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پیشگفتار  بر ترجمه فارسی 

  ) س��ت ک��هCWOجزوه پیش رو، یکی از اسناد مهم و پایه ای سازمان کارگران کمونیست بریتانی��ا ( 

 ۷۰ میلدی نوشته شده است. سازمان کارگران کمونیست بریتانیا در اوایل س��الهای ۱۹۷۵در سال 

 درست با پایان دوره رونق اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم، زمانیکه بح��ران اجتن��اب ناپ��ذیر ک��اهش

نرخ سود، دوباره سرمایه داری را برگرفته بود، پایه گذاری شد.    

  این جزوه ب��ا رج��وع ب��ه مب��انی اولی��ه و پ��ایه ای اقتص��اد مارکس��ی، ب��ه تش��ریح پایه ه��ای اقتص��ادی

 امپریالیسم پرداخته و کوشیده اس��ت ک��ه ب��ا آخری��ن داده ه��ای اقتص��ادی، مب��انی اقتص��ادی انحط��اط

 س��رمایه داری را روش��ن کن��د. عل��ل ص��دور ک��ال و س��رمایه را ن��ه در ویژگی ه��ای برت��رQ «فرهنگ��ی» و

 «نژادی» کشورهای صادر کننده، و نه در عقب مان��دگی «ذات��ی» کش��ورهای وارد کنن��ده، آنچ��ه ک��ه

 مبلغان چپی تکرار می کردند و کماکان تکرار می کنند، بلکه با نگرش ماتریالیس��تی در خ��ودQ ک��ارکرد و

رشد سرمایه جستجو می کند.   

 زمان انتشار این جزوه، مصادف بود با دوران تاخت و تاز جریان��ات چپ��ی ک��ه تح��ت ن��ام استالینیس��م،

 تروتسکیسم، مائویسم،....... عاجز از درک مبانی اقتص��اد امپریالیس��تی، ظ��اهرا ب��ه جن��گ آن رفت��ه

 بودند و از هر نوع جریان��ات و جنبش ه��ای مل��ی بی محاب��ا دف��اع ک��رده و آب ب��ه  آس��یاب امپریالیس��م

 میریختن��د. ه��ر ن��وع کش��مکش درون��ی و جن��احی نظ��م امپریالیس��تی را، ب��ه حس��اب جنب��ش

«سوسیالیستی» گذاشته و بدین ترتیپ خاک به چشمان طبقه کارگر می پاشیدند.

  امروز علمه های طبقه متوسط، از چپی های سابقQ ذوب در «سوسیالیسم واقعا موجود» گرفته که

 حال بعضا «دمکرات» شده اند، تا ناسیونالیست هایی که روزگاری خودشان را در آستانه پیوستن ب��ه

 جرگه کشورهای پیشرفته می دیدند، همه و همه، با علم کردن دوباره موضوع عل��ل عق��ب مان��دگی

 کشور یا بقول خودشان «ما ایرانیان» به مقوله های تجدد و سنت، ریشه ه��ای اس��تبداد آس��یایی و

 عدم دستیابی به «دمکراسی»، خصلت های فرهنگی، اجتماعی و روانی ایرانیان از دوران باس���تان!

 به بعد ….... پرداخت��ه و  در س��ودای ایج��اد کش��ورQ «مس��تقل» قل��م فرس��ایی میکنن��د. ب��ه ه��ر دری

 می زنن��د ک��ه ب��رای مهملت و خ��زعبلت خ��ود پ��ایه نظ��ری پی��دا کنن��د. ح��ال ک��ه طش��ت رس��وایی

 استالینیسم و مائوئیسم از بام افتاده، بس�ته ب�ه ذوق و س�لیقه خ�ود، دس�ت ب�ه دام�ن ه�ر ک�س و

 ناکسی میشوند تا ثابت کنند که علل عقب ماندگی و بدبختی از هر آنچه ک��ه ب��وده باش��د، قطع��ا از

 سرمایه داری نبوده، در حقیقت از کمبود وجود مبارک آن میباشد! اگر نوش��ته و گفته ه��ای گرامش��ی

 به اثبات این امر کمک میکند، طرفدار پروپاقرص گرامشی می شوند، اگر میشود کاس��ه و ک��وزه را ب��ر

 سر نبود دمکراسی، فرهنگ و دین خوئی مردم ( که منظورشان از مردم، همیشه همان طبقه کارگر

و زحمتکشان است) شکست، چرا که نه !

 دنبال یافتن علل عقب ماندگی جامعه ایران بوده و به گذشته نگاه می کن�دبکارگر پیشرو  ایرانی اگر 

 از اینجا باید آغاز کند که با وقوع انقلب صنعتی، صنعت بومی در مقابله با آن، کامل شکست خ��ورد.

 پروسه استقلل طل�بی و اص�لحات ه�م از زم�ان عب�اس می�رزا ت�ا امی�ر ک�بیر و ت�ا خ�اتمی چی�زی ج�ز

تقلهای مذبوحانه و مملو از نیرنگ آریایی اسلمی نبوده و حکومت پادگانی آقای خامنه ای هم 
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 چیزی جز برآمد موفقیت آمیز استقلل طل�بی در دوران امپریالیس�م نب�وده و نیس�ت. و اگ�ر ب�ه آین�ده

 می اندیشد، راه حل را نه در برنامه ه�ای دیگ�ر طبق�ات ک�ه بای�د در چش�م ان�داز برن�امه و آرمان ه�ای

 طبق��ه خ��ود جس��تجو کن��د ک��ه در چ��ارچوب انترناسیونالیس��تی ت��وان ت��اریخی پای��ان دادن ب��ه ای��ن

 عقب ماندگی ها را با بزیر کشیدن این مناسبات، از بین ب�ردن مرزه�ا و …... داراس�ت. م�ابقی فری�بی

 ، ن��ه تنه��ا ب��رای ک��ارگران و زحمتکش��ان در۱۹۱۷بی��ش نیس��ت. یکب��ار ای��ن فرص��ت ت��اریخی در س��ال 

 کشورهای پیرامونی بلکه در کل جهان پیش آمد که به حاکمیت سرمایه خاتمه دهند، ام��ا جنبش��ی

 که کمابیش این اه�داف را دنب�ال می ک�رد شکس�ت خ�ورد. ب�ا هم�ه ای�ن اح�وال، بک�ار گرفت�ن تج�ارب

گرانبهای این شکست، بدون شک در خیزش آتی کارگران و زحمتکشان، حیاتی خواهد بود. 

 بنابراین در راستای سازمان یابی جنب��ش جه��انی ک��ارگری، درک پایه ه��ای ع��روج امپریالیس��م، عل��ل

 شکست های مکرر جنبش های ملی تا آنجا که به طبقه کارگر مربوط می شود، و نی��ز فه��م پایه ه��ای

 اقتصادی انحطاط سرمایه داری، این جزوه یک انتخاب عالی و شایسته برای مبارزان طبق��ه ک��ارگر در

 همه جاست. ترجمه فارسی این جزوه به نسل جدید طبقه کارگر از هفت تپه.......... تا نفت که ب��ه

 ن99ان، ک99ار، آزادی، ادارهمب��ارزه ب��ا رژی��م س��رمایه داری جمه��وری اس��لمی برخاس��ته و ب��ا ش��عار 

 فصل جدیدی را در مبارزات طبقه کارگر ایران می نویسند، تقدیم میشود.شورایی!

دامون  سعادتی 

 ) ۲۰۲۲ (جولی  ۱۴۰۱تیر 
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پیشگفتار  بر چاپ دوم  

مبنای اقتصادی امپریالیسم مدرن

 مقاله ئیکه در اینجا به تجدید چاپ آن اقدام کرده ایم، بخش نخست از اولین ج��زوه س��ازمان ک��ارگران

 مبانی اقتصادی انحط��اط) می باشد. در ابتدا به عنوان یک مقاله جداگانه با عنوان CWOکمونیست (

  که بعدا س��ازمان ک��ارگران۱۹۷۵ در سال چشم انداز های انقلبی توسط گروه کوچک سرمایه داری،

 ) را تشکیل دادند، منتشر شده بود. مدت هاست که این مقاله، تجدید چاپ نشدهCWOکمونیست (

  با این حال توضیح صریح و روشن آن از مفاهیم کلیدی اقتصاد مارکسیستی، زمین��ه را ب��رای۱است،

 مب��ارزان انقلب��ی ام��روز فراه��م می کن��د ت��ا درک کنن��د ک��ه ک��ارکردQ ام��روز نیروه��ای م��ادی زیربن��ایی

سرمایه داری جهانی، همان ها هستد که در زمان مارکس بودند.

 ، زمانی که مشخص شد رونق پس از جنگ به پایان رسیده،۱۹۷۰اتفاقی نبود که این جزوه در دهه 

 نوشته شود، این نه تنها انقلبیون نوخاس��ته چ��پ کمونیس��ت را ک��ه مارکسیس��م را دوب��اره کش��ف

 می کردند، شکل داد، بلکه آنها را برانگیخت تا دلیل تغییر دوره رونق پس از جنگ - که آنها خود در آن

 بزرگ شده بودند - به یک بحران تورمی را بتوانند درک کنن��د. ای��ن پی��ام ک��ه گوی��ا کینزیس��م مش��کل

 بحران مکرر اقتصادی سرمایه داری را حل کرده، حال آشکارا نادرست مینمود و بر استدلل پل ماتیک

 ، مبنی بر اینکه چرخه انباشت سرمایه به بحران دیگ��ری خت��م می ش��ود،۱۹۶۰ و ۱۹۵۰در دهه های

 صحه می گذاشت. نوشته «مارکس و کینز» او، ما را برانگیخت تا تحلیل خودQ م��ارکس را از نیروه��ای

 اقتصادی زیربنای سرمایه داری بیشتر مطالعه کنیم. مصرف گرایی فزاینده ای ک��ه ب��ه نظ��ر می رس��ید

Qطبقه کارگر را به «طبقه ای برای سرمایه» در دوران رونق پس از جنگ تب��دیل ک��رده ب��ود، ح��ال خ��ود 

 کارگران با دست زدن به مبارزه، متوجه می شدند که دارند برای امرار معاش خود می جنگند. مب��ارزه

 طبق��اتی بازگش��ته ب��ود و هم��راه ب��ا آن، علقه � ب��ه مارکسیس��م نی��ز اش��اعه می ی��افت: البت��ه ن��ه

 «مارکسیسم» کاذب که روسیه را «دولت کارگری تغییر شکل یافته» تعریف می کرد یا ملی س��ازی و

 کنترل دولت بر اقتصاد را گام هایی به سوی سوسیالیسم می دانست، بلکه مارکسیس��می اس��توار

 بر این اصل ریشه کن نشدنی که رشد سرمایه داری بر سود حاصل از کار ب��دون م��زدی ک��ه توس��ط

 طبقه کارگر صرف شده، استوار است. این تجزی��ه و تحلی��ل «کش��ف مج��دد» ق��انون ارزش، ب��ه ط��ور

 طبیعی ما را به مفاهیم اصلی اقتصاد مارکسیستی برد: ترکیب ارگانیک فزاینده س��رمایه و متع��اقب

 آن گرایش به کاهش نرخ سود. اینها مبنایی برای درک بح��ران اقتص��ادی هس��تند ک��ه س��رمایه داری

جهانی کماکان امروز با آن مواجه است.

 ما طی سال های گذشته درخواست های زیادی برای چاپ مجدد کل ج��زوه اص��لی داش��ته ایم، ام��ا

  نوش��ته ش��ده، توض��یح۱۹۷۰همیشه با دو مش��کل م��واجه ب��وده ایم. اول اینک��ه، آنچ��ه ک��ه در ده��ه 

 نمی دهد که بحران، متعاقبا� چگونه توسعه یافت، و ثانیا� توسعه نظری خودمان، منجر به درک بهتری

 از پیوند بخش اول سرمایه داری با دوره امپریالیستی و توسعه آن به دوره انحطاط، شد. بنابراین م��ا

 تصمیم گرف��تیم اولی��ن بخ��ش نظ��ری را ب��دون تغیی��ر چ��اپ کنی��م، در ش��ماره های بع��دی ب��ه توس��عه

 سرمایه داری از زمان مرگ مارکس خواهیم پرداخت. طبیعتا� طی چهار دهه گذشته ما و رفقایمان در

 حزب کمونیست انترناسیونالیست درباره این تحولت نوشته ایم، بنابراین اکنون قصد ما این است که

  )تشکر کنیم که سال ها پیش اینCWO» یکی از هواداران قدیمی سازمان کارگران کمونیست ( Ant Pace  سرانجام، اکنون می توانیم علنا� از «۱
.میشود جداول را بازتولید کند. مقاله اصلی که قسمت اول آن در اینجا منتشر تمامی ورا دوباره تایپ اصلی  متن که  به عهده گرفت خودوظیفه را
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همه اینها را در یک سری جدید بر اساس چارچوب نظری اصلی مارکس جمع آوری کنیم.

 در این مسیر، ما طیف های گوناگون مارکسیست های آکادمیک را نیز به چالش خواهیم کش��ید ک��ه

 امروز، از کاهش نرخ سود، تحت کلید پویایی س��رمایه داری جانب��داری میکنن��د ... و ح��تی می توانن��د

 نمودارهایی تولید کنند که خودویرانگری اجتناب ناپذیر این پویایی را نشان دهند. با این ح��ال، در اک��ثر

 موارد آنها هیچ تصوری از بزرگی یا فوریت بحران کنونی که امروز امپریالیسم را پیش می برد، ندارند.

 جنگ امپریالیستی، بدبختی ن��اگفته  ای ک��ه طبق��ه ک��ارگر جه��انی و موج��ودیت ک��ره زمی��ن را تهدی��د

 می کند. در واقع، خط سیر نزولی نمودارهای آنها را می ت��وان ب��ه معن��ای خ��ود مح��و ش��دن ت��دریجی

  از قضا، ای��ن۲سرمایه داری بدون نیاز به یک جنبش انقلبی آگاهانه برای سرنگونی آن در نظر گرفت.

 نوع تفکر بود که در اوایل ق��رن بیس��تم، قب��ل از جن��گ جه��انی اول، در بی��ن اص��لح طلب��ان سوس��یال

 دموکراسی آلمان تسلط داشت: نوع تفکری که رزا لوکزامبورگ را وادار کرد ت��ا ک��اهش ن��رخ س��ود را

 بعنوان نیروی محرکه بحران وجودی سرمایه داری زیر سئوال ببرد. (فرآیندی که ب��ه گفت��ه او می توان��د

 «تا زمانی که خورشید بسوزد» طول بکشد.) در آن زمان، برای درک بحران س��رمایه داری، بخش��ی

 از مهمترین دلیل وجودی بنیادهای اقتصادی، تأیید مجدد بر نقش حیاتی نظریه ارزش ک��ار در مقاب��ل

 نظریه های مربوط به اش��باع بازاره��ا ب��ود. ام��روزه ب��ا توهم��ات خطرن��اک تری در ش��کل سیاس��ت های

 هویتی و اصلح طلبی میان-طبقاتی قرن بیست و یکمی، مانند کنشگری اقلیمی روبرو هستیم که

 نه تنها به توهمات رفرمیستی دامن می زنند، بلک��ه، در مب��ارزه جمع��ی علی��ه س��رمایه داری، یعن��ی

 همان کسانی که زندگیشان وابس��ته ب��ه ک��ار م��زدی س��ت، ص��رف نظ��ر از جنس��یت، ق��ومیت، رن��گ

 پوست، ملیت یا هر جنبه دیگری از هویت که س��رمایه داری ب��رای تفرق��ه در درون م��ا ب��ه عن��وان ی��ک

طبقه استفاده می کند، مانع تراشی میکند.

 در بحبوحه جنگ کنونی، پایین آمدن استانداردهای زندگی و افزایش گرسنگی، این نگ��رش کل��ی از

 توضیح مارکس که محرکه اقتصادی گرایش ذاتی سرمایه داری به ش��کل ده��ی بحران ه��ای مک��رر و

 فروپاشی نهایی به ویژه مهم است. در همین راستا، نكته حائز اهمیت آنكه،  طبقه ایک��ه ک��ار ب��دون

 مزدش، اساس تمام سود سرمایه داری است، یعنی طبقه کارگر، همچنان کلید سرنگونی انقلب���ی

سرمایه داری را در دست دارد. هرگز درک این پیام این چنین مهم نبوده است.

 همانسوسیالیسم فکر میکنند که  به نظر می رسد که  )Roberts and Carchedi(  قابل توجه است که دوقلوهای استالینیست رابرتز و کارچدی۲
سرمایه داری تحت کنترل ملی است.
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مبانی اقتصادی سرمایه داری

 نیاز اساسی همه جوامع، تولید و تکثیر مایحت��اج م��ادی زن��دگی (غ��ذا، س��رپناه، لب��اس) ب��رای اف��راد

 جامعه است. به رسمیت شناختن ای��ن واقعی��تQ اساس��ی، بنی��ان نگ��اه ماتریالیس��تی تاری��خ اس��ت.

همانطور که مارکس گفت،

 …....برای «ساختن تاريخ» انسان باي��د در موقعی��تی باش��د ک��ه بتوان��د زن��دگی کن��د. لیک��ن

 زندگی بیش از هر چیز، درگیر خوردن و نوشیدن، مس��کن، پوش��اک و چیزه��ای متع��دد ديگ��ر اس��ت.

 بنابراين، اولین کنش تاريخی، تولید وسائل لزم برای برطرف ساختن اي��ن نیازه��ا، يعن��ی تولی��د خ��ود

۱زندگی مادی ست.

 بنابراین در هر جامعه ای، زمان مشخصی از کار، باید به تولید کالهایی اختص��اص یاب��د ک��ه نیازه��ای

  را تأمین می کند. کارگران، اب��زار/ماش��ینها و م��واد خ��ام (نیروه��ای مول��ده) ویژگی ه��ایانسانمادی 

اساسی همه جوامع اند. با این حال،

 «برای ادامه تولید، آنها باید متحد شوند. شیوه خاصی که این اتحاد محقق می ش��ود، دوره

۲های مختلف اقتصادی جامعه را از یکدیگر متمایز می کند.» 

 بنابراین، روشی که انسان از طریق آن نیازهای اساسی مادی خود را تولید می کن��د (یعن��ی ش��یوه

 تولید) تعیین کننده پایه ای ماهیت جامعه در هر برهه از زمان است.سطح خاص توس��عه اب��زار تولی��د

 (از ساده ترین ابزار تا پیچیده ترین ماشین آلت) با شبکه ای از رواب��ط اجتم��اعی مط��ابقت می کن��د.

 مجموع این روابط است که ساختار اقتصادیQ جامعه را ش��کل می ده��د، ک��ه ب��ه ن��وبه خ��ود، اس��اس

 واقعی همه روبناهای حقوقی، سیاسی و فرهنگی است. بنابراین، اگر از نگاه ماتریالیس��تی تاری��خ

 شروع کنیم، روشن است که نیروی محرک توسعه تاریخی، توسعه مادی نیروه��ای تولی��دی اس��ت.

 در همه جوامع، نیروهای مولده توسعه و گسترش می یابند و یا پیچیده تر می شوند تا جایی ک���ه در

 برهه ای خاص، این توسعه نیروهای مولده با شبکه روابط اجتماعی که در ابت��دا ایج��اد ش��ده ب��ود در

 تعارض میفتد. روابط اجتماعی که از قدیم تأس��یس ش��ده ب��ود و زم��انی توس��عه نیروه��ای مول��ده را

 تسهیل می کرد، اکنون توسعه نیروهای مولده را بیش از پیش دش��وار می کن��د. ای��ن آن دوره انقلب

 اجتماعی ست که با گسترش نیروه��ای م��ادی تولی��د، ش��کل می گی��رد و ض��رورت س��رنگونی رواب��ط

اجتماعی و روبناهای جامعه قدیمی را ایجاد می کند. از این رو،

 «هیچ نظم اجتماعی، قبل از اینکه هم��ه نیروه��ای تولی��دی ج��ایگزین آن، ب��ه ان��دازه ک��افی

 توسعه یافته باشند، هرگز از بین نمی رود، و روابط برتر تولی��دی جدی��د، قب��ل از اینک��ه ش��رایط م��ادی

 برای موجودیت آنها در چارچوب جامعه قدیم بالغ شود، هرگ��ز ج��ایگزین رواب��ط ق��دیمی تر نمی ش��ود.

 بنابراین انسان به طور حتم وظایفی را که ق��ادر ب��ه ح��ل آن اس��ت، ب��رای خ��ود تعیی��ن می کن��د، زی��را

 بررسی دقیق تر همیشه نشان می دهد که مشکل، فقط زمانی بروز پیدا میکن��د ک��ه ش��رایط م��ادی

 لزم برای تحققش فراهم یا دست کم در حال فراهم شدن باشد.. ...  مناس��بات تولی��دی ب��ورژوایی

 آخرین شکل آنتاگونیستی روند اجتماعی تولید است، ضمنا� آنتاگونیس��تی ن��ه ب��ه معن��ای خص��ومت

 فردی بلکه خصومتی که ناشی از شرایط اجتماعی زندگی افراد است ولی نیروه��ای مول��ده ای ک��ه

  (لرنس و ویشارت)۱۷«ایدئولوژی آلمانی» کارل مارکس ص  ۱
  (لرنس و ویشارت)۳۷«سرمایه » جلد دوم مارکس، ص  ۲
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 در بط��ن ج��امعه ب��ورژوایی تکام��ل می یابن��د، در عی��ن ح��ال ش��رایط م��ادی لزم ب��رای بران��داختن ای��ن

 آنتاگونیسم را فراهم می آورند. با شکل گیری این مناسبات اجتماعی، تاریخQ ماقب��ل ج��امعه انس��انی

۱نیز، پایان می پذیرد» 

 توسعه نیروهای مولده در فئودالیسم شرایط را برای ظهور تولید سرمایه داری آماده کرد که در نهایت

 منجر به سرنگونی روابط اجتماعی، سیاسی و حقوقی فئودالی و ب��ه دس��ت گرفت��ن ق��درت دول��تی

 توس��ط ب��ورژوازی ش��د. پ��س از تث��بیت خ��ود ب��ه عن��وان ش��یوه تولی��دی غ��الب، ای��ن وظیف��ه ت��اریخی

 سرمایه داری بود که نیروهای مولده جامعه را در مقیاس جهانی بشکل بی س��ابقه توس��عه ده��د. ب��ا

  نیازهای کل بش��ریت (یعن��ی کمونیس��م)مستقیماین کار سطح لزم از توسعه مادی را برای تولید 

 امکان پذیر کرد. هدف این نوشته این است که نشان دهد سرمایه داری در آغ��از ای��ن ق�رن (تقریب�ا� در

 ) وظیفه تاریخی خود را که تأمین پایه مادی کمونیسم ب��ود، ب��ه انج��ام رس��انده اس��ت؛ و۱۹۱۴سال 

 هرگونه انباشت سرمایه دیگر مستلزم توسعه مترقی نیروهای مولده نیست (« مترقی » به مفهوم

 پیشرفت و توسعه بیشتر شرایط برای نوع بالتری از شیوه تولید). از این رو، هرگونه رش��د نیروه��ای

  صورت گرفت��ه اس��ت – نش��ان از اینک��ه،انحطاطیمولده که اتفاق افتاده است، بر اساس یک روند 

سرمایه داری به عنوان شیوه تولید رو به زوال است.

 س��رمایه داریQ رو ب��ه زوال، لزم اس��ت ک��ه مشخص��ات اساس��یبررس��ی با این حال، قبل از ش��روع 

 سرمایه داری و محرکه پایه ای که سرمایه را مجبور به گسترش و توسعه نیروه��ای مول��ده می کن��د،

 ترسیم کنیم و در عین حال محدودیت ه�ای عین�ی خ��اص س�رمایه در ع�دم توان��ایی توس��عه بیش�تر

نیروهای تولیدی جامعه را نیز، یاداوری کنیم.

 بنابراین جامعه سرمایه داری، مانند هر شیوه تولیدی دیگ��ر، در تحلی��ل نه�ایی فرآین�دی س�ت ک��ه ب�ه

 موجب آن مایحتاج مادی زندگی تولید می شود، اما شکل تاریخی مشخصی که ای��ن تولی��د ب��ه خ��ود

 می گیرد، ب�ا تن��اقض بی�ن تولی��د س��رمایه داری ب�رای س�ود و نی�از پ�ایه ای تولی�د ب�رای ت�أمین نیازه�ای

اساسی جامعه، مشخص می شود.

نظریه ارزش کار

 در جامعه ای که مردم وسایل معیشتی خود را تولید می کنند، محصول کار آنها یا ب��ه عب��ارت دیگ��ر،

 ارزشهای مصرفی آن محصولت ممکن است ی��ا ب��ه ص��ورت اش��یا مص��رف ش��وند ی��ا اینک��ه ب��ه عن��وان

 بخشی از ابزار تولید مورد استفاده قرار گیرند. در جامعه بدوی کمونیس��تی ک��ه هی��چ تقس��یم ک�اری

 وجود ندارد و تولیدکنندگان فقط نیازهای خود را برآورده می کنند، تولید فقط به شکل ارزش هاس��ت.

 به محض اینکه سطح تولید فراتر از اقتصاد معیشتی توسعه می یابد و مردم شروع به مبادله برخ��ی

 از محصولت خود (دادوستد پایاپای) کنند، در این صورت ک��اراکتر ک��الیی نی��ز ب��ه ای��ن محص��ولت داده

 می شود. کالها دارای خصلت دوگانه یعنی اشیای سودمند (ارزش مصرفی) و اشیایی هستند ک��ه

می توانند با کالهای دیگر مبادله شوند (ارزش مبادله ای). 

Qهمه کالها توسط نیروی کار انسانی تولید می شوند و می توان هر کالی منفرد را، تبلور نیروی ک��ار 

 انسانی مورد نیاز برای تولید آن دانست. ارزش کال، آن مقدار نیروی ک�ار انسانیس��ت ک��ه ب��ه ص��ورت

 )Pelican ، ۱۹۷۵  (۴۲۵مقدمه « سهمی در نقد اقتصاد سیاسی » در « نوشته های اولیه مارکس » ص  ۱
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 انتزاعی در آن کال گنجانده شده است. تنها روش اندازه گیری مقدار کار تجس��م ی��افته در ی��ک ک��ال،

  کار لزم برای تولید آن است. بنابراین زمانQ کار، اندازه گی��ری ارزش اس��ت. ب��امدتاندازه گیری طول 

 این وجود، اگرچه نیروی کار، منبع کل ارزش است، اما ارزش یک کالی خاص با مدت زمانی ک��ه ه��ر
 کارگر برای تولید آن صرف می کند تعیی��ن نم�ی ش�ود. (اگ�ر اینگ��ونه ب��ود، ارزش آن متناس�ب ب�ا مثل�

 سرعت یا کندی هر کارگر متفاوت بود.) ارزش کال با میانگین زمان کار اجتماعا لزم برای تولید آن در

 هر سطح خاص از توسعه نیروهای تولی��دی، تعیی��ن می ش��ود و همی�ن واقعی��ت ب�اعث می ش��ود ک��ه

 کالهای متنوع با کیفیت فیزیکی متفاوت، برای انجام مبادله، ب��ا یک��دیگر مقایس��ه ش��وند. (بن��ابراین،

  یارد پارچه تولید کند و ب�ه ط��ور۱۵ ساعت طول بکشد تا ۵برای مثال، اگر یک بافنده به طور متوسط 

  یارد پارچه از نظر ارزش برابر با یک۱۵ ساعت طول بکشد تا یک نجار یک میز درست کند، ۵متوسط 

 میز است. در ادامه، فرض کنید که قیمت هر کالیی برابر با ارزش آن باشد، در این صورت قیمت یک

  یارد پارچه خواهد بود.) ارزش کالها فقط در فراین��د مب��ادله، خودش��ان را نش��ان۱۵میز همان قیمت 

میدهند از آنجا که ارزش یک کال فقط می تواند بر حسب کالی دیگر بیان شود.

شیوه تولید سرمایه داری و قانون ارزش

 اگرچه تولی�د ک�الیی و تقس�یمQ ک�ار لزم��ه آن، ب��ه معن�ای وج�ود پی�ش ش�رطهای لزم ب�رای توس��عه

 سرمایه داری است، شرایط تاریخی دیگری نیز وجود دارند که باید قبل از شکل گی��ری س��رمایه داری،

یعنی قبل از به اصطلح انباشت اولیه سرمایه، اتفاق بیفتند.

 اول، مبادله پایاپای کال، باید جای خود را به اقتصاد پول میداد. پول به عنوان کالی جهانی که ارزش

 مبادله همه کالها را می توان در آن بیان کرد، ابتدا به عنوان معیار مناسب ب��رای ان�دازه گی�ری ارزش

مبادله و بعدا� به عنوان وسیله مبادله ظاهر می شود که گسترش تجارت را تسهیل می کند.

 ویژگی کلی پول که بدان امکان می دهد ارزش مبادله ای سایر کالها را نشان ده��د، ب��ه ای��ن معن��ی

  بدین ترتی�ب، در ط�ول تاری�خ ب�ا گس�ترش تولی�د۱» است.نشانگر مادی ثروت عمومیاست که پول «

 کال و تجارت، پول خودش به نقطه پایانی خود تبدیل شد. سیستم مرکانتالیستی، مبتنی بر امک��ان

انباشت ثروت در شکل کلی پول، از طریق تجارت بود.

 یکی دیگر از پیش شرطهای اساسی ب��رای ع��روج ش��یوه تولی��د س��رمایه داری وج��ود ک��ارگران «آزاد»

 است که خودشان فاقد وسایل تولیدند و بنابراین مجبورند برای ادامه حیات، نیروی کار (ک��ار م��زدی)

خود را بفروشند.

 «..... کارگر به جای آنکه در موقعیت فروش کالهایی باشد که کارش در آن گنجان��ده ش��ده

 است، موظف شده که خود آن نیروی کار را که فقط در حیات خود او وجود دارد، به عنوان ک��ال ب��رای

۲فروش عرضه کند.» 

 وجود کار مزدی بدین معناست که اکنون نیروی کار به کال تب�دیل ش��ده اس�ت ک��ه ارزش مب��ادله آن،

 میانگین زمان کار اجتماعا� لزم برای تولی�د نیازه�ای م��ادی خ�ود ک�ارگر اس�ت. ب�ه بی�ان پ�ولی، ارزش

 مبادله ای کار با دستمزد کارگر برابر است. هنگامی که نیروی کار به کال تب��دیل ش��ود، تولی��د ارزش

 ). فلزات گرانبها بخاطر دوام ، اندازه مناسب، کیفیت فیزیکی یکنواخت و نسبتا� کمیاب مناسب ترین مادهPelican (226 مارکس « گروندیسه » ص ۱
 را برای پول فراهم کرده اند - یعنی اینها ملک عمومی نیستند و بنابراین اشیا تولیدی با ارزش مبادله هستند. بنابراین پول، خود کالیی با ارزش

مبادله است که می تواند با توجه به سایر کالها بیان شود.
 ۱۴۷  ص ۱ مارکس « سرمایه » جلد. ۲
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 اضافی، یعنی ارزش بیش از آنچه برای حفظ و تولی�دQ مث�ل خ�ودQ ک��ارگران ض�روری س�ت، امک�ان پ�ذیر

 میشود. طبق قانون ارزش، کاله��ا مط��ابق ب�ا ارزش آنه��ا، ی��ا مق��دار زم��ان ک��اری ک��ه در آنه��ا تجس��م

 می یابد، مبادله می شوند. تح�ت س��رمایه داری، عملک��رد ق�انون ارزش ب��دین معناس�ت ک��ه س��رمایه

 داران با فروش و تعیین ارزش کالهای تولید شده توسط کارگران، سود کسب میکنند، در ح��الی ک��ه

 در همان زمان به کارگران معادل ارزش مب��ادله نی�روی ک�ار خودش�ان، پرداخ�ت می ش�ود. چ�را چنی��ن

 است؟ زیرا هنگامیکه کارگر برای زندگی خود مجبور به فروش نیروی کار خود شود، مجبور می ش��ود

 برای مدت طولنی تری از مقدار تولید معادل نیازهای مادی خود نیز، کار کن��د. ای��ن ارزش اض��افی ک��ه

 توسط نیروی کار کارگران ایجاد می شود و توس��ط ص��احبان اب�زار تولی�د تص�احب میگ��ردد، منب�ع س��ود

سرمایه است.

انباشت سرمایه

 بعد از اینکه «انباشت بدوی» اولیه سرمایه اتفاق افتاد (انباشت بدوی از نظ�ر ت�اریخی وق�تی رخ داد

 که بازرگانان بخشی از ثروت انباشته شده خود را در صنایع تولیدی سرمایه گذاری کردند) و س��رمایه

 داری به عنوان شیوه تولید تثبیت شد، آنگاه خود سرمایه داری مکانیس��می را ب��رای گس��ترش خ��ود

فراهم نمود.

 مارکس ی��ک م��دل ان��تزاعی از تولی��د س�اده در ی�ک ج��امعه بس��ته ص�رفا متش��کل از س�رمایه داران و

 کارگران را ترسیم کرد که این واقعیت را نشان دهد. از دیدگاه کل جامعه، ک��ل محص��ول اجتم��اعی را

 می توان به سرمایه ثابت (مواد اولیه، ماشین آلت و غیره)، بعلوه س��رمایه متغی��ر (دس��تمزدی ک��ه

 توسط سرمایه داران به کارگران پرداخت می شود) و ارزش اضافه  تقسیم کرد. اگ�ر ف�رض کنی��م ک��ل

 س�رمایه ث�ابت در جری��ان گ��ردش س�رمایه ب��ه مص��رف رس��یده باش��د، م��ی ت��وان ارزش ک��ل محص��ول

اجتماعی را به صورت زیر نشان داد:

c + v + s

 سرمایه ثابت + سرمایه متغیر + ارزش اضافه   

 اگر کل این محصول اجتماعی، دوباره به دو دپارتمان عمده تولید تقسیم شود، دپارتمان اول شامل

 تولید ابزار تولید و دپارتمان دوم شامل تولید وسایل مصرف، فرمول اصلی را می توان به شرح زیر

توضیح داد:

c + v + s دپارتمان اول

=کل محصول اجتماعی 

c + v + s دپارتمان دوم  

 برای اینکه بتوان عملQ سادهQ تولیدQ مجدد را، توضیح داد، (یعنی وضعیتی که سرمایه داران کل ارزش

 اضافی تولید شده را مصرف می کنند و بنابراین کل محصول اجتماعی دوباره تولید می شود، اما

بیشتر نمی شود)، اجازه دهید طرح مارکس را دنبال کنیم:

4،000c + 1،000v +1000sدپارتمان اول

{)= 9000 کل محصول اجتماعی (
2،000c + 500v + 500sدپارتمان دوم

 با وجود آنکه این جدول انتزاعی، صرفا رابطه مابین دو دپارتمان تولید را از نظر ارزش نشان می ده��د،

  فیزیک��یی شکل اش��یااما نباید فراموش کرد که ارزش کل تولید شده توسط هر دپارتمان خود را در 
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 نشان میدهد. اگر رابطه بین دو دپارتمان را بررسی کنیم، روشن است که ب��رای آغ��از چرخ��هواقعی 

 Qس��رمایه ث��ابت تولی��د ش��ده در4000، بای�د بی��ن دو دپارتم��ان مب��ادله ک��الیی انج�ام ش��ود. از نوتولید  

 دپارتمان اول (به صورت ماشین آلت، ابزار تولید و غی��ره) ضروریس��ت فق��ط در هم��ان دپارتم��ان توزی��ع

  مش��خص ش��ده اند، نمی ت��وان حق��وق ک��ارگران را1000s و 1000vبا ابزارهای تولی��د ک��ه ب��ا شود. اما

 2000cپرداخت کرد و هم اینکه سرمایه داران نمی توانند شخصا� از آنها استفاده کنند. از طرف دیگر، 

 سرمایه ثابت لزم برای رون�د تولی��د مج�دد در دپارتم�ان دوم، اگ�ر ب�ه ش�کل کاله�ای مص�رفی ب�اقی

   آن دپارتم��ان میتوان��د توس��ط ک��ارگران و س��رمایه500s و 500vبماند، بدرد نمی خورد، در ح��الی ک��ه 

  دپارتم��ان اول1000s و 1000vداران مصرف شود. اگر تولید قرار است که بی دغدغه ادامه یابد، باید 

  دپارتمان دوم معاوضه شود. به عبارت دیگر، شرایط تعادل برای تولید ساده ایج��اب می کن��د2000cبا 

که:

Iv + Is = IIc

 ای��ن ط��رح کل��ی تولی��دQ س��اده و ان��تزاعی نش��ان می ده��د ک��ه انباش��ت س��رمایه اساس��ا� ی��ک فرآین��د

 خودآفرین بوده و این برای تولی��د گس��ترده، یعن��ی در ش�رایطی ک��ه ک��ل محص��ول اجتم�اعی در ط��ول

چرخه تولید افزایش می یابد، صادق است.

 در حقیقت، رقابت بین سرمایه داران دائما� آنها را مجبور می کند تا با فروشQ قیمت پایین، رقبای خ��ود

 را از میدان بدر کنند. برای این کار آنها مجبورند کاله��ای خ��ود را ارزان ت��ر تولی��د کنن��د و از ای��ن رو بای�د

 بخشی از ارزش اضافی را به صورت ماشین آلت جدید که بهره وری نیروی کار را افزایش می دهد به

 فرآیند تولید بازگردانند. تاریخ سرمایه داری تاریخ افزایش انباشت یا تولید گسترده است. با این وج��ود

 س��رمایه شرح و بسط مدل اول نشان می ده��د ک��ه تولی��د گس��ترده اساس��ا� بازتولی��د رابط��ه ک��ارگر و

است.

 برای بازگشت دوباره به دو دپارتمان تولید، اگر اکنون اج��ازه دهی��م ک��ه بخش��ی از م��ازاد تولی��د ش��ده

 ،Aتوسط هر دپارتمان به عنوان س��رمایه ب��ه رون��د تولی��د ب��ازگردد، می ت��وان م��ازاد ه��ر دپارتم��ان را در 

  ، نشان دهنده بخش��ی ک��هBنشان دهنده بخشی که به مصرف شخصی سرمایه داران میرسد، و 

باید به سرمایه تبدیل شود، تقسیم کرد. بدین ترتیب،

Is = IA + IB 

IIs = IIA + IIB

  وIBc هر دو دپارتمان را می توان دوباره تقسیم کرد؛ بخشی برای انباشت سرمایه ثابت (Bقسمت 

IIBc) و بخشی هم برای سرمایه متغیر (IBv و IIBvاز این رو فرمول تولید اجتماعی کل، اکنون به .( 

صورت زیر ظاهر می شود:

Ic + Iv + IA + IBc + Ibv دپارتمان اول

IIc + IIv + IIA + IIBc + IIBv دپارتمان دوم

بازتولیدQ هر سه جنبه اول هر دو دپارتمان، قبل� تحت تولید ساده، بدان پرداخته شد. 

 در اینجا ما به آن قسمت از مازاد که قرار است دوب�اره س�رمایه ش��ود، ت��وجه داری�م. اگ�ر ق�رار اس�ت

 تولید گسترش یابد، به همان دلیلی که در مورد تولید ساده نی��ز ص��دق می کن��د، روش��ن اس��ت ک��ه

IBv باید برابر IIBcباشد. با استفاده از ترکیب فرمول مبادله بی��ن دپارتمان ه��ای تولی��د س��اده، انج��ام  

مبادله لزم بین دو دپارتمان تولید گسترده را، می توان با معادله زیر نشان داد، بدین ترتیب:
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)Iv + IA + IBv) = (IIc + IIBc(

 کل سرمایه متغی��رQ جدی��دQ دپارتم��ان  اول و بخش��ی از ارزش اض��افی هم��ان«به عبارت دیگر: 

 دپارتمان  که در جایگاه مصرف غیرمولد قرار میگیرد، بای��د براب��ر ب��ا س��رمایه ث��ابتQ جدی��دQ دپارتم��ان  دوم

۱» باشد.

 تولید گسترده، بدیهی ست که انباشت سرمایه یک فرایند خود انبساطی ست که شامل از این مدل

رشد سرمایه ثابت، رشد مصرف کارگران و رشد مصرف سرمایه داران میباشد. بدین ترتیب،

 «تولید کال تا آنجا که قادر به تبدیل ارزش اضافی به سرمایه جدید باشد بازار خ��اص خ��ود را

۲نیز ایجاد می کند.» 

 در زیر خواهیم دید که خود انبساطی  سرمایه، با  به کاهش نرخ سود همراه است که به ن��وبه خ��ود

محدودیت هایی را برای توانایی سرمایه در «تبدیل ارزش اضافی به سرمایه جدید» ایجاد می کند.

ترکیب ارگانیک سرمایه و شکل گیری نرخ متوسط سود

 در بال دیدیم که چگ��ونه رق��ابت، ه�ر س��رمایه دار را مجب�ور م�ی کن�د بخش�ی از ارزش اض�افی را ب��ه

 سرمایه تبدیل کند و چگونه انباشت سرمایه یک فرآیند خود انبساطی است. ام��ا از آنج��ائیکه ه��دف

 هر سرمایه دار به حداکثر رساندن سود (و بنابراین مق��دار ارزش اض��افی تولی��د ش��ده) میباش��د، اگ��ر

 چنین اقدامی، در یک نقطه خاص، سود کمتری نسبت به گذشته و در نتیجه سرمایه ایجاد کن��د، او

از تبدیل ارزش اضافی به سرمایه منصرف و انباشت متوقف خواهد شد.

 بازگشت و دستیابی به افزایش مقدار ارزش اض�افی، ب�ه ای��ن معن�ی اس�ت ک��ه ک��ارگران بای�د ارزش

 ) ی��ا ن��رخ ارزش اض��افیs/vاضافی بیشتری تولید کنند و در نتیجه منجر به افزایش نرخ بهره برداری (

می شود. دو راه اصلی وجود دارد که سرمایه داران می توانند از طریق آن استثمار را افزایش دهند:

، با طولنی کردن روزQ کاری (ارزش اضافی مطلق)۱

 ، با کاهش ارزش مبادله ای نیروی کار - یعنی مدت زمانی که کارگر برای حداقل معیش��ت زن��دگی۲

 خود، باید ارزش (ارزش اضافی نسبی) تولید کند. ای��ن م��ی توان��د ب��ا ال��ف) هزینه ه��ای ارزان ت��ر م��واد

غذایی، و ب) بهره وری بالتر، حاصل شود.

 افزایش بارآوری نیروی کار، شامل افزایش حجم ارزش مبادله ای است ک��ه ک��ارگر م��ی توان��د در ی��ک

 زمان مشخص تولید کند. بارآوری اجتماعی نیروی کار، در حالی ک��ه از ی�ک ط��رف خ�ود را در افزای�ش

  نی��ز میباش��د.منفردانبوه کالها نشان می دهد، از سوی دیگ��ر، نش��انگر ک��اهش ارزش ه��ر ک��الی 

 افزایش بارآوری نیروی کار که شامل تولید انبوه کالست، مضافا� به معن��ای توس��عه نیروه��ای مول��ده

 هم میباشد - پیشرفت در ماشین آلت، معرفی تکنیک های کارآم��دتر و غی��ره ک��ه منج��ر ب��ه افزای��ش

 نسبت سرمایه ثابت به سرمایه متغیر می شود. بنابراین، اگرچه ممکن است تعداد واقع��ی ک��ارگران

 افزایش با افزایش سرمایه گذاری در ماش��ین آلت جدی��د و غی��ره افزایش یابد، با همه این احوال، این

 برای توضیح کاملتر در مورد تولید گسترده، به این اثر و پیوست آن مراجعه کنید.۱۵۹ بخارین « امپریالیسم و انباشت سرمایه »ص ۱
 ۷۶پل متیک « مارکس و کینز » ص  ۲
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 برابر نخواهد بود. افزایش نسبت سرمایه ث��ابت نس��بت ب��ه س��رمایه متغی��ر هم��ان چی��زی اس��ت ک��ه

 ) نامی�د. ای�ن افزای�ش م�داومQ ترکی�بQ ارگانی�کc/vQمارکس آن را افزایش «ترکی�ب ارگانی�ک» س��رمایه (

 سرمایه است که منجر به گرایش نزولی نرخ سود می شود و به نوبه خود، محدودیت های عین��ی در

sتوانایی انباشت سرمایه ایجاد می کند.  نرخ سود را می توان به صورت   /  c  +  vنمادین کرد، ب��ه  

 عبارت دیگر، از مقدار ارزش اضافی، پس از کسر استهلک، جایگزینی سرمایه ث��ابت و نی��ز دس��تمزد

کارگران، بدست می آید.

 با این حال، تحلیل ما از نقطه نظر تئوری ارزش کار، مربوط به کل سرمایه اجتماعی است و بن��ابراین

 ما فقط در درجه دوم به نرخ سود در هر شرکت یا حتی شاخه خ��اص ص��نعت ت��وجه می کنی��م. آنچ��ه

 که ما به آن توجه می کنیم، شکل گیری نرخ س��ود متوس��ط ی��ا عم��ومی اس��ت ک��ه در ن��تیجه رق��ابت

  مه��محرک��ت س��رمایهپدیدار می شود و این قانون از هر لحاظ به اندازه کاهش نرخ سود، ب��رای درک 

است. 

  براب��ر ب��ا)P(مارکس در برسی  تولید کال در جلد اول «سرمایه» فرض می کن��د ک��ه قیم��ت ی��ک ک��ال 

  میباشد. اما در جلد سومp=v) آن باشد تا از نوسانات عرضه و تقاضا جلوگیری کند، یعنی Vارزش (

 او استدلل می کند که به طور کلی هرچه سرمایه صنعتی توسعه می یاب��د، قیم��ت کاله��ا کم��تر ب��ا

ارزش های خود برابر می شوند.

  ، تئوری ارزش را زیر سئوال می ب��رد، ام��ا در واق��ع برعک��سv از pبه نظر می رسد که این «کج تابی» 

 محکم ترین تأییده آن را ارائه می دهد. گرچه همیشه قیمتهای تکی، به ی��ک ن��وعی، ب��ا ارزش رابط��ه

 دارن��د، ام��ا م��وفقیت م��ارکس در جل��د س��وم ای��ن ب��ود ک��ه نش��ان داد ارزش، فق��ط در س��طح اقتص��اد

 ؛ که:v = کل pسرمایه داری به عنوان یک کل با قیمت برابر است، یعنی کل 

 «... کج تابی قیمت از ارزش به طور متقابل یکدیگر را متعادل می کنند ... و به همین ترتیب

۱جمع کل قیمت تولید تمام کالهای موجود در جامعه، برابر با مجموع ارزش های آنها است.» 

 واضح است که در صورت مساوی بودن سایر موارد، ارزش یک کال با ترکیب ارگانیک بالی س���رمایه،

 پایین تر از ارزش آن کال با ترکیب ارگانیک پایین سرمایه خواهد بود، زیرا که نی��روی ک��ار کم��تری در آن

  صرف نظر از این، رقابت مجبور می کن��د ک��ه ه��ر س��رمایه در ب��ازار، ب��ا قیمت ه��ایملحق شده است.

  بنابراین سرمایه با ترکیبQ ارگانیک بال، بالتر و س��رمایه ب��ا ترکی��بQ ارگانی��کتقریبا� معادل، فروش کند.

 پائین، پائین تر از ارزش فروخت�ه می ش�ود. اث�ر ای�ن واض�ح اس�ت - تخلی�ه م�داوم ارزش از س�رمایه ب�ا

ترکیبQ ارگانیک پائین بسوی سرمایه با ترکیبQ ارگانیک بال.

 درک این مثال ابتدایی، یعنی یکسان سازی در یک صنعت واحد، ب��ه ان��دازه ک��افی آس��ان اس��ت، ام��ا

 گرایش یکسان سازی (که در ابتدا بصورت محلی و سپس در سطح ملی ست) س�رانجام در مقی��اس

 جهانی خود را تثبیت می کند، برای نشان دادن این مسئله ناگزیر به نمونه های کامل� پیچیده تری که

مارکس در جلد سوم آورده، باید رجوع کنیم.

 اگر هر شاخه ای از صنایع بخواهد که کالهای خود را به قیمت ارزش آن بفروشد ع��واقب خاص��ی را

 به دنبال خواهد داشت. آن دسته از صنايع که با ترکیب سرمايه پائین تشکیل ش��ده اند س��ود زي��اد و

 ۱۵۷ ص IIIمارکس « سرمایه » جلد. ۱
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 صنايعی که با ترکیب سرمايه بیشتری تشکیل شده اند، سود كم��ي خواهن��د داش��ت. ب��ا ای��ن ح��ال،

 سرمایه به س��مت اول�ی ج�ذب خواه�د ش�د، ک��ه منج�ر ب��ه افزای�ش چش�مگیر تولی�د و اش�باع ب�ازار

 می شود. به طور مشابه، نیروی کار خواهد توانست که ارزش مبادله ای خود را ب��ال ب��برد و بن��ابراین

 فراهم کند. در همین حال صنایع دیگر با کمب��ود س��رمایهرا انگیزه برای جایگزینی آن با سرمایه ثابت 

 مواجه خواهند شد، تولید افت و آهنگ رشد ک�ند و قیمت کالها افزایش خواهن�د ی�افت. در پای�ان ای��ن

  در ابتدا بوده است، خواهد بود. ن��تیجه کلی��ه سرمایه به وضوح در جهت معکوس آنچهحرکتچرخه، 

 تحرکات سرمایه و نوسانات قیمت، شکل گیری نرخ متوس��ط س��ود و توزی��ع ص��حیح ارزش اض��افی در

 کل اقتصاد است. از نظر سرمایه دار، اینگونه تحرکات این واقعیت را بیان می کنند ک��ه ب��ازار، کاله��ای

 او را نه به قیمت «ارزش» شان بلکه به قیمت هزینه های تولید (قیم��ت تم��ام ش��ده)، ب��ه علوه ن��رخ

متوسط سود، قبول خواهد کرد. این قیمتها به هیچ وجه دلخواه و مستقل از روابط ارزشی نیستند،

  و می��انگین ن��رخ س��ود، ناش��ی از تغیی��ر رواب��طی«كاهش یا افزایش كل��ی قیمت ه��ای تولی��د

 ارزشی و تغیی�ر مق��دار ارزش ك�ال در رون�د تغیی�ر ب�اروری نی�روی ك�ار و تغیی�رات س�اختاری در ترکی�ب

۱ارگانیک کل سرمایه میباشد» 

 این را می توان ب��ا ی��ک مث��ال ان��تزاعی از پن��ج ح��وزه تولی��د، ب��ا ترکیب��ات مختل��ف س��رمایه و ن��رخ ث��ابت

استثمار، نشان داد.

  ٪ است. بنابراین قیمت ها به روش زیر۲۲ و نرخ متوسط سود 78c+22vمیانگین ترکیب سرمایه 
شکل می گیرند:

 این قانون به این معنی است که سرمایه ها در پای��ان رون��د گ��ردش خ��ود، آن بخ��ش از ارزش ک��ل ک��ه

توسط خودشان ایجاد شده، به آنها برگردانده نمی شود.

 «(سرمایه ها)، ارزش اضافی و در نتیجه سودQ حاص��ل از تولی��د ای��ن کاله��ا را در ح��وزه خ��ود

 بدست نمی آورند، بلکه فقط به اندازه سهم شان از ارزش اضافی و سودی که در هر قس��مت از ک��ل

۴۶ماتیک همانجا صفحه ۱

ارزش ارزش اضافی سرمایه قیمت قیمت تمام شده   کج تابی قیمت از ارزش نرخ سود

1     80c + 20v 20 90 70 92 22% +2

2     70c + 30v 30 111 81 103 22% -8

3     60c + 40v 40 131 91 113 22% -18

4     85c + 15v 15 70 55 77 22% +7

5     95c + 05v 5 20 15 37 22% +17

سرمایه نرخ ارزش اضافی  قیمت تمام شده  ارزش کالها سرمایه ثابت مصرف شده نرخ سود ارزش اضافی

1     80c + 20v 100% 20 20% 50 90 70

2     70c + 30v 100% 30 30% 51 111 81

3     60c + 40v 100% 40 40% 51 131 91

4     85c + 15v 100% 15 15% 40 70 55

5     95c + 05v 100% 5 5% 10 20 15
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  واحد سرمایه گذاری شده، با هر نوع ترکیب ارگانیک آن،۱۰۰سرمایه اجتماعی قرار میگیرد ... از هر 

  واح��د س��رمایه۱۰۰در ط��ول ی��ک س��ال..... هم��ان ان��دازه س��ود حاص��ل می ش��ود ک��ه از س��هم ه��ر 

۱اجتماعی کل در همان مدت.» 

 بنابراین در این مکانیزم، ارزش، مدام بسوی صنایعی که از نظر فنی پیشرفته ترند س��رازیر میش��ود و

 روند تمرکز سرمایه را، در چارچوب س��رمایه مل��ی، س��رعت می بخش��د. ام��ا س��رمایه در تلش ب��رای

 ایجاد بازار جهانی و جهانی سازیQ شیوه تولید سرمایه داری، در خود گسترش مییاب��د ک��ه گس��ترش

 روزافزون یکسان سازی نرخ سود را به همراه دارد. از من��اطق عقب مان��ده ک��ه توس��عه آنه��ا ب��ا وج��ود

 تبادل نابرابر متوقف ش��ده، ارزش را مکی��ده و بدین س��ان، قس��مت عم��ده ای از انباش�ت اولی��ه آنه��ا را

می رباید.

 در بخشهای بعدی، خواهیم دید که چگونه گرایش به یکسان سازی نرخ سود، همراه ب��ا گرای��ش ب��ه

 کاهش روندQ سودآوری، به ما امکان می دهد که از ویژگیهای ب��ارز توس��عه س��رمایه داری چ��ه در دوره

رشد و چه در دوره رکود آن مطلع شویم. اما ما باید همیشه به یاد داشته باشیم که،

 «در ماهیت نرخ سود و به طور کلی قوانین اقتصادی است (که)، هی�چ ی�ک از آنه�ا در ع�الم

۲واقعی وجود ندارند، مگر بصورت تقریب، گرایش، میانگین و نه به عنوان یک واقعیت بی واسطه.» 

گرایش نزولی نرخ سود

 بنابراین انباشت سرمایه، افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه را ضروری می کند که به نوبه خود منجر به

کاهش نرخ سود می شود.

Qای��ن از ه��ر نظ��ر مهم��ترین ق��انون اقتص��اد سیاس��ی م��درن و  ق��انون ض��روری ب��رای درک» 

Qدشوارترین روابط است. از نظر علم��ی مهم��ترین نکت��ه اس��ت ... از ای��ن رو ب��دیهی اس��ت ک��ه ق��درت 

 تولیدیQ مادیQ از قبل موجود، یعنی سرمایه ثابتQ موجود....... تعیین کرد که نیروه��ای مول��ده در رون��د

توسعه تاریخی خود سرمایه داری، وقتی به نقطه خاصی می رسد، به جای استقرار سرمایه، خود–

) Q۳) سرمایه را به حالت تعلیق درمی آورد.» خودیابیتحققی

  ،1:1) با فرض ترکیب ارگانیک Henryk Grossman ( ۴برای مثال با استفاده از  ارقام جدول گروسمن

s ٪ ، نرخ سود (۱۰۰ سرمایه متغیر و میزان استثمار ۳۰ سرمایه ثابت و ۳۰با   /  c  +  vب�ه می��زان ( 

٪ خواهد شد.۵۰

  س�رمایه متغی��ر، و ن�رخ به�ره۵۰ س�رمایه ث��ابت و ۲۵۰ ) مثل ۵:۱«با ی��ک ترکی�ب ارگانی�ک (

  % خواهد بود ... هم سرمایه ثابت و ه��م متغی��ر افزای��ش می یاب��د. ن��ه تنه��ا۱۶/۶یکسان، نرخ سود 

۵مقیاس تولید گسترش می یابد، بلکه تعداد کارگران نیز افزایش می یابد.» 

 با این وجود، نرخ سود کاهش یافته است و افزایش ترکی��ب ارگانی��ک س��رمایه ب��ه ای��ن معناس��ت ک��ه

 بخش بیشتری از ارزش اض�افی تولی��د ش�ده بای��د ب��ه منظ��ور افزای�ش س�رمایه ث�ابتQ در ح��ال رش��د،

۱۵۸مارکس کاپیتال جلد سوم ص ۱
۵۵۳انگلس به اشمیت در « مکالمات منتخب مارکس / انگلس » ص  ۲
۷۴۸،۹مارکس «  »گروندیسه «  » ص ۳
۱۹۳۴به نقل از ماتیک، «  »بحران دائمی«  » در نامه نگاری شورای بین المللی در نوامبر  ۴
۵همانجا صفحه  ۵
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استفاده شود. برای توضیح بیشتر با مثال دیگری با استفاده از ارقام گروسمن،

۱۰۰«... با ترکیبی از  s - ۱۰۰ v - ۲۰۰ c(ارزش اضافی)، سرمایه ثابت می تواند (با فرض  

 ٪ نسبت به مقدار اصلی خویش، افزایش۵۰اینکه کل ارزش اضافی برای انباشت صرف خواهد شد)

  ب��ه عن��وان مث��الب��التری،یابد. در یک مرحله بالتر از انباشت سرمایه، با ترکیب ارگانیک قاب��ل ت��وجه 

۱۵۰ s - ۱۰۰ v - ۹۰۰ c �، یافته، فقط زمانی کافی ست، که به عنوان افزایش   مقدار ارزش اضافی 

 ۱»   ٪ استفاده شود.  ۱  ) برای افزایش   AC  سرمایه افزوده (

 از این تجزیه و تحلیل، مشخص می شود که محدودیت انباشت سرمایه در این حقیقت نهفته ک��ه در

 مرحله بالیی از انباشت، جایی می رسد که ترکیب ارگانیک ک��ل س��رمایه آنق��در زی��اد و می��زان س��ود

  علوه۲ ارزش اضافی تولید شده جذب شود.کلآنقدر کم است که برای افزایش سرمایه ثابت، باید 

 بر این، با نزدیک شدن به بحران، بخشی از ارزش اضافی تخصیص برای توزیع بین کارگران و سرمایه

 داران، نیز کاهش یافته و تشدید مبارزه ب��رای حف��ظ س��طح دس��تمزد توس��ط ک��ارگران اجتن��اب ناپ��ذیر

 میشود. این امر، اخراج و بیکاری ناشی از نبود ارزش اضافی ک��افی ب��رای انباش��ت بیش��تر را ب��دنبال

 دارد که به عدم توانایی در توسعه بیشتر نیروهای تولیدی منجر میشود. بن��ابراین م��ا در خ��ودQ فرآین��د

 انباشت، انگیزه حرکت به سمت سقوط نظام سرمایه داری را می یابیم. از نظ��ر ت�اریخی ای��ن گرای�ش

 به سقوط در بحران های دوره ای «تولید بیش از حد» سرمایه، خود را نش��ان داده اس��ت. بحرانه��ایی

 که با کاهش ارزش سرمایه، تمرکز و تراکم بیشتر سرمایه، و نیز جذب سرمایه های کوچکتر توس��ط

 شرکتهای بزرگتر و در نهایت با تجدید ترکیب ارگانیک و نرخ بهره بالتر روبرو بوده است. با ای��ن وج��ود

 تاریخچه بحرانهای دوره ای سرمایه داری و به دنبال آن انباشت مجدد، روند گرایش نزولی نرخ سود و

گرایش طولنی مدت به سقوط را، تغییر نمی دهد.

 اگر این بحران فقط یک فروپاشی جنینی باشد، سقوط نهایی سیستم سرمایه داری«

 چیزی دیگری نیست جز یک بحران کامل� توسعه یافته که هیچ گونه گرایش متقابل، مانع سقوط آن

۳» نخواهد بود.

 در واقع گرایش به کاهش نرخ سود باعث ایجاد ضد گرایش های مختلفی می شود که در ابتدا ممکن

 عمده ترین موارد عبارتند از:کنند،است با موفقیت از سقوط جلوگیری 

 الف) افزایش نرخ استثمار، یا با کاهش سطح زندگی ک��ارگران ی��ا ب��ا افزای��ش ب��ارآوری تولی��د. م��ا قبل�

 دیدیم که رشد در ترکیب ارگانیک سرمایه خود شامل افزایش بارآوری است و بن��ابراین افزای��ش ن��رخ

  در زم�ان بح�ران،۴ارزش اضافی ممکن است یک گرایش  متضاد به ک�اهش ن�رخ س�ود را فراه�م کن�د.

 سرمایه داران همچنین می توانند با افزایش مطلق استثمار (کاهش دس��تمزد، س��اعات ط��ولنی تر و

غیره) ارزش اضافی را افزایش دهند.

 ب) کاهش هزینه مواد اولیه و از این رو ارزان شدن عناص�ر س��رمایه ث�ابت و افزای�ش متناس�ب ارزش

 اضافی. به همین ترتیب، به تناسب سایر موارد، مواد غذایی ارزان تر نیز، ارزش مبادله ای نیروی ک�ار

و از این رو هزینه تولید را برای سرمایه دار کاهش می دهد.

۷همانجا صفحه  ۱
، مراجعه کنید.بالبرای توضیح بیشتر در مورد چگونگی دستیابی به این نکته، به مدل انباشت سرمایه گروسمن که  ۲
 ۹همانجا ص  ۳
  گرچه مارکس نرخ ثابت ارزش اضافی را به منظور تجزیه و تحلیل کاهش گرایش نرخ سود در نظر گرفت، اما این واقعیت را نادیده نگرفت که بر خلف دیگر۴

 گرایشات متقابل، افزایش نرخ ارزش اضافی جز لینفک افزایش ترکیب ارگانیک میباشد. برعکس، مارکس در جلد سوم «سرمایه» استدلل می کند (برای مثال،
  در فصل «  قانون به همین ترتیب» ) که نرخ سود علی رغم افزایش نرخ ارزش اضافی کاهش می یابد.۲۰۹نگاه کنید به ص 
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 پ) تجارت خارجی. فروش کالها به قیمت بالتر از ارزش شان در خارج از کشور که ترکی��ب ارگانی��ک

 سرمایه ها پایین است، سرمایه هایی که دارای ترکیب ارگانیک نسبتا� ب��ال هس��تند می توانن��د س��ود

بیشتری داشته و از این طریق در مقابله با نرخ کاهش سود سهیم باشند.

 اگرچه چنین اقداماتی ممکن است گرایش به کاهش نرخ سود را طی دوره های خاصی ب��ا م��وفقیت

 جبران کند، اما در دراز مدت این مسئله فقط باعث تشدید مشکل می ش��ود، زی��را انباش��ت س��رمایه

 تسریع می شود و ترکیب ارگانیک سرمایه، بیشتر افزایش می یابد و گرایش طولنی مدت ن��رخ س��ود

 را حتی بیشتر و چشمگیر تر میکند. از نظر ت��اریخی، س��قوط ت�دریجی ن�رخ س�ود توس��ط بحران ه�ای

 اقتصادی که در بال توضیح داده ش��د، ح��ل گش��ته و ب��ه دنب��ال آن چرخ��ه انباش��ت مج��دد ب��ر اس��اس

سرمایه متمرکز و متراکم تر و با ترکیب ارگانیک بالتر از گذشته می گردد. 

 ب�ا ه�ر بح�ران، ن�رخ س�ود تعیی�ن ش�ده در ابت�دای چرخ��ه کم�تر از ش�روع چرخ�ه قبل�ی خواه�د ب�ود.

 گرایشهای متقابل برای کاهش نرخ سود پس از دوره ه��ایی ک��ه م��دام کوت��اهتر میش��وند، ناک��افی و

 بحرانها، هر بار با شدت بیشتری بوقوع می پیوندند. علوه بر این، در توانایی گرایشات متقاب��ل ب��رای

 مؤثر ماندن، حتی برای کوتاه مدت، محدودیت هایی وجود دارد. به عن��وان مث��ال، مح��دودیت افزای��ش

 استثمار نه تنها به این دلی��ل ک��ه ک�ارگران ب�رای بق�اء خ�ود نمی توانن�د م�دام ب�ا دس�تمزد زی�ر س�طح

 معیشتی ادامه دهند، بلکه با عمیق شدن بحران، لجرم مبارزه طبق��ه ک��ارگر ش��دت می یاب��د. ب��دین

ترتیب،

 « با متوقف شدن نیروی ضد گرایشات، گرای��ش ب��ه س��قوط س��رمایه داری کن��ترل می ش��ود.

 سپس بحران دائمی یا بحران مرگ سرمایه داری را داریم. تنها وسیله باقی مانده برای ادام��ه حی��ات

۱سرمایه داری، فقیر شدن دائمی، مطلق و کلی پرولتاریاست.» 

  زمانی که انباشت به جایی می رسد که س��رمایه، ش��یوه غ��الب تولی��د در مقی��اس جه��انی ش��ده و

  تثبیت کرده، شاهد آن خواهیم بود که « نیروی ه��ایقانون جهانیقانون ارزش، خود را به عنوان یک 

ضد گرایشی متوقف می شوند ».

۱۴همانجا صفحه  ۱

لطفا برای اطلعات بیشتر راجع به سیاست های

گرایش کمونیست انترناسیونالیستی

با آدرس های زیر تماس گیرید

Address

BM CWO, London, WC1N 3XX

uk@leftcom.org

http://www.leftcom.org


