت
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تین

تعت بر ،تورم ،شابخ

قیمبهبی کبالهب و خقمبن مصارفن نیز خوتنقه شقه تابت تین نکبن تل ت تبز ن نقترنق و

موضاوع منبقشا ی مب نیسبت آنچ محل منبقش تاب« ،ت قتع» آقبی مبلجواب قین شرح« :مزد و هقوق ک تز
دااب کبرفرمب در محل کبر دریبفب منشاود ،مشا.صابً درآمق تامن مزد و هقوق تیرت تابت تمب ترزش وتقعن
همب میزت مشا.
مزد و هقوق تیرت

تز درآمق تاامن در یرو تز محل کبر ک ب ا ح عمومن قیمبهب تعیین منشود ،دتشت ی
هسابب منآیق ک در پیونق ب نوع منباا بن مساتقیم یب غیرمسااتقیمشب

پرشاامبر تعیین منشااود و منتوتنق در بزتر کبالهب و خقمبن
تنوتع ابزترهبی مبلن نیز متنبااااب ب میزت تش من قبً ،تمب

ب مجموع هبین

مبلکیب تنوتع کبالهب و خقمبن ت قیل شااود و در
نقرن در عمل،

مبلکیب تنوتع اااارمبی هبی تل ت

کوچک مقیبات» (همب جبی تأکیقتن تز من تاب)ت
در تینجب دترتین ( assetsیب آ چ ک نب

تصا الح نبراب و م هم آقبی مبلجو «دتشت » خوتنقه شقه تاب)

معنبی «مبلکیب کبالهب و خقمبن» آمقه تابت مثالً ت ر کبر ری نب  ،وشب یب خمیردنقت .رد« ،مبلک» نب ،
وشب و خمیردنقت تاب و ت ر رتی معبلج

پزشکن مرتجع کنق« ،مبلک» خقمبن درمبننابت تمب تین میهوم

« قیع» دترتین نزد آقبی مبلجو رت ن در تقتصابد متعبرف نهوکالایک منتوت یبفب ،ن در تقتصبد کال کینز رت و
ن در تقتصبد مبرکسیستنت تز دیق به مبرکس دترتین (  ، (assetsتصبهب وابیل تولیق یب تم ک ارمبی تاب و ن
خریقتری خقمبن و کبالهبی مصاارفنت

تین تعت بر« ،ااا ب مبلکیب» تز دیق به مبرکس ،جقتین تولیق کننق ب

مساتقیم یب کبر رت تز واابیل تولیق و ت قیل وابیل تولیق
واابیل تولیق نیستنق ،نب

ارمبی تابت مزد و هقوق تیرت تز آ جب ک مبلک

تعریا ،عرض کننق ب نیروی کبر محسوب من شونقت نب رتین ع برن «ا ب مبلکیب

تز صبه ب نیروی کبر» تز دیق به تنقیش ی مبرکسن ،آشیت وین محض تابت
تز دیق به تقتصابد متعبرف (نهوکالااایک) و کینز رت نیز کبهش درآمق وتقعن ب «اا ب مبلکیب» تز دترتینهب
مترتدف نیسابت در تین مکتب  ،تیبون دترتین و درآمق ،تیبون ذخیرهی ارمبی تی ( )stockتاب ک طن ابلیب
تشاکیل شاقه بشاقت هبل آ ک «درآمق» نبار ر ترزش جبری ( )Flowدتدههب و خقمبن تابت

تین تعت بر ،تز

دیق به نهوکالاایکهب نیز نب  ،ت.ممرغ و وشاب رتی مصارف ش.صن «دترتین» محسوب نمنشودی هبل آ ک
آ هب رت بیق تقالم تشاکیل دهنقه ی اا ق مصرفن یب ققرن خریق درآمق وتقعن پنقتشبت بلعکس ،مبلکیب زمین،
کبرخبن  ،تورتق هبدتر (قرض و اهبم) یب مسکن تاب ک دترتین خوتنقه منشودت
نکت ی قب ل توج دیتر تین تاااب ک آقبی مبلجو عالوه ر مبلکیب کبالهب و خقمبن ،تز مبلکیب مزد و هقوق
تیرت در بزترهبی مبلن نیز اا.ن من ویق! ت ر مرتد تیشاب تز «هقوق تیرت » مقیرت عبلیرت ی شرکبهباب
ک غبل بً صابه ب ااهبم طالین مؤااسابن تجبری ،مبلن و صانعتن نیز من بشنق ،ر تین فرض نمنتوت خردهتی
رفبت منتهن در آ صاورن پراایقننااب ک تز تین روههب کن و چ ون ا ب مبلکیب

عمل آمقه تاب

صرفنظر تز تین روه کوچک «هقوق تیرت » ،خریق «تنوتع ارمبی هب» تواط مزد تیرت در «تنوتع بزترهبی مبلن»
یشتر در رتاااتبی دتمن زد

توهم مزد تیرت صاابهبااارمبی یب اااهبمدتر تاااب (wage-earners -
4

 )stockholdersک طن چنق ده ی تخیر تواااط تیقئولوژی نهولی رتل وااایعبً ت ی شااق (رجوع کنیق

وهب ن،

2)7321ت تین توهم نویق رقرتری «ااارمبی دتری خ قن» یب آ چ رت ک مبرکس و تنت س در یبنی ی کمونیسااب
«ااوایبلیسم ورژوتین» نبمیقنق ،مندهقت یعنن پیقتیش یک ارمبی دتری فرت یر قو پرولتبریب ک در آ هم ی
مزد تیرت

ارمبی دتر ت قیل منشونق! چنین فرضی تی تل ت پس تز رکود ابل  5112یشتر

یک شوخن ن

مزه شاا بهب دترد تب یک تدعبی قب ل تأملت ت رچ آقبی مبلجو «دترتین» صاابه ب نیروی کبر رت در بزترهبی مبلن
نبچیز منشمبرد ،تز تشریح م.تصبن تین نوع دترتین پرهیز منکنقت آیب منظور تیشب تز تین «دترتینهب» ،اپردههبی
وت ذترشاقه

صانقوقهبی قرضتلحسن تاب ک ب ورشکستتن تین صنقوقهب

تنجبمیق ت ر چنین تااب ،تیشب

«ا ب مبلکیب تز نیروی کبر»

بیق نشب دهق ک تین ورشکستتنهب هبصل تورم وده تاب و ن نبشن تز فققت

هر ون مقررتن ،کنترل و نظبرن ر تین مؤاسبن مبلن موتزی ک
وت ست تنق (در تین خصوص رجوع کنیق
ق ل تز تین ک تین نوشااات رت

تنوتع نهبدهبی ش دولتن ،فرتقبنونن و نظبمن

همن تهمقی تموین)7331 ،ت
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پبیب راااابنم ،الزم مندتنم ر ت قتعبن آقبی مبلجو در خصاااوص «درآمق

تاامن» نیز مرور م.تصری کنمت تیشب مننویسنق« :در هر هبل ،تفزتیش یب کبهش ترزش تامن هقوق و مزدهب در
متن بزتر کبر
ق عبً

وقوع منپیونقد ،صارفنظر تز نوع ابختبر بزتر کبرت تین نوع کبهش ترزش تامن هقوق و مزدهبتتت

معنبی ااا ب مبلکیب تز مزد و هقوق تیرت نیساابت رتی ت یین تین نوع کبهش ترزش تااامن هقوق و

مزدهب ،من تکی ر تقتصابد مبرکسن و تاتیبده تز میهوم نرخ تاتثمبر رت رته شب مندتنمت» (همب جب ،تأکیقتن تز من
تاب) تین پبرت رتف ارشبر تز «ت قتعبن» تابت
نخست آ ک تز «کبهش ترزش تامن هقوق و مزدهب» ا.ن

میب آمقه تاب ،ن آ ک آ رت

ابختبر

بزتر کبر مرت ط قتنقت عموم تقتصبددتنب ب رتیشهبی ونب و در مشبهقهی تین فبکب متیقتنق ک پس تز جنگ
جهبنن دوم ،رتیش

کبهش مزد و هقوق تاامن شاقن پبیین آمقه تااب  ،چرت ک ابختبر بزتر کبر خص ب

کبمالً رقب تن خود رت تز داااب دتدت رتی نمون کبفناااب رُمب ژرمینبل تمیل زوال رت
کابر رت معابد ارف تمروز تب فردت

نصاااا تق یل یبفبت هبل آ ک تین پقیقه در دورهی پس تز جنگ دوم

جهبنن اا.ب تضاعیا شقت تقتصبد متعبرف تز آ
کبهش» 1یبد منکنقت تمب تین تمر

خبطر آوریم :مزد تااامن

عنوت «ص ب شق داتمزدهبی تامن در رتیش

اوی

معنبی عقم کبهش دااااتمزدهبی وتقعن یب ققرن خریق مزد و هقوق تیرت

ن وده تاابی چرت ک تفزتیش اریعتر نرخ تورم در مقبیس ب نرخ داتمزدهبی تامن عمالً

کبهش داتمزدهبی

وتقعن منتنجبمقت
دوم آ ک مبرکس در هیچیک تز نوشت هبی تقتصبدی خود ،تزجم ارمبی (ج ق ن.سب) و در ا.نرتننتش
اابل  7212تحب عنوت ترزش ،قیمب وااود( 2ک در آلمبنن عنوت مزدهب ،قیمب و ااود رت ر خود دتشب و
توااط دخترش تلنور آولینگ  Elennor Avelingدر اابل  7232رتی ن.ساتین بر تنتشبر یبفب) ،میهوم نرخ
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«ترزش تاامن» مزدهب مرت ط نکردت ق ل تز آ ک شوتهق متنن در رد تدعبی آقبی مبلجو رت تز آثبر

تااتثمبر رت

مبرکس نقل کنم ،ترجیح من دهم دالیل تین تمر رت توضیح دهمت
تز دیق به مبرکس ،دااتمزد ،هبی کبر نیسبی ک هبی نیروی کبر تابت قین معنب ک ارمبی دتر
مثالً  2ابعب کبر روزتن ی کبر ر
نیروی کبر

تزتی

تو داتمزدی مندهق ک قبدر بشق نی روی کبر خود رت بزتولیق کنقت بزتولیق

معنبی ققرن خریق واابیل مصارفن ضروری نظیر خورتک ،نوشب  ،پوشبک ،تجبرهی مسکن و غیره

تااابت ترزش نیروی کبر رت ر تاااب ب ترزش مجموع ی هزین هبی الزم مبیحتبج ضااروری جهب بزتولیق همب
نیروی کبر کبر رت ت ر خریق تین واابیل ضاروری

 2اابعب کبر نیبز دتشات بشااق ،ارمبی دتر مب تلتیبون 2

ااابعب کبر روزتن و  2ااابعب کبر الزم رت رتی بزتولیق نیروی کبر
منکنقت

صااورن اااود یب ترزش تضاابفن تصاابهب

ع برن دیتر ،ت رچ کبر ر  2اابعب کبر کرده تااب ،ولن داتمزد تو تنهب رت ر ب  2ابعب کبر الزم

جهب بزتولیق نیروی کبر تواابت در تینجب داتمزد ترزش  2ابعب کبر پردتخب شقه ،و ترزش تضبفن ،ترزش 2
ابعب کبر پردتخب نشقه تابت نرخ تاتثمبر ،ع برتسب تز نس ب ترزش تضبفن ( Surplus Valueیب
تختصبری )S

داتمزد یب ارمبی ی متغیر ( Variable Capitalیب

نشبن ی

نشبن ی تختصبری  S/V ،)Vک در مثبل

هبضار صاق در صاق تابت همب طوری ک مالهظ منکنیق ،داتمزد مثب ترزش نیروی کبر پردتخب شقه
وتاا ی اا ق کبالهبی مصرفن ضروری ک

مصرف کبر ر منراق تب نیروی کبر وی رت بزتولیق کنق ،انجیقه

منشاااودت تین ا معنابی قاقرن خریق یب درآمق وتقعن ( )Real incomeکبر ر تااااب ،و ن درآمق تاااامن
()Nominal incomeت

وتقع در تنقیشا ی مبرکس تیکیک ترزش تامن مزد تز ترزش وتقعن آ ن معنباب،

چرت ک تر دیق به وی ترزش نیروی کبر ،مققتر متغیریاااب ک ب تغییر قیمب ااا ق کبالهبی مصاارفن ضااروری

تعیین منشود« :ترزش نیروی کبر

وتا ی ترزش مبیحتبج ضروری رتی تولیق ،هیظ و تقتوم نیروی کبر تعیین

منشودت» (مبرکس ،7313/7212 ،ص )72ت
سومم آ ک

تع یر مبرکس ،دااتمزد ،ترزش پولن نیروی کبر تاابت پراایقنن تاب آیب در تعریا نرخ

تااتثمبر ،تغییر اا ح عمومن قیمبهب نیز لحبظ منشود یب مبرکس آ رت منحصرتً در بزتر کبر و ر پبی ی ترزش
تاامن مزدهب تعیین منکنقت

زعم آقبی مبلجو ،مبرکس موضاوع نرخ تاتثمبر رت صرفبً در ترت ب

ب ترزش تامن

مزدهب تعریا منکنق و مسه ی تغییر ا ح عمومن قیمبهب رت نبدیقه من یردت تین تدعب نیز یکاره تشت به تابت
رتی روشن شق موضوع ن.سب بیق یبدآور شوم ک در عصر مبرکس نظبم پولن هنوز
یعنن لیره تاااترلنیگ م ب ق ترزش طال تعیین منشااقت

معیبر طال وت ست ودت

تین ا ا ب مبرکس تز «ترزش پولن» هر کبال ،ترزش آ

کبال رت ر هساب مققتر طالین ک در وتهق پول تنت ساتب (شی ینگ یب پونق) نمبینق ن منشق ،منانجیقت تز آ جب
ک طال شکل ترزشن عبم کبالهب محسوب من شق ،شکل نس ن ترزش هر کبالین ر هسب مققتر طالین ک آ کبال
رت نمابینق ن منکرد ت یین من ردیقت

تین تعت بر مثالً بیق تز ترزش طالین نیروی کبر یب مققتر طالی الزم رتی

خریق وابیل ضروری جهب بزتولیق نیروی کبر یبد منشقت تمب ترزش پولن نیروی کبر منتوتنق تغییر یب ق قو آ
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ک قیمب کبالهبی مصاارفن ضااروری تغییر یب ق هر آین قیمب طال یب ترزش پولن تغییر کنقت در آ صااورن تین
تغییر در ترزش پولن یب قیمب طال در تعیین نرخ تاتثمبر مؤثر وتقع منشودت مبرکس در تین مورد چنین مننویسق:

«ترزش کبالهبی ضروری و نتیجتبً ترزش کبر ،ممکن تاب ثب ب مبنقت تمب قیمبهبی پولن

دلیل تغییر در ترزش

پول تغییر یب قت ب کشااا معبد برآورتر و غیره ،هزین ی تااات.رتج  5تونس طال منتوتنق مثالً یش تز هزین ی
تولیق یک تونس طال در ذشت بشقت آنتبه ترزش طال

نصا یب پنجبه در صق کبهش خوتهق یبفبت تز آ جب ک

ترزش اابیر کبالهب دو رت ر قیمبهبی پولن پیشین خود خوتهق شق ،تین تمر در مورد ترزش کبر نیز صبدق خوتهق
ودت ت ر مزد کبر رت ثب ب مبنق و همچنب  3شای ینگ بشاق و

 1شی ینگ تفزتیش نیب ق ،قیمب پولن کبر وی

معبدل نصاا ترزش کبر وی خوتهق ود و ا ح زنق ن تو تنزل خوتهق یبفبت»( 3مبرکس ،7313/7212 ،ص )53ت
تااتنبد

تین متن روشان منکنق ک رخالف تدعبی آقبی مبلجو ،در تنقیش ی مبرکس نرخ تاتثمبر ن صرفبً

ترزش تامن مزدهب ک همچنین

ا ح عمومن قیمبهب یب ترزش وتقعن مزدهب ستتن دتردت

چهارم آ ک بز رخالف تدعبی آقبی مبلجو ،در تنقیشاا ی مبرکس نرخ تاااتثمبر منتوتنق ع یرغم بالرفتن
ترزش تاااامن مزدهب تفزتیش یب قت زیرت م ب ق مالهظ ی فوق ،هرآین ترزش تاااامن مزدهب تفزتیش یب ق ،تمب تین
تفزتیش کمتر تز میزت کبهش ترزش طال یب قیمبهبی پولن بشااق ،در آ صااورن ترزش نیروی کبر تق یل یبفت ،
موجب تنزل ا ا ح زنق ن ط ق ی کبر ر خوتهق شااقت تین دقیقبً همب نکت تیاااب ک مبرکس در تدتم ی حث
پیشین خود طرح منکنق« :ت ر داتمزدهب تفزتیش یب ق ،تمب تین تفزتیش

تنباب کبهش ترزش طال ن بشق ،تین تمر

[وخبمب اا ا ح زنق ن کبر رت ج مجقدتً کمب یش تتیبق خوتهق تفتبدت»(همبنجب ،ص  ،52م بلب درو کمب تز من
تاب)ت
پس تز جنگ جهبنن دوم و بالخ

پس تز ااقو رامن رتو وودز ( )Bretton Woodsدر ابل ،7317

معیبر طال (منجم تسااعیرپذیری هر تونس طال
همچنب من توت

تزتی  32دالر آمریکب) موضااوعیب خود رت تز داااب دتدت تمب

یب ک هر آین داتمزدهبی تامن تفزتیش یب ق ،لکن نرخ تورم یش تز ا ح رشق داتمزدهبی

تاامن بشق ،ترزش نیروی کبر کبهش خوتهق یبفب و

تین تعت بر نرخ تاتثمبر ک نس ب ترزش تضبفن

ترزش

نیروی کبر تاب ،تفزتیش منیب ق ،چرت ک م.رج کسر  S/Vکوچکتر شقه تابت
پنجم آ ک تز نتبه آقبی مبلجو ،تررش تاااامن مزد در اا ا ح کبرخبن و در ترت ب
( )Individual capitalistتعیین منشودت مننویسنق« :ترزش تامن هقوق و مزدهب

ب اااارمبی دتر منیرد

منزل ی درآمق تامن مزد

و هقوق تیرت در متن منبا بن مزد و هقوق تیرت ب کبرفرمبیب شب در بزتر کبر و محل کبر تعیین منشودت
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(تأکیقتن تز من تاااب)ت رخالف تدعبی آقبی مبلجو ،در تعریا مبرکس تز نرخ تاااتثمبر ،م نبی محباا  ،نحوهی
رفتبر ارمبی دتر منیرد ب کبر رت کبرخبن تش نیسب ،ک منبا بن ط ق ی ارمبی دتر ب ط ق ی کبر ر تابت تین
نکت تز دو جهب مشااابهقهپذیر تااااب :تلا) ترزش نیروی کبر ر م نبی «کبر تجتمبعبً الزم» رتی تولیق کبالهبی
ضاروری تعریا منشودت ب) کبالهبی ضروری تشکیل دهنقهی ا ق مصرفن کبر رت
7

یک یب چنق ق م محقود

نمن شاااود و مجموع تی تز کبالهب وخقمبن رت در ر من یردت قین تعت بر ترزش کبالهبی ضاااروری رتی تجقیق
تولیق نیروی کبر ن تنهب اارمبی دتر صابهب تین یب آ کبرخبن  ،ک ک ی ی ارمبی دترت تولیق کننقهی کبالهبی
ضروری رت در رمن یردت مبرکس مننویسق« :در کل ،ط ق ی کبر ر درآمق خود رت صرف خریق کبالهبی ضروری
منکنق و بیق هم کنقت نب رتین تفزتیش نرخ مزدهب اا ب رشاق تقبضب رتی کبالهبی ضروری و نتیجتبً قیمب آ
کبالهب منشااودت» (همبنجب ،ص )1ت بلعکس موقعیب ااارمبی دترت تولیقکننقهی کبالهبی مصاارفن غیرضااروری
تضاعیا من رددت بال رفتن نرخ اود در یک .ش و کبهش یبفتن آ در .ش دیتر ،ا ب تکوین نرخ متواط
ااودی منشود ک ا ح عمومن قیمبهب رت ثب ب نت من دتردت تین رونق نیز نبار ر چتونتن تکوین نرخ اود در
کل نظبم و منبفع کل ط ق ی ااارمبی دتر تاااب و نمنتوتنق ب موقعیب تین یب آ کبرفرمب در منبااا بنشااب ب
کبر رت کبرخبن هبیشب تعیین شودت
تفزتیش یب کبهش آ

یب دیتر ،تز آ جب ک داتمزد ،ترزش نیروی کبراب ،تأثیرتن نبشن تز

تین یب آ اارمبی دتر منیرد محقود نمنمبنق و منباا بن ط ق ی کبر ر و ارمبی دتر رت

دات.وش تغییر منابزدت
شوموم آ ک آقبی مبلجو مننویسق « :حث من در برهی کبهش هقوق و مزدهبی تامن مزد و هقوق تیرت
ن ود ک ق عبً ب میهوم ا ب مبلکیب نمنتوت ت یینتش کردت

درآمق وتقعن نظر دتشتم ن درآمق تامن» 77ط عبً

تز دیق به مبرکس ع برن «ااا ب مبلکیب تز ط ق ی کبر ر» ک نب

تعریا فبقق مبلکیب (یب تز تااابا ااا ب

مبلکیب شاقه تااب ،زیرت تز ت زتر تولیقش جقت شقه تاب) نمعنبابت تین ن کبهش مزدهب ،ک نیس وجود نظبم
کبر مزدیاااب ک م تنن ر ا ا ب مبلکیب تز کبر رت تااابت تمب تفزتیش مزدهب منتوتنق ا ا ب تحول کبر ر
خرده مبلک یب دهقب صابهب زمین شود و

تین تعت بر آنب رت مجقدتً «مبلک» ت زتر تولیق کنقت مبرکس تین نکت

رت در مورد آمریکبی مساتعرتتن خبطرنشاب مناابزدت در آمریکبی شامبلن قبنو عرضا و تقبضب

نیع ط ق ی

کبر ر و رقرتری اا ح بالتر دااتمزدهب ودت 75تز تین رو :اارمبی «نمنتوتنق مبنع خبلن شااق مقتم بزتر کبر تز
کبر رت مزد تیر شا اود ک

دهقبنب مساااتقل و خودکیب م قل منشاااونقت» (همبنجب ،ص )52ت منبدیب تهوری

«مساااتعمرتتن مقر » در عصااار مبرکس ر تین بور ودنق ک ب تفزتیش مصااانوعن قیمب زمین بیق تز ت قیل
مزد تیرت

دهقبنب مسااتقل ج و یری

عمل آیقت نب رتین ت رچ تفزتیش یب کبهش مزدهب تأثیری ر «ااا ب

مبلکیب» نقترد ،تمب تفزتیش مزدهب تحب شرتیط معین منتوتنق

کسب «مبلکیب» یب تحول .شهبین تز کبر رت

خردهمبلکب مؤثر تفتقت
خالص کنمت در تد یبنِ تقتصبدی ،هم تیبون درآمق و دترتین شنبخت شقه تاب و هم تمبیز درآمق تامن تز درآمق
وتقعنت تمب ین تین دو تمبیز هیچ ون همپوشاابنن وجود نقتردت درآمق رت نمنتوت
درآمق وتقعن تع یر کردت

درآمق تااامن و دترتین رت

عالوه ،بزتعریا تنقیش ی مبرکس در برهی نرخ تاتثمبر ر پبی ی ترزش تامن مزدهب

8

و موضاوع اا ب مبلکیب ر م نبی ترزش وتقعن مزدهب ،تنهب

معنبی کج فهمن میبهیم تولی ی تقتصابد مبرکسین

تابت در یک کالم ،تین ن ت قتع ک آشیت فکری تقتصبدیابت
 71اپتبم ر 5172
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