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چپبول در فهم تقتصاابد ااایبااان تیرت   یمسااه   تهمیب یدر بره رتدیو زمبن ی آقبی پرویز صااقتقب  ب مصاابه  

 زمبن رتدیو تز تین جهب ک  همب  طوری ک  مصاابه    ر  ،هم توج  و هم شااتیتن مرت  رتنتی.بت توج  ،معبصاار

یب دهق ک  ا ب مبلکتابت تو توضیح من "چپبول"ک یقی ا.نب  صقتقب،  یک م » ود:  هدراتن مالهظ  کرد  

کم ابدمحض  وده و تن بشتن تز محل آ ،  "چپبول"در تقتصبد ایبان تیرت  معبصر در  سیبری تز موترد    شکل 

« تیمتدتری غبرتتر  ودهعن ارمبی  یری نوک  شابهق شاکل  کشاور صاورن نترفت  تاابی تین یعنن تین   درو  خود 

 7331شهریور  3، رتدیو زمبن ، "هبی  حرت  تقتصبدی تمروز تیرت  یتتو  ب پرویز صقتقب: ریش "دی، )کیوت  مسعو

 (ت5172تون  52 رت ر 

یکن    تین اوی،  ی پیش( تز دو ده Booty capitalism) «دتری غبرتترارمبی »ی شاتیتن، زیرت مساه    

تقتصبد ایبان جمهوری تاالمن  چ  طور ک ن و  ی تقتصبد ایبان تواع  در هوزه چ  ،هبی  تحقیق منموضوعتز

ر دوش  تیرتنن ک  زهمبن  سیبری  پُرکبریک تقتصبددت   ،در تین مصبه   ت متأاایبن  مشا.   وده تااب  طور   

تین چبپ در متن ن.س ،ی  نیبدهبی نظری میهوم چپبول نکرده  ودت  قین ا بترین مکثن در بره، کمدتشت  تاب 

 ، یک ااا ر  ر ود و تنهب پس تز ت رتز تعجب منتین هوزه نقیقه  هتب نیبزی    یبدآوری کبرهبی من در ،صاابه  م

درخوتااااب تیشاااب ، در دلیل تفزود  آ  یک اااا ر  نب    »ی کبرهبی من تفزود: ی خود در برهمتن مصااابه  

ز بده تن  تاتی کننقی ذتری    تقتصبددتنن تاب ک  دور تز زتد به خود زنق ن منی یبد شقه، صرفبً هرمبمصابه   

 7« قو  ذکر من عت "شب هبییبفت "

اب ک  آیب آقبی صقتقب    عنوت  دت  خبرج کشوری، پرایقنندضامن ااپبا تز ل ا تیشب     یک تقتصب  

چپبول تأمل کرده تاااب   یدر ر ط  ب مسااه   تیی تهمیب تقوین نظری در بره ،تخل کشااورییک تقتصاابددت  د

ز تنق ک  تصاارتهب پذیرفت   خوشاا .تبن ، آقبی صااقتقب در نهبیب صااقتقب، در توضاایح خود پیرتمو  نقق من  

تین  ی برهخبصن رت دری تقتصبدی و تنقیشا   میهوم و تنق   معنبی متقتول ک م  تااتیبده کرده « چپبول»الح تصا  

ل در ی چپبوی من تز وتژهلیظن عبم تااابت تاااتیبده "چپبول"ی پبیبنن نیز آ  ک  نکت »تنق: مق نظر نقتشاات  مقول 

تین  ب کنم  ر تمبمن خوتننق یبد شقه، همزمب   ب تاتیبده تز داتتبه فکری تیشب  ن وده تابت  مب  من یمصابه   

تیم ک  تین ردهبی چنب  پررنتن تز چپبول  وده ی تخیر در کشااور، مب شاابهق متن آشااکبر تاااب ک  در چنق ده  

 جب()صقتقب، همب « هب شقه تابتتص الح ورد ز ب 

نقت تنقیشمن خبرج کشور، نظیر آقبی صقتقب متأاایبن   سیبری تز تقتصبددتنب  تیرتنن چ  در دتخل و چ  در 

 ت تو  وین روتج و هضور دتئمنتنقی م بنن آ  غبفل  ودهدر بره تز تأمل ،«چپبول»تااتیبده تز تص الح  رغم   یعنن 

ت  رخن نیز ک   به و  یتبه    اااابزدمن منتین ی آ  رتدر بره نظری ی تیرت  نیبز    تأملتین پاقیاقه در جابمع    

شود   تنق تب روشنتریت هقف من تز ق، غبل بً    آشیتتن فکری تفزودهتنین خصوص داب یبزیقهابزی در تمیهوم

ر تنهب توج  هن ی هبضر  ب آقبی مبلجو تین تاب ک  ین و در مقبل حث  ب آقبی صاقتقب در یبددتشاب پیشا   تین  
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چپبول  یمسه   یتی در برهرت    تهمیب تقوین نظری  مب  صابدتنب ی تقتجبمع  ی  ک  ک ی  ،دوی تین تقتصابدتنب  

 ج ب کنمت

تین تاب ک  هنوز پژوهشترت  تقتصبدی چو  آقبی  در و تأاایم  تمآغبز کرده 5112ین کبر رت تز اابل  من ت

ی بضاار در روشاانتری تز میبهیم تولی ی هت  بشااق ک  مجبدل زننقااار بز من ب تز عنبیب    تین موضااوعصااقتق

 تقتصبدی در تین هوزه مییق تفتقت

( propertyیب  assets)« دترتین»( و income)« درآمق»ی تغتشبش در میهوم یبددتشاب تنتقبدی من در بره 

در تین  5«  شبابکقتم تمبیز رته»ی آقبی مبلجو، پبا.ن رت تز جبنب تیشب  در پن دتشب تحب عنوت : در نوشات  

دتنم و جب نبالزم منمن تمبیز  ین درآمق و دترتین رت ت رچ  معت ر، تمب تین: »نق ک تجوت یا ، تیشاااب  ابهرتً معترف 

بر در ی ککنم  رهمن ت عجبلتبً  مب "درآمق وتقعن"و  "درآمق تامن"میب  دو میهوم تلتیبن    تمبیز  نتیشاب  رت  

 «همین جبابت

(  رتی هرکس ک  Real income) "درآمق وتقعن"( و Nominal income) "درآمق تامن" ت رچ  تیبونِ

بهش درآمق ک لجو تز قیع آقبی مب شنبخت  شقه تاب، تمب تع یر دتشات   بشق متعبرف  ب تقتصابد   ترین آشانبین کم

نهب در تن نشاب  تز آشایتتن مضابعین دتردت تیشب     « اا ب مبلکیب تز نیروی کبر »وتقعن )ققرن خریق(    عنوت  

قتصبدی ترین میبهیم تفکری خود، معنبی تولی تنق،   ک   رتی توجی  آشایت  نکرده تأمل« دترتین»و « درآمق»تیبون 

هبی جقیق تز ی  ردتشااابتنقت ت قتع میبهیم تبزه یب ترتئ یز م.قوش کردهنظیر درآمق تاااامن و درآمق وتقعن رت ن

در  نآشیتت هبابت تمبتر تز رونقهب و پقیقههبی نو    فهم عمیقی  شود  دریچ شقه، تل ت  الزم شانبخت  میبهیم 

 تبابجتینک   ره کبر درت در تین نوشت ، نشب  خوتهم دتد دتنسب میبهیم تولی  رت ن  ت قتع،   ک  توهم ت قتع  بیق

کبهش ققرن خریق هقوق و »آقبی مبلجو پیرتمو  ااا ب مبلکیب تز تین قرتر تاااب:   «ااابزیمیهوم»جوهر 

تین تع یر  قیع ابهرتً م تنن  ر   3« تیرت     هسبب من آورمتورم رت اا ب مبلکیب تز مزد و هقوق مزدهب در تثر ت

تغرتقن  بیق  تویم ک  تشاااریح تین تمبیز تز جبنب متأخرترین اااابت  قو  هر ون  تمبیز درآمق تاااامن و وتقعن

ی  ابل تول تین رشت  توصهبی تقتصابد    عنوت  یکن تز ن.ساتین فصول درا تقتصبد  رتی دتنشجویب    نبم درا

 2شقه تابت

شااودت تمب ی پردتخب مزد و هقوق    پول رتیج کشااور ذکر مناااب ک  روی  ر  درآمق رااامن، درآمقی

ی یک کبر ر یک می یو  مزد مبهیبن  فرض کنیمققرن خریق تااب پس تز کسر میزت  تورمت ت ر   ،وتقعندرآمق 

(ت هبل ت ر 111ت311اب تز نهصق هزتر تومب  )خریق وتقعن وی ع برن و نرخ تورم ده درصق، ققرنتاب تومب  

 111ت211تومب    ک   111ت311نرخ تورم     یسب درصق تفزتیش یب ق، ققرن خریق همب  مققتر مزد تامن، ن  

ی تفزتیش قیمب اااا قی تز کبالهبی مصااارفن نظیر موترد رت در هر کشاااور  ر پبی تومب  خوتهق  ودت نرخ تورم 

نقت  بیق توج  دتشب ک  تین اانج ی مساکن و غیره من ی تیبب و ذهبب، اایتبر، تجبره ، هزین و نوشایقنن  خورتکن

شودت    تین ورتق  هبدتر )قرضا  و اهبم( و یب هتب قیمب مسکن نمن تی و یب قیمب تق شابمل کبالهبی اارمبی   اا  
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شقه تابت تین نکبن تل ت  تبز ن نقترنق و  خوتنقه نیز هبی کبالهب و خقمبن مصارفن  شابخ  قیمب  ،تعت بر، تورم

مزد و هقوق ک  تز »ب  قین شرح: آقبی مبلجوا« ت قتع»ت آنچ  محل منبقش  تاب، ی مب نیسبموضاوع منبقشا   

تمب ترزش وتقعن   تیرت  تابتهقوقشاود، مشا.صابً درآمق تامن مزد و    ااب کبرفرمب در محل کبر دریبفب من د

 یدتشت شود، هب تعیین منهمب  میزت  مشا.  تز درآمق تاامن در  یرو  تز محل کبر ک   ب ا ح عمومن قیمب  

هبین ع شب   ب مجمویب غیرمسااتقیمآیق ک  در پیونق  ب نوع منباا بن مساتقیم    تیرت     هسابب من مزد و هقوق

خقمبن ت قیل شااود و در  تر کبالهب و خقمبن    مبلکیب تنوتع کبالهب و بزتوتنق در شااود و منپرشاامبر تعیین من

هبی تل ت  در عمل،    مبلکیب تنوتع اااارمبی  تش من قبً، تمب    نقرنلن نیز متنبااااب  ب میزت ببزترهبی متنوتع  ا 

 جبی تأکیقتن تز من تاب(ت)همب  ت«کوچک مقیبا

خوتنقه شقه تاب( « دتشت »  ک   نب    تصا الح نبراب و م هم آقبی مبلجو  چ)یب آ  assetsجب دترتین در تین

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

 ابت تمب تین میهومخقمبن درمبنن« مبلک» وشب و خمیردنقت  تاب و ت ر  رتی معبلج     پزشکن مرتجع  کنق، 

و  نز رتیتوت  یبفب، ن  در تقتصبد کال  کنهوکالایک منمتعبرف دترتین نزد آقبی مبلجو رت ن  در تقتصابد  «  قیع»

، تصبهب وابیل تولیق یب تم ک ارمبی  تاب و ن  assets)قتصبد مبرکسیستنت تز دیق به مبرکس دترتین ) ن  در ت

ب  تولیق کننق  جقتینتز دیق به مبرکس، « ااا ب مبلکیب »خریقتری خقمبن و کبالهبی مصاارفنت    تین تعت بر، 

جب ک  مبلک  تیرت  تز آ هقوقل وابیل تولیق    ارمبی  تابت مزد و یقیب کبر رت  تز واابیل تولیق و ت   مساتقیم 

ا ب مبلکیب »شونقت  نب رتین ع برن کننق ب  نیروی کبر محسوب منتولیق نیستنق،  نب    تعریا، عرض واابیل  

   وین محض تابتآشیت  ی مبرکسن،تز دیق به تنقیش « تز صبه ب  نیروی کبر

هب ترتینتز د« ااا ب مبلکیب»وتقعن  ب  رت نیز کبهش درآمق )نهوکالااایک( و کینزمتعبرف بد تز دیق به تقتصاا

( تاب ک  طن ابلیب  stockتی )ارمبی  ی، تیبون دترتین و درآمق، تیبون ذخیره مکتب مترتدف نیسابت در تین 

بر، تز هب و خقمبن تابت    تین تعت ( دتدهFlowنبار  ر ترزش جبری )« درآمق»ک  تشاکیل شاقه  بشاقت هبل آ    

ک  شودی هبل آ محسوب نمن« دترتین»مرغ و  وشاب  رتی مصارف ش.صن   نیز نب ، ت.م هبنهوکالاایک  دیق به

ی اا ق مصرفن یب ققرن خریق درآمق وتقعن پنقتشبت  بلعکس، مبلکیب زمین،  هب رت  بیق تقالم تشاکیل دهنقه آ 

 شودتدترتین خوتنقه منتاب ک   کبرخبن ، تورتق  هبدتر )قرض  و اهبم( یب مسکن

عالوه  ر مبلکیب کبالهب و خقمبن، تز مبلکیب مزد و هقوق مبلجو ی قب ل توج  دیتر تین تاااب ک  آقبی نکت 

هباب ی شرکبمقیرت  عبلیرت  «  تیرت هقوق»ت ر مرتد تیشاب  تز   ق! وی تیرت  در  بزترهبی مبلن نیز اا.ن من 

تی دهتوت  خر بشنق،  ر تین فرض نمنااسابن تجبری، مبلن و صانعتن نیز من   طالین مؤ غبل بً صابه ب  ااهبم   ک 

 ون  ا ب مبلکیب    عمل آمقه تاب   هب کن و چااب ک  تز تین  روه  رفبت منتهن در آ  صاورن پراایقنن  

« تنوتع  بزترهبی مبلن»تواط مزد تیرت  در « هبتنوتع ارمبی »خریق ، « تیرت هقوق»نظر تز تین  روه کوچک صرف

- wage-earnersدتر تاااب )ااارمبی   یب اااهبم صاابهب    توهم مزد تیرت  تر در رتاااتبی دتمن زد  یش
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holdersstock شااق )رجوع کنیق    وهب ن،  ی تخیر تواااط تیقئولوژی نهولی رتل وااایعبً ت  ی  ( ک  طن چنق ده

 کمونیسااب یچ  رت ک  مبرکس و تنت س در  یبنی یب آ « دتری خ قن ااارمبی»ت تین توهم نویق  رقرتری 2(7321

ی دتری فرت یر  قو  پرولتبریب ک  در آ  هم پیقتیش یک ارمبی یعنن  دهقتمن قنق،ینبم« ااوایبلیسم  ورژوتین »

تر    یک شوخن  ن  یش 5112تی تل ت  پس تز رکود ابل چنین فرضی  !شونقر ت قیل منتدمزد تیرت     ارمبی 

صاابه ب  نیروی کبر رت در  بزترهبی مبلن « دترتین»مزه شاا بهب دترد تب یک تدعبی قب ل تأملت ت رچ  آقبی مبلجو 

هبی ردهاپ ،«هبدترتین»آیب منظور تیشب  تز تین  کنقتشمبرد، تز تشریح م.تصبن تین نوع دترتین پرهیز مننبچیز من

« را ب مبلکیب تز نیروی کب»هب    ن  تاب ک   ب ورشکستتن تین صنقوقتلحسقرضهبی وت ذترشاقه    صانقوق  

هب هبصل تورم  وده تاب و ن  نبشن تز فققت     بیق نشب  دهق ک  تین ورشکستتنتنجبمیق  ت ر چنین تااب، تیشب 

بمن فرتقبنونن و نظدولتن، ن موتزی ک     تنوتع نهبدهبی ش  هر ون  مقررتن، کنترل و نظبرن  ر تین مؤاسبن مبل

 1(ت7331نیق     همن تهمقی تموین، تنق )در تین خصوص رجوع کوت ست 

درآمق »صاااوص  ر ت قتعبن آقبی مبلجو در خدتنم ق ل تز تین ک  تین نوشااات  رت    پبیب   راااابنم، الزم من

ترزش تامن هقوق و مزدهب در  کبهشدر هر هبل، تفزتیش یب »ق: ننویسکنمت تیشب  من نیز مرور م.تصری« تاامن 

ت تین نوع کبهش ترزش تامن هقوق و مزدهبتتت صارفنظر تز نوع ابختبر  بزتر کبر پیونقد، تر کبر    وقوع منمتن  بز

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

ز من جب، تأکیقتن ت)همب « دتنمت شب منرته و تاتیبده تز میهوم نرخ تاتثمبر رت مزدهب، من تکی   ر تقتصابد مبرکسن 

 تابت« ت قتعبن»تین پبرت رتف ارشبر تز  تاب(

ک  آ  رت    ابختبر ا.ن    میب  آمقه تاب،  ن آ « دهبکبهش ترزش تامن هقوق و مز»ک  تز  آ  نخست

تز جنگ  تنق ک  پسمتیق فبکبی تین  ونب و  در مشبهقههبی  رتیش بزتر کبر مرت ط  قتنقت عموم تقتصبددتنب   ب 

، چرت ک  ابختبر  بزتر کبر خص ب  آمقه تااب ین یپب شاقن   جهبنن دوم،  رتیش    کبهش مزد و هقوق تاامن  

مزد تااامن  :ینبل تمیل زوال رت    خبطر آوریمژرممب  رُ ااابکبفنداااب دتدت  رتی نمون   کبمالً رقب تن خود رت تز

ی پس تز جنگ دوم ک  تین پقیقه در دورهتمروز تب فردت    نصاااا تق یل یبفبت هبل آ  کابر رت  معابد  ارف  

هبی تامن در  رتیش    اوی ص ب شق  داتمزد»تز آ     عنوت  متعبرف تضاعیا شقت تقتصبد   اا.ب جهبنن 

قوق  تیرت  وتقعن یب ققرن خریق مزد و هکنقت تمب تین تمر    معنبی عقم کبهش دااااتمزدهبی یبد من 1«کبهش

 ب نرخ داتمزدهبی تامن عمالً    کبهش داتمزدهبی   سیبتر نرخ تورم در مقتیش اریعن وده تاابی چرت ک  تفز 

 تنجبمقتمنوتقعن 

 تش)ج ق ن.سب( و در ا.نرتنن ارمبی تزجم    ،هبی تقتصبدی خودیک تز نوشت ک  مبرکس در هیچآ  دوم

رت  ر خود دتشب و  مزدهب، قیمب و ااود )ک  در آلمبنن عنوت   2ترزش، قیمب وااود تحب عنوت   7212   اابل  

 رتی ن.ساتین  بر تنتشبر یبفب(، میهوم نرخ   7232در اابل   Elennor Aveling لینگااط دخترش تلنور آو وت
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در رد تدعبی آقبی مبلجو رت تز آثبر  مزدهب مرت ط نکردت ق ل تز آ  ک  شوتهق متنن« ترزش تاامن »تااتثمبر رت     

 مبرکس نقل کنم، ترجیح من دهم دالیل تین تمر رت توضیح دهمت

تابت  قین معنب ک  ارمبی  دتر    تزتی   هبی نیروی کبر  ک   ینیسب  هبی کبر ،تز دیق به مبرکس، دااتمزد 

روی کبر خود رت  بزتولیق کنقت  بزتولیق دهق ک  قبدر  بشق نیی کبر ر    تو داتمزدی منابعب کبر روزتن  2مثالً 

 ی مسکن و غیره، نوشب  ، پوشبک، تجبرهخورتکنیروی کبر    معنبی ققرن خریق واابیل مصارفن ضروری نظیر   

همب  روری جهب  بزتولیق هبی الزم مبیحتبج ضاای هزین  رت ر تاااب  ب ترزش مجموع  تااابت ترزش نیروی کبر

 2تلتیبون دتر مب  بعب کبر نیبز دتشات   بشااق، ارمبی  اا  2واابیل ضاروری      ر خریق تین کبر رت ت نیروی کبر 

   صااورن اااود یب ترزش تضاابفن تصاابهب  رت  رتی  بزتولیق نیروی کبر ااابعب کبر الزم 2ااابعب کبر روزتن  و 

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

 2ترزش  ، و ترزش تضبفن،کبر پردتخب شقهابعب  2جب داتمزد ترزش جهب  بزتولیق نیروی کبر تواابت در تین 

ی یب    نشبن  Surplus Valueع برتسب تز نس ب ترزش تضبفن ) ،تابت نرخ تاتثمبر کبر پردتخب نشقهابعب 

ک  در مثبل  S/V، (Vی تختصبری یب    نشبن  Variable Capitalیر )متغ ی(    داتمزد یب ارمبی Sتختصبری 

پردتخب شقه     مثب   ترزش نیروی کبر  کنیق، داتمزد هبضار صاق در صاق تابت همب  طوری ک  مالهظ  من   

یقه نجا ،راق تب نیروی کبر وی رت  بزتولیق کنقی اا ق کبالهبی مصرفن ضروری ک     مصرف کبر ر من وتاا   

و ن  درآمق تاااامن  ،( کبر ر تاااابReal incomeیب درآمق وتقعن ) خریق قاقرن شاااودت تین  ا  معنابی   من

(Nominal incomeت)   ی مبرکس تیکیک ترزش تامن مزد تز ترزش وتقعن آ   ن معنباب،    وتقع در تنقیشا

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

 رتی تولیق، هیظ و تقتوم نیروی کبر تعیین  ترزش مبیحتبج ضروریی    وتا   ترزش نیروی کبر»شود: تعیین من

 (ت72، ص 7212/7313)مبرکس، « شودتمن

رخ آیب در تعریا ن لن نیروی کبر تاابت پراایقنن تاب  ترزش پو ،آ  ک     تع یر مبرکس، دااتمزد  سومم 

ترزش  یشود یب مبرکس آ  رت منحصرتً در  بزتر کبر و  ر پبی نیز لحبظ من هباا ح عمومن قیمب  تغییر ،تااتثمبر 

زعم آقبی مبلجو، مبرکس موضاوع نرخ تاتثمبر رت صرفبً در ترت ب   ب ترزش تامن     کنقت تاامن مزدهب تعیین من 

به تابت اره تشت کی یردت تین تدعب نیز هب رت نبدیقه منی تغییر ا ح عمومن قیمبکنق و مسه  مزدهب تعریا من

 ودت  طال وت ست معیبر      رتی روشن شق  موضوع ن.سب  بیق یبدآور شوم ک  در عصر مبرکس نظبم پولن هنوز

آ   هر کبال، ترزش« ترزش پولن»شااقت    تین ااا ب مبرکس تز یعنن لیره تاااترلنیگ م ب ق ترزش طال تعیین من

جب یقت تز آ انجمن ،شقب  )شی ینگ یب پونق( نمبینق ن منتنت سات کبال رت  ر هساب مققتر طالین ک  در وتهق پول  

شق، شکل نس ن ترزش هر کبالین  ر هسب مققتر طالین ک  آ  کبال ک  طال شکل ترزشن عبم کبالهب محسوب من

زم  رتی کبر یب مققتر طالی ال ینیرو طالینعت بر مثالً  بیق تز ترزش یقت    تین ت رد یین منکرد ترت نمابینق ن من 

قو  آ  توتنق تغییر یب ق  یروی کبر منن نلترزش پوشقت تمب خریق وابیل ضروری جهب  بزتولیق نیروی کبر یبد من
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تین  ت در آ  صااورنییر کنقپولن تغقیمب طال یب ترزش  ق هر آین  ک  قیمب کبالهبی مصاارفن ضااروری تغییر یب

 نویسق:شودت مبرکس در تین مورد چنین منتاتثمبر مؤثر وتقع منتغییر در ترزش پولن یب قیمب طال در تعیین نرخ 

رزش ت   دلیل تغییر در  هبی پولنقیمبممکن تاب ثب ب  مبنقت تمب  ،ترزش کبرکبالهبی ضروری و نتیجتبً  ترزش»

ی هزین توتنق مثالً  یش تز تونس طال من 5ی تااات.رتج هزین  ت  ب کشااا معبد   برآورتر و غیره،تغییر یب ق پول

 جب ک تز آ     نصا یب پنجبه در صق کبهش خوتهق یبفبتطال  ترزشتولیق یک تونس طال در  ذشت   بشقت آنتبه 

نیز صبدق خوتهق  ترزش کبرتین تمر در مورد  ،پیشین خود خوتهق شق هبی پولنقیمب رت ر  اابیر کبالهب دو  ترزش

پولن کبر وی قیمب  ،شی ینگ تفزتیش نیب ق 1 بشاق و      شای ینگ  3  مزد کبر رت  ثب ب  مبنق و همچنب  ودت ت ر

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

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

 هب یب ترزش وتقعن مزدهب  ستتن دتردتهب   ک  همچنین    ا ح عمومن قیمبترزش تامن مزد

توتنق ع یرغم  بالرفتن ی مبرکس نرخ تاااتثمبر منک   بز  رخالف تدعبی آقبی مبلجو، در تنقیشاا آ  چهارم

تمب تین  ق، بی فوق، هرآین  ترزش تاااامن مزدهب تفزتیش یترزش تاااامن مزدهب تفزتیش یب قت زیرت م ب ق مالهظ 

هبی پولن  بشااق، در آ  صااورن ترزش نیروی کبر تق یل یبفت ،  تفزتیش کمتر تز میزت  کبهش ترزش طال یب قیمب

 ی  حثاااب ک  مبرکس در تدتم ی کبر ر خوتهق شااقت تین دقیقبً همب  نکت  تیموجب تنزل ااا ح زنق ن ط ق 

تفزتیش    تنباب کبهش ترزش طال ن بشق، تین تمر ت ر داتمزدهب تفزتیش یب ق، تمب تین : »نقکطرح من پیشین خود

، م بلب درو  کمب  تز من 52همبنجب، ص ت«)د]وخبمب اااا ح زنق ن کبر رت ج مجقدتً کمب یش تتیبق خوتهق تفتب

 تاب(ت

، 7317( در ابل Bretton Woodsپس تز جنگ جهبنن دوم و  بالخ  پس تز ااقو  رامن  رتو  وودز ) 

ود رت تز داااب دتدت تمب دالر آمریکب( موضااوعیب خ 32تسااعیرپذیری هر تونس طال    تزتی معیبر طال )منجم   

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

ترزش   تضبفن   تاامن  بشق، ترزش نیروی کبر کبهش خوتهق یبفب و    تین تعت بر نرخ تاتثمبر ک  نس ب ترزش 

 تر شقه تابتکوچک S/Vیب ق، چرت ک  م.رج کسر نیروی کبر تاب، تفزتیش من

 ردمنیدتر ح کبرخبن  و در ترت ب   ب اااارمبی آ  ک  تز نتبه آقبی مبلجو، تررش تاااامن مزد در اااا  پنجم

(Individual capitalistتعیین من ) ی درآمق تامن مزد ترزش تامن هقوق و مزدهب    منزل : »نویسنقمنشودت

 71شودتنتعیین م شب  در  بزتر کبر و محل کبرمزد و هقوق  تیرت   ب کبرفرمبیب منبا بن و هقوق  تیرت  در متن 

ی نحوه ی محبااا  ،م نب ،)تأکیقتن تز من تاااب(ت  رخالف تدعبی آقبی مبلجو، در تعریا مبرکس تز نرخ تاااتثمبر

بر ر تابت تین ک یط ق دتر  ب ارمبی  یط ق تش نیسب،   ک  منبا بن  ب کبر رت  کبرخبن  منیرددتر رفتبر ارمبی 

 رتی تولیق کبالهبی  «کبر تجتمبعبً الزم»: تلا( ترزش نیروی کبر  ر م نبی پذیر تاااابهمشااابهق نکت  تز دو جهب

د ک یب چنق ق م محقوی ی ا ق مصرفن کبر رت    شودت ب( کبالهبی ضروری تشکیل دهنقهضاروری تعریا من 
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  یردت  قین تعت بر ترزش کبالهبی ضاااروری  رتی تجقیقرت در  ر من خقمبنکبالهب وتی تز مجموع  نمن شاااود و

ی کبالهبی دترت  تولیق کننقهی ارمبی   ک  ک ی  ،دتر صابهب تین یب آ  کبرخبن  تولیق نیروی کبر ن  تنهب اارمبی  

کبر ر درآمق خود رت صرف خریق کبالهبی ضروری  یط ق  ،در کل»نویسق:  یردت مبرکس منضروری رت در  رمن

 کنقت  نب رتین تفزتیش نرخ مزدهب اا ب رشاق تقبضب  رتی کبالهبی ضروری و نتیجتبً قیمب آ     هم کنق و  بیقمن

ی ی کبالهبی مصاارفن غیرضاارور دترت  تولیقکننقه(ت  بلعکس موقعیب ااارمبی 1نجب، ص )همب «شااودتکبالهب من

تواط ا ب تکوین نرخ م ، رددت  بال رفتن نرخ اود در یک  .ش و کبهش یبفتن آ  در  .ش دیترتضاعیا من 

دتردت تین رونق نیز نبار  ر چتونتن تکوین نرخ اود در من هب رت ثب ب نت شود ک  ا ح عمومن قیمبااودی من 

 ب  شااب بااا بنیب آ  کبرفرمب در من نتیتوتنق  ب موقعیب دتر تاااب و نمنی ااارمبی کل نظبم و منبفع کل ط ق 

بشن تز ، تأثیرتن نترزش نیروی کبراب ،جب ک  داتمزددیتر، تز آ  یب  تعیین شودت     شب هبیکبر رت  کبرخبن 

رت  دتری کبر ر و ارمبی منباا بن ط ق  مبنق و نمن دتر منیرد محقود یب کبهش آ     تین یب آ  اارمبی   تفزتیش

 ابزدتمندات.وش تغییر 

 تیرت  ش هقوق و مزدهبی تامن مزد و هقوقی کبه حث من در بره»نویسق: ک  آقبی مبلجو منآ  شوموم  

ط عبً  77«ش کردت    درآمق وتقعن نظر دتشتم ن  درآمق تامنتتوت  ت یین  ق عبً  ب میهوم ا ب مبلکیب نمنن ود ک

 ب اااتز تااابا ک   نب    تعریا فبقق مبلکیب )یب « ی کبر رااا ب مبلکیب تز ط ق »تز دیق به مبرکس ع برن 

نیس وجود نظبم ، ک  ن  کبهش مزدهبمعنبابت تین  نزیرت تز ت زتر تولیقش جقت شقه تاب(  ،مبلکیب شاقه تااب  

توتنق ااا ب تحول کبر ر    ک  م تنن  ر ااا ب مبلکیب تز کبر رت  تااابت تمب تفزتیش مزدهب من ااابمزدی کبر

کت  ن نت زتر تولیق کنقت مبرکس تی« مبلک»خرده مبلک یب دهقب  صابهب زمین شود و    تین تعت بر آنب  رت مجقدتً  

ی اابزدت در آمریکبی شامبلن قبنو  عرضا  و تقبضب    نیع ط ق    تتن خبطرنشاب  من رت در مورد آمریکبی مساتعر 

توتنق مبنع خبلن شااق  مقتم  بزتر کبر تز نمن» تز تین رو: اارمبی   75هب  ودتکبر ر و  رقرتری اا ح  بالتر دااتمزد  

(ت منبدیب  تهوری 52)همبنجب، ص « شاااونقتد ک     دهقبنب  مساااتقل و خودکیب م قل منوکبر رت  مزد تیر شااا

ل  بیق تز ت قیزمین  مبدر عصااار مبرکس  ر تین  بور  ودنق ک   ب تفزتیش مصااانوعن قی« مساااتعمرتتن مقر »

ااا ب »مزد تیرت     دهقبنب  مسااتقل ج و یری    عمل آیقت  نب رتین ت رچ  تفزتیش یب کبهش مزدهب تأثیری  ر 

بر رت  هبین تز کیب تحول  .ش« مبلکیب»توتنق    کسب نقترد، تمب تفزتیش مزدهب تحب شرتیط معین من« مبلکیب

 مبلکب  مؤثر تفتقت   خرده

 

هم تیبون درآمق و دترتین شنبخت  شقه تاب و هم تمبیز درآمق تامن تز درآمق  ،تقتصبدی تد یبنِخالص  کنمت در 

توت     درآمق تااامن و دترتین رت    پوشاابنن وجود نقتردت درآمق رت نمنهم ون  تمبیز هیچ دو وتقعنت تمب  ین تین

ن مزدهب ی ترزش تامنرخ تاتثمبر  ر پبی ی در برهی مبرکس درآمق وتقعن تع یر کردت    عالوه،  بزتعریا تنقیش 
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سین مبرک ی تقتصابد بهیم تولی ، تنهب    معنبی کج فهمن میدهب ب مبلکیب  ر م نبی ترزش وتقعن مزو موضاوع اا  

 ابتفکری تقتصبدیآشیت یک کالم، تین ن  ت قتع   ک   ت درتاب

 

 5172اپتبم ر  71
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