
  فصل دوازدهم

  هاپيوست

  عوامل مؤثر در تغيير قيمت توليد – 1

تغيير در ارزش کاال.  دومتغيير نرخ سود عمومی و  اولقيمت توليد کاالها تحت تأثير دو عامل دچار تغيير می شود. 

رزش يا نسبت اضافه ا شود،تغيير نرخ متوسط سود هنگامی رخ می دهد که يا نرخ متوسط اضافه ارزش دستخوش تغيير 

اگر محصول انحراف دستمزدها  افت و خيز نرخ اضافه ارزش کل به مجموع سرمايه پيش ريز شده اجتماعی تغيير يابد.

تابعی از ترقی يا تنزل ارزش نيروی کار است و هيچ کدام اين دو بدون تغيير در بارآوری  از سطح عادی خود نباشد،

ر همين راستا بدون تغيير در ارزش کاالهای مورد مصرف کارگران اتفاق نمی افتد. د سائل معيشت،وکار توليد کننده 

تغيير در نسبت ميان کل اضافه ارزش ها و کل سرمايه اجتماعی نيز به نوسانات جاری در حجم جزء ثابت سرمايه 

و کاهشی که باز هم  که ارزش آن را هم دستخوش تغيير می کند. افزايشاين جزء مربوط می گردد. نوساناتی در حجم 

 : اگر قيمت توليد يک کاال به تبع تغييری در نرخ سوداز همه اينها نتيجه می گيريمبارآوری کار است.  در ناشی از تغيير

ارزش کاالهای ديگر رخ داده است. ثابت ماند اما حتما تغييری در  شايدعمومی دچار تغيير شود، ارزش خود آن کاال 

ماند، هر تغيير در قيمت توليد يک کاال موکول به تغيير در ارزش آن کاال است. اين بدان  اگر نرخ سود عمومی ثابت

وليد تمامی تغييراتی که در قيمت تمعنی است که برای بازتوليد کاالی مذکور کار بيشتر يا کمتری الزم گرديده است. 

اما هر تغيير در ارزش کاال لزوما در قيمت  ،خيزد برمی آنهاکاالها بروز می کند در آخرين تحليل از تغيير در ارزش 

توليد آن کاال بازتاب پيدا نمی کند. دليلش آنست که قيمت توليد فقط وابسته به ارزش کاالی معين نيست، به ارزش کل 

  کاالها بستگی دارد. 

  قيمت توليد کاالهای دارای ترکيب ميانگين – 2

  چشمه های مشخص زير است.انحراف قيمت های توليد از ارزش کاالها، دارای سر

  آنچه به قيمت تمام شده کاال افزوده می شود، نه اضافه ارزش نهفته در آن بلکه سود متوسط است. اول:

دوم: قيمت توليد کاالئی که از ارزش خود فاصله گرفته، به عنوان عنصر تشکيل دهنده قيمت های تمام شده وارد کاالهای 

ن اين نکات بايد پذيرفت که قيمت تمام شده محصوالت شرائط ميانگين هم می تواند از ديگر می شود. با در نظر گرفت

ارزش مجموع عناصر به کار رفته در توليد آنها متفاوت باشد و اين تفاوت در رابطه ميان ارزش و قيمت توليدی آنها 

می تواند بزرگتر يا کوچکتر از  c است اما 80c+20vانعکاس پيدا کند. فرض کنيم ترکيب سرمايه های حوزه ميانگين 

 نوسان دستخوشبه دليل انحراف قيمت توليدشان از ارزش خود، اش اجزاء تشکيل دهنده  ارزش واقعی خود شود زيرا

کاالهای تشکيل دهنده مايحتاج اوليه  قيمت توليد دليل کهنيز امکان تغيير دارد، به اين  (v)متغير جزء ارزش  می گردند.

زايش يا کاهش يابد. نکته مهم آنست که هيچ کدام اين احتماالت تزهای ما در مورد کاالهای دارای اف می تواندکارگران 

 ترکيب آلی متوسط را نقض نمی کند. کميت سود متعلق به اين سرمايه ها با اضافه ارزش نهفته در آنها انطباق دارد. 

  به پديده موازنه سودهاسرمايه دار  نگاه – 3

نرخ سود حوزه های مختلف توليد را به نرخ سود متوسط يا عمومی تبديل می کند. همزمان ارزشهای  ،گفته شد که رقابت

محصوالت اين حوزه ها را به قيمت توليد مبدل می سازد. اين جايگزينی ها و تغييرات به طور روتين انجام می گيرند 

به قلمرو ديگر منتقل شود. در اين ميان نوسان ی يدر جستجوی سود افزون تر از قلمروزيرا کشش ذاتی سرمايه است که 



سود در سالهای رکود و رونق را هم بايد در نظر داشت. نوساناتی که در رشته معينی از صنعت در يک  متناوب نرخ 

دوره معلوم متعاقب يکديگر پديد می آيد. رفت و آمد پيوسته سرمايه ميان محيط های توليدی مختلف موجب حرکت فزاينده 

به سطح نرخ سود عمومی می رانند. نقل و انتقال  اهنده نرخ سود می شود. نرخهائی که همديگر را خنثی می کنند ويا ک

سرمايه ها در وهله نخست همه جا از وضع قيمت های بازار ناشی می شود. قيمت هائی که در برخی حوزه ها سود را 

لط تسرقابت آن را استتار می کند،  آنچهدر اين ميان . آردباالتر از سود متوسط و در برخی ديگر از آن پائين تر می 

آنچه رقابت عيان می گرداند  و های توليد قرار دارد. قانون ارزش بر حرکت توليد و ارزشهائی است که پشت سر قيمت

  به قرار زير است. 

ز توده کار زنده ای است سودهای متوسط که مستقل از ترکيب آلی سرمايه در حوزه های مختلف و الجرم مستقل ا اول:

  هر سرمايه مشخص در محيط پيش ريز خاص خود استثمار می کند. که 

ض با رابطه ارزشی کاالها متناق در نگاه اول چيزی که –به مثابه عوارض تغيير مزدها تنزل قيمتهای توليد و  ترقی دوم:

   به نظر می رسد. 

ز ا می شوند قيمت متوسط بازار کاال، در يک برهه زمانی معين، که باعث نوسانات قيمت های بازار. نوساناتی سوم:

  رزش بازارش منحرف شود و به قيمت بازار تبديل گردد.ا

کند، چنين القاء می نمايد که گويا ارزش کاالها نکات فوق بيانگر اين حقيقت هستند که رقابت همه چيز را وارونه می 

ن نمی گردد!! گويا اضافه ارزش چيزی سوای کار پرداخت نشده و بدون هيچ توسط کار اجتماعا الزم متراکم در آنها تعيي

ان عتصويری که مداف ه مناسبات اقتصادی سرمايه داری يامزد کارگران است!! حقيقت اين است که سيمای حاضر و آماد

د است. همترازی نرخ و متفکران اين نظام ارائه می دهند با واقعيت های زمخت اسرارآميز درونی آن از بيخ و بن متضا

 رمايه ها وانتقال سبه يمن  فقطنيز سودهای قلمروهای جداگانه و نرخ سود عمومی در مراحل پيشرفته سرمايه داری 

 نطبق با آن برایقيمت های متوسط و قيمت های بازار م سوای آن وقتی کهمحقق نمی شود.  های بازارقيمت تحت تأثير

   د.می گردخنثی ی همتراز اين به کمک تفاوت های معين د کهندر می يابمنفرد  انسرمايه دارمی شوند، مدتی تثبيت 

اد بني باعث و بانی استقرار موازنه می انگارند.د و تفاوت ها را کننخود وارد می  ميان در محاسبات را مسألهاين  آنان

هر مقدار سرمايه مستقل از ترکيب  آنچه به چشمشان می آيد اين است که. استنيز همان نرخ سود متوسط  آنهاتصور 

هر واحد آرد.  می به چنگ ديگر های در محيطسودی به اندازه سرمايه هموزنش ، در هر حوزه پيش ريز خودآلی 

 .اضافه ارزش ها دريافت می کندهمترازش از کل سرمايه با هر ترکيب در هر قلمرو انباشت سهمی به اندازه سرمايه 

 است کهسرمايه داران کل بنگاه سهامی  ی ازهر سرمايه دار سهامدار است ورمايه کل هر سرمايه معين جزئی از س

يا دن يامتناسب با بزرگی و کوچکی سرمايه اش سهم سود خود را اضافه ارزش های حاصل استثمار کارگران کشورها 

يمت توليدی، تشکيل نرخ سود عمومی، سرمايه داران را دچار می نمايد. رقابت، جايگزينی ارزش کاالها با قبرداشت 

شعور مولود اين انگاره وارونه می کند که گويا تفاوت ها خود همديگر را جبران و مايه برقراری موازنه می گردند.!! 

عمومی و  دقادر به هيج ميزان حفاری ريشه کاو واقعيت ها نيست. رقابت، تشکيل قيمت توليد، استقرار نرخ سوسرمايه 

ی سرچشمه واقعديده می سازد، از فهميدن و ديدن قفلی بر شعور و چشم بندی پوالدين بر  آنهاسهم سود را می بيند، از 

به کلی باز می ماند، آنچه را که سد راه درک و سودها، اضافه ارزش ها، کار پرداخت نشده و بدون هيچ مزد کارگران 

منبع سودهای خود می انگارد، در همه موارد اسير اين وارونه بينی، تحجر و  ديدن منشأ اضافه ارزش ها است موجد و

مين ، هباژگونه پنداری است، دوره واگرد را نظر می اندازد، تأثير کوتاهی و طوالنی بودن آن بر حجم سودها را می بيند

ت زا و نقش بيمه ها را کوتاهی، بلندی را سرچشمه سود می انگارد، خطر غرق شدن کشتی در دريا، زيان های دهش



ی رويش سودها و سرمايه ها می انگارد، سهم برابر سرمايه عغور می کند و پويه رتق و فتق اين امور را کشتزار واق

  خود از کل سودها را می بيند و با اين ديدن، غرق نديدن منشأ، مبدأ، مرکز واقعی زايش اضافه ارزش ها می گردد. 

 

  بخش سوم

  نرخ سود لیقانون گرايش نزو

  فصل سيزدهم:

  در باره خود قانون

هزار دالر هم  100از اين فرض آغاز کنيم که دستمزد و روزانه کار، هر دو ثابت هستند. سرمايه متغيری به ميزان 

است.  %900نرخ اضافه ارزش کارگر در طول يک هفته است.  100بيانگر شمار کارگران مورد استثمار، مثال 

دالر اضافه ارزش تحويل سرمايه دار می دهند. سرمايه ثابتی که توسط  9دالری که می گيرند کارگران در مقابل هر 

  از چپ به راست:  مثالمختلف باشد.  د بسيار متفاوت و دارای ترکيب آلی هایکارگر به کار می افتد، می توان 100اين 

000 400 4    +     000 900 2    +     000 470 2+        000  150 2  +      000 900 1  

  به شرح زير خواهد بود. باال پنج گانهحاالت  ها در ميزان اضافه ارزش ثابت، متغير وسرمايه  اين داده ها، جمعبا 

1 - 2 000 000 C ------ 1 900 000 c+100 000 v+ 900 000 m 

2 - 2 250 000 C ------ 2 150 000 c+100 000 v+ 900 000 m 

3 - 2 570 000 C ------ 2 470 000 c+100 000 v+ 900 000 m 

4 - 3 000 000 C ------ 2 900 000 c+100 000 v+ 900 000 m 

5 - 4 500 000 C ------ 4 400 000 c+100 000 v+ 900 000 m  

ارزش مقدار اضافه ارزش است. نرخ  mسرمايه متغير و  vسرمايه ثابت،  cنماينده کل سرمايه،  Cفراموش نکنيم که 

است. اما اين نرخ اضافه ارزش های يکسان، در شرائط متفاوت باال، در نرخ سودهای  %900مورد  5اضافی در هر 

کامال مختلف ظاهر گرديده است. دليل آن روشن است. اگر نرخ اضافه ارزش حاصل تقسيم اضافه ارزش بر جزء متغير 

يه اعم از ثابت و متغير می باشد. بر همين اساس نرخ سرمايه است، نرخ سود خارج قسمت اضافه ارزش به کل سرما

آنچه کامال  .است %20و آخرين سرمايه فقط  %30، چهارم %35 سوم  %40سرمايه دوم  %45سود سرمايه نخست 

شفاف است اين است که هر چه سرمايه ثابت به کار افتاده توسط شمار معين کارگران باالتر رفته است، نرخ سود روند 

به بيان ديگر سير صعودی ترکيب ارگانيک سرمايه با روند نزولی نرخ سود عجين بوده است. اگر ده است. افت پيمو

ترکيب آلی سرمايه چرخه  یتعميم يابد، اگر سير صعود جتماعیسرمايه ا يا می بينيم به کل سرمايه های جامعه، آنچه

تنزل نرخ سود عمومی  اندن نرخ اضافه ارزش ها،با فرض ثابت م آنگاه فرا گيرد،ارزش افزائی سرمايه اجتماعی را 

حتاج باال مانبوه تر،  اين امر گريزناپذير و ذاتی سرمايه است که برای سود افزون تر و خود افزائی .استاجتناب ناپذير 

 مواد خام، وسائل کمکی و اجزاء سرمايه بيشتربردن بارآوری نيروی کار است. با افزايش بارآوری کار، حجم هر چه 

روندی که افت  ترکيب آلی سرمايه باال می رود، توسط شمار هر چه کمتر کارگران به محصول مبدل می گردد، ثابت

افزايش حجم ارزشی سرمايه ثابت همراه با کاهش جزء متغير سرمايه، موجد ارزان دارد.  در پیقهری نرخ سود را 

کاال در قياس با سابق، کار اجتماعا الزم حد جداگانه که هر وا روشن به اين دليل .نيز هستگشتن فزاينده محصوالت 



 توسعه تدريجی بهره وری اجتماعی کار است کهدر واقع بيان  در خود خواهد داشت. گرايش نزولی نرخ سودکمتری 

امر خاص شيوه توليد سرمايه داری می باشد. معنای اين سخن نفی تأثير عوامل ديگر بر پويه کاهش نرخ سود نيست، 

ش نرخ متوسط اضافه ارز آن، که با پيشرفت هر چه بيشتر ماهيت شيوه توليد سرمايه داری است مهم مورد تأکيدنکته 

افت همگن و همراه است. چرا؟ پاسخ همان است که باالتر آمد. در اين شيوه توليد حجم کار زنده ای با نرخ سود رو به 

در  که توسط اين کار زنده به حرکتيا از پيش انجام شده ای  نيت يافتهکه به کار گرفته می شود، نسبت به حجم کار عي

کارگران هم همين راستا بخش کار پرداخت نشده می آيد و به محصول تبديل می می شود مستمرا کاهش می يابد. در 

رخ ن، نسبت به حجم کل سرمايه پيش ريز دچار تنزل می گردد، به بيان روشن تر ه نرخ اضافه ارزش ثابت ماندمادام ک

   سود کاهش می يابد.

ظاهرا بسيار ساده و پيش پا افتاده به نظر می آيد اما قابل تعمق است که هيچ اقتصاددان بورژوازی و هيچ  باال قانون

در باره اش فراوان حرف زده اند، عالم عاليجاه اقتصاد سياسی از اسميت تا همه اخالفش موفق به کشف آن نشده اند!!، 

 رده اند،کبرای سرمايه داری، کوشيدند تا آن را بشناسند و به چالش کشند، اما هر چه بيشتر تالش با توجه به اهميتش 

تفاوت سرمايه ثابت و متغير  همان گونه که عاجز مانده اند، شناخت اين کارکرد درونی سرمايه از، فرو ماندندعميق تر 

ات انگاشتند!! تشخيص هر کدام و پديده ای قائم به ذ سود را چيزی غير از ارزش اضافیکه  را نشناختند. به همان سياق

زندانی مفلوک سودآوری سرمايه  بورژوازی به حکم هستی اجتماعی خودشعور ريشه کاو آزاد انسانی است.  مندها نيازاين

ر بيشتبا مثالی که در شروع بحث آورديم، نشان داديم که هر چه سرمايه داری  .فاقد اين شعور و شناخت است و الجرم

حتی وقتی که نرخ اضافه ارزش ها با شتاب فزاينده  توسعه می يابد، متوسط بارآوری اجتماعی کار می بالد و اين باليدن

انکشاف  متوالی در مورد مراحل آنچه واين روند . آورد میير رو به افت نرخ سود را در پی س باال می رود باز هم

جوامع مختلف درگير مراحل متفاوت توسعه در يک دوره زمانی واحد در مورد  گفته شديک کشور  در سرمايه داری

، عکس استهر چه تکامل سرمايه داری جامعه ای پائين تر باشد، متوسط نرخ سود آن جامعه باالتر . صادق است هم 

 هوقتی کمنتفی يا حتی معکوس شود،  می تواند دو کشورتفاوت نرخ سودهای متمايز و مجزای صدق می کند. هم ماجرا 

به  .باشد و بخش بيشتری از کار کارگر به مايحتاج زندگی او اختصاص يابد ، کار کمتر مولددر جامعه کمتر پيشرفته

ست حوزه نخ کارگرانفرض را بر اين گذاريم که  داشتيمدر مثالی که  بيان ديگر نرخ اضافه ارزش پائين تر باشد.

(1 900 000 c+ 100 000 v)  واحد ارزش اضافی توليد کنند، به بيان ديگر  450000فقط  900000به جای

 %22،5کاهش دهند، در اين صورت نرخ سود تا  %50بهای نيروی کار خود را دوبرابر سازند و نرخ استثمار را 

ه ديگر اينکه در جامعه با نکت .می شودنرخ سود پيشرفته ترين حوزه يا صنعتی ترين کشور نزديک  و به پائين می آيد

ا روزانه در قياس ب، حتی روزانه کار کوتاه تر سرمايه و متوسط ترکيب ارگانيک باالتر تر سرمايه داریافزون  انکشاف

ال روزانه به طور مث. زايدنرخ سود باالتر  و الجرم  باالتر می تواند نرخ اضافه ارزشکار بلندتر ممالک کمتر پيشرفته 

برابری کند. اگر زمان کار فيليپين  ساعته 12با روزانه کار ر کار شايد ساعته اسکانديناوی به دليل بارآوری باالت 8کار 

می تواند بازگوی ارزشی باالتر  دانمارکیساعت کار اضافی کارگر  4دو کشور را به طور مساوی تقسيم کنيم، آنگاه 

ر قياس د کارگران دانمارکخش بزرگتری از کار روزانه ب در همين راستاباشد.  فيليپينیساعت کار اضافی کارگر  6از 

   ، کار اضافی خواهد بود.فيليپينبا کارگران 

که در هر کميت معين از ميانگين سرمايه اجتماعی  آنستگرايش به تنزل نرخ سود امر قهری سرمايه داری و بيانگر 

بت کار می يابد. نسا کمتری به کار زنده اختصاص مئد و سرمايه ثابت و بخش دابه وسائل تولي ایبخش مستمرا فزاينده 

جزء پرداخت نشده، يا اضافه ارزش توليد شده توسط کار زنده،  با کاهش نسبیزنده به کار مرده دچار کاهش می شود، 



سير صعودی توقف ناپذير بارآوری کار در توليد سرمايه داری مبين حال،  عيندر روندی که پيدا می کند.  ، تنزلآن نيز

يه مجزا در دو سطح مختلف از بارآور کار و ترکيب ارگانيک را در نظر آريم. سرمايه مثالی بياوريم. دو سرمااست. 

ارزش  .است %50و نرخ ارزش اضافی  20c+80vسرمايه دوم  و %100نرخ اضافه ارزش  با 80c+20vنخست 

مايه است. نرخ سود سر 40و دومی  20است. اضافه ارزش اولی  120و دومی  40جديد آفريده توسط سرمايه اول 

نرخ سود باالتری دارد زيرا کارگران  به رغم نرخ اضافه ارزش کمتر، سرمايه دوم .است %40و دومی  %20نخست 

از ياد نبريم که بحث حاضر عجالتا بر روی پروسه ارزش افزائی سرمايه ها در شرائط می کند.  بيشتری را استثمار

رکز است. اينکه داده های مورد اشاره ما، زير فشار رقابت، مختلف، با نرخ اضافه ارزش ها و نرخ سودهای متفاوت متم

پويه تشکيل قيمتهای توليد و نرخ سود عمومی، چه تغييراتی پيدا می کنند، موضوعی است که پيش تر تشريح شده است 

  و بعدها نيز خواهد شد.     

ق و مداوم کار زنده مورد استثمار کاهش نسبی جزء متغير سرمايه در مقابل جزء ثابت آن به هيچ وجه نافی رشد مطل

رخ نده نسرمايه اجتماعی کشورها يا کل سرمايه جهانی نيست. همان گونه که سير رو به افت نرخ سود نقيض رشد بال

که  ميليون دالری را در نظر گيريم 20با مزد روزانه  ميليون نفری 2يک جمعيت کارگری ها نمی باشد. اضافه ارزش

 .است %100ميليون و نرخ آن  20ميزان اضافه ارزش  سرمايه ثابت را به محصول تبديل می کند،ميليون دالر  80

رمايه ترکيب سثابت می مانند اما روزانه کار، شدت استثمار و نسبت ميان کار پرداخت شده و نشده حال شمار کارگران، 

و از  نرخ سود کاهش می يابداين تغيير  با ميليون دالر می رسد. 180جزء ثابتش به دستخوش تغيير می شود و حجم 

 .رددگمی تقسيم  بزرگتری بر سرمايه ثابت و متغير همان مقدار ارزش اضافیزيرا  سقوط می کند، %10درصد به  20

ميليون دالر افزايش پيدا کند،  400ميليون به  180از رويه ديگر ماجرا نيز قابل تعمق است. اگر بخش ثابت سرمايه 

برسد. در اينجا ميليون دالر  30ميليون به  20ميليون و مزدهای روزانه آنها از  30به  20ارگران از شمار کهمزمان 

نسبت  .باالتر رفته است %50بدون تغيير مانده است اما حجم ارزشی اضافه ارزش روزانه کار  نرخ اضافه ارزش و

داده است. با اين تغييرات نرخ سود هم به  400در مقابل  30جايش را به  180به  20سرمايه متغير به ثابت هم از 

ميليون دالر  20و حجم اضافه ارزش  200در شرائط نخست حجم کل سرمايه ثابت و متغير  .تنزل می کند %7حدود 

 ميليون دالر است.  30ميليون و مقدار اضافه ارزش  430بود. در وضعيت دوم حجم کل سرمايه 

 رآوری کار، توده ارزشیاانباشت نيز هست. در جريان پيشرفت انباشت و رشد بروند توليد سرمايه داری ماهيتا روند 

که بايد حفظ و بازتوليد شود، حتی با فرض ثابت ماندن شمار نيروی کار، سير صعودی پيش می گيرد. در اين گذر و با 

باز  يا مايحتاج معاش وسائل توليد اعم ازهای مصرف ايجاد شده،  حجم ارزشرشد روزافزون نيروی کار اجتماعی، 

، به خاطر داشته باشيم که و همين نمو است که موجد احتياج به جمعيت کارگری افزون تر می گردد هم نمو می کند

که  ستآنمتضمن . همه اينها نه با ارزش آن سر و کار پيدا می کند کار با حجم وسائل توليد و معيشت،کارگر در پروسه 

آنها به سرمايه می انجامد، پروسه ای نمو فزاينده وسائل توليد و معاش و تبديل به ايه، انباشت و تمرکز روزافزون سرم

افزايشی متناسب با حدود نيازمندی های در پی می آرد. نياز به نيروی کار بيشتر يا جمعيت کارگری افزون تر را  که

ايش افزباعث  ممکن است ،ائين تر باشدپسرمايه  نياز شمار کارگران از ميزان يا حتی بيشتر از آن، چه اگرسرمايه 

 همه اينها اما يک روی ماجرا است، رويه ديگرش. خواهد بودجمعيت  شود. چيزی که خود زمينه ای برای رشددستمزد 

اء ارتقروندی که متضمن  هر چه مدرن تر به بازار انباشت است. ماشين آالت و ورود تکنيک مداوم دانش ها،پيشرفت 

دها، سرمايه با همه اين کارکر. کندرا اجتناب ناپذير می  کارگری اضافه جمعيت نسبی ظهور است و کارفزاينده بارآوری 

عجين است و برايند کل آنها اين است که در پروسه پيشرفت توليد و انباشت، با رشد حجم سرمايه ثابت، ارزش اين بخش 



دها حجم مطلق سو همين رونددر  اک تر رشد می کند.سرمايه در قياس با ارزش سرمايه متغير، بسيار عظيم تر و شتابن

هم هست. با نمو مستمر اين فرايند باردار حادثه ديگری  حيرت زا باال می رود، اما نرخ سود روند تنزل پيش می گيرد.

امکان  ،زير فشار کاهش نرخ سود کوچکسرمايه های  داران می تواند افزايش يابد، اماشمار سرمايه حجم سرمايه، 

توسط سرمايه های بزرگتر بلعيده می شوند و از صاحبان آنها خلع يد می گردد. اين ارزش افزائی را از دست می دهند. 

فاش می سازد که چرا تک سرمايه داران به رغم تغيير فاحش نسبت ميان بخش متغير و ثابت سرمايه آنها باز هم امر 

  غم نرخ سود کاهنده باز هم سودهای نجومی به چنگ می آرند.  بر سپاه بزرگ کارگران حکم می رانند و به ر

با مشخص بودن جمعيت کارگری، اگر نرخ اضافه ارزش بر اثر تطويل روزانه کار، تشديد آهنگ کار يا افزايش بارآوری 

 ،تثاب هسرماي کار، باالتر رود حجم اضافه ارزش و الجرم حجم مطلق سود به رغم کاهش نسبت سرمايه متغير در مقابل

که موجب تنزل نسبی جزء متغير سرمايه در  ترقی بارآوری کار اجتماعی، همان پروسه ایدچار افزايش خواهد شد. 

آن می شود، روند افزايش شمار مطلق کارگران، افزايش حجم مطلق اضافه ارزش ها، افزايش حجم  مقابل جزء ثابت

آنست که اين کارکردهای متضاد چگونه با هم جمع می شوند. مطلق سودها و کاهش نرخ سود را هم همراه دارد. سؤال 

می جوشند؟ پاسخ ساده است. ترقی بارآوری افزايش حجم مطلق سود و کاهش نرخ سود چگونه از يک سرچشمه واحد 

کار جزء پرداخت شده کار را به نفع جزء پرداخت نشده اش وسيعا کاهش می دهد، سهم هر چه سهمگين تری از کار را 

ثابت ء جزار اضافی يا اضافه ارزش تبديل می کند، حجم مطلق سود باال می رود، اما همين روند با افزايش پرشتاب به ک

 همراه است و نرخ سود که خارج قسمت اضافه ارزش به کل سرمايه است روند افت می پيمايد.سرمايه و لذا کل سرمايه 

يارد دالر و متوسط ترکيب آلی آن که تعيين کننده نرخ سود ميل 100فرض کنيم که ميزان سرمايه اجتماعی يک جامعه 

ميليارد متغير باشد. با کاهش نسبی جزء متغير در برابر جزء ثابت،  20ميليارد ثابت در مقابل  80يا  80c+20vاست 

رزش بت ازيرا نسولو که شدت استثمار بدون تغيير باقی ماند يا حتی باال رود باز هم نرخ سود رو به کاهش می رود. 

اضافی به کل سرمايه پائين می آيد. به خاطر بسپاريم که فقط مقدار نسبی اضافه ارزش تنزل نمی کند، بلکه مقدار مطلق 

اضافه ارزشی به  80c+20vبرای سرمايه ای با ترکيب  %100نرخ اضافه ارزش  آن نيز دچار کاهش می گردد.

 و برای سرمايه با ترکيب 30مقدار اضافه ارزش  70c+30vيه به را پديد می آرد اما با تغيير ترکيب سرما 20ميزان 

60c+40v  اين تغييرات در حجم اضافه ارزش و سود اتفاق می افتد و منشأ آن تغيير در ميزان  می شود. 40اين مقدار

جا که آن مورد استثمار واقع می شود. ازو نسبت کار زنده ای است که توسط حجم معينی سرمايه با متوسط ترکيب آلی 

مقدار ارزشی سرمايه ای که اضافه ارزش با آن سنجيده می شود معلوم است هر تنزلی در نسبت ميان اضافه ارزش و 

عکس ماجرا نيز دقيقا صادق است. ضافه ارزش و الجرم سود است. اين مقدار ثابت سرمايه بيانگر کاهش مقدار مطلق ا

 بحث را با آوردن مثالیبه اين معنی که هر افزايشی در نسبت مذکور افزايش مطلق اضافه ارزش و سود را در پی دارد. 

  ديگر روشن تر سازيم. 

ميزان اضافه ارزش  .را درنظر آريم %100و نرخ اضافه ارزش  60c+40vسرمايه ای يک ميليون دالری با ترکيب 

افزايش دهيم،  80c+20vاين سرمايه را به دو ميليون و دويست هزار با ترکيب  .است %40هزار و نرخ سود  400

مقدار اضافه ارزش اندکی بيشتر شده اما نرخ سود نصف  .می شود %20هزار و نرخ سود  440ميزان اضافه ارزش 

ح شد. اينکه با کاهش نسبی سرمايه متغير و تکامل گرديده است. تمامی اين مثال ها مؤيد همان قانونی است که قبال تصري

ان و همآيد  به حرکتبارآوری کار اجتماعی، حجم بيش از پيش بزرگتری سرمايه الزم است تا همان مقدار نيروی کار 

ر اضافه جمعيت وجذب شود. بر اين اساس هر چه توليد سرمايه داری گسترش می يابد، امکان ظهمقدار کار اضافی 

اضافه جمعيتی که سرچشمه آن عدم تناسب ميان افزايش مستمرا فزاينده سرمايه گری هم افزون تر می گردد. نسبی کار



شود و بخواهيم  %50اگر نرخ سود دچار کاهش  و کاهندگی نسبی نياز آن به نيروی کار يا جمعيت رشد يابنده است.

برای آنکه حجم سود در  ا بايد دو برابر گردد.حجم سود حتی در همان سطح سابق باقی ماند، سرمايه پيش ريز ضرورت

بدون تغيير ماند، بايد ضريب افزايش کل سرمايه و شاخص سقوط نرخ سود در نسبت معکوس  سودصورت کاهش نرخ 

افه ارزش و سود قبل در گرو دو برابر تنزل می يابد حفظ ميزان اض %20به درصد  40قرار گيرند. وقتی نرخ سود از 

اين در ميليون گردد.  5برابر شده و  5پيش رود آنگاه حجم سرمايه بايد  %8است. اگر اين تنزل تا شدن سرمايه کل 

ميزان سود را در عين سقوط نرخ آن باال  سرمايه دار مترصد حفظ حجم سود پيشين باشد، اگر بخواهدشرائطی است که 

ک ميليون ي افزايش يابد. به طور مثال سرمايهتنزل نرخ سود  نسبت باالتر از با نسبتی آنگاه الجرم بايد سرمايه کل برد

قبلی يا   60c+40v . با اين افزايش ترکيب سرمايه ازپيدا کندافزايش  به دو ميليون و پانصد هزار دالر پيشين دالری

(600000c+400000v)  80بهc+20v  يا(000 000 2c+500 000v)  تغيير می کند، نرخ اضافه ارزش باز

تنزل کرده  %20به  %40هزار افزايش يافته و نرخ سود از  500هزار به  400است، اما حجم آن از  %100هم 

 در پويهنکته بسيار مهم مشهود در همه اين مثال ها و مورد تأکيد ما آنست که تکامل نيروی بارآور اجتماعی کار .است

خ سود ظاهر می گردد و از سوی ديگر همزمان پيشرفت شيوه توليد سرمايه داری، از يک سو به صورت گرايش افت نر

به نمايش می گذارد. آنسان که کاهش نسبی سرمايه متغير و سود با افزايش افزايش پيوسته حجم مطلق اضافه ارزش را 

مقدار مطلق هر دو منطبق است. اين فرايند در همان حال گويای آن است که هر چه توليد سرمايه داری بيشتر گسترش 

برای استثمار همان ميزان نيروی کار نيازمند حجم کامال بيشتر سرمايه می گردد. روندی که قهرا زايش و می يابد، 

اقتصاد سياسی قادر به تشريح قانون تنزل نرخ سود نيست، بالندگی يک اضافه جمعيت نسبی کارگری را در پی دارد. 

فته و به هر خزعبلی آويخته اند، اما فقط به ورطه از پيشينيان تا معاصران زير فشار اين جهل همه چيز گ» عالمانش«

د، تناقض پشت سر تناقض بافته اند، رابطه تنگاتگ و همگن تنزل نسبی سرمايه متغير و سود در همان گوئی افتاده ان

 يک سو و افزايش همزمان مقادير مطلق آن ها را درک نکرده اند، به علل بنيادی و واقعی آن پی نبرده اند و همه چيز

  را باژگونه القاء نموده اند. 

قانون همراهی رشد بارآوری کار، کاهش نرخ سود و افزايش همزمان حجم، آن متضمن اين نيز هست که تنزل قيمت 

کاالها با ترقی نسبی سود نهفته در آن ها همگن است. ترقی و تغييری که در پروسه فروش عيان می گردد. با توسعه 

، مقدار مستمرا فزاينده تری از وسائل توليد توسط متوسط ترکيب ارگانيک سرمايه اجتماعی مدام سرمايه داری و ارتقاء

يد. به بيان ديگر هر جزء معين محصول يا هر کاالی جداگانه نماينده حجم آمقدار کاهنده تری از کار به حرکت در می 

صدق می کند. کل عناصر سرمايه  کمتری از کار زنده می شود. موضوعی که در مورد فرسايش سرمايه استوار نيز

ثابت اعم از مواد خام و کمکی يا سهم استهالک سرمايه فيکس، کار زنده نسبتا کمتری را در خود حمل می کنند. بر 

همين مبنی است که قيمت کاالها پائين می آيد. واقعيتی که مصداق و مؤيد مطمئن قانون ارزش است. اين واقعيت که 

گفتن اينکه قيمت يک واحد کاال از کل محصول » ر اجتماعا الزم نهفته در آن تعيين می گرددارزش هر کاال توسط کا«

ساالنه کار و توليد کاهش يافته است هيچ معنای ديگری ندارد، جز آنکه برای توليد کميت بزرگتری کاال، حجم کمتری 

 متبلوردر مجموع، کار  –ند زيرا اوالً کار الزم گرديده است. نرخ سود با وجود افزايش نرخ اضافه ارزش تنزل می ک

(اضافه ارزش) موجود در هر کار بدون اجرت  بزرگتر شدهدر کاالهای نو آفريده کاهش پيدا کرده است، حتی جزء 

تر ترکيب آلی سرمايه باال –شده است. ثانيا  کوچکترواحد کاال هم در قياس با کار بدون اجرت متبلور در کاالی قبلی 

رفته و جزء متغير آن که يگانه موجد ارزش های نوين است، در قياس با جزء ثابتش تنزل يافته است. اين تغييرات در 

 اگرترکيب آلی سرمايه، در اجزاء تشکيل دهنده هر واحد کاال نيز وارد می شود و قيمت آن را دچار تغيير می سازد. 



سودی است که  pخواهد بود.  p/kمت تمام شده کاالها حساب کنيم آنگاه نرخ سود ما به صورت سود را در رابطه با قي

حاصل جمع قيمت تمام شده کاالهائی است که طی همين سال توليد گرديده و به  kطی يک سال حاصل شده است و 

باشد. سه حالت مختلف  C = kمنطبق است که  p/Cفروش رسيده است. پيداست که اين نرخ سود فقط وقتی بر نرخ سود 

  در نظر گيريم. به شرح زير يک سرمايه صنعتی را 

 قطعههر  توليد می کند. قيمت تمام شده قطعه کاال 50 000 000ساالنه  دالر، 80 000 000سرمايه ای با رقم  اول:

 يعنی کمتر از کل آن دالر 000 000 75واگرد ساالنه سرمايه د. به فروش می رس يک و نيم دالر يک دالر است اما

سود می برد. بر اين نيم دالرسرمايه دار از هر قطعه دالر است.  0000 000 50بهای تمام شده کل قطعات ست. ا

 . اگر نرخ سود را با رجوع به بهای تمام شده هر قطعه حساب کنيممی گردددالر  000 000 25 اشاساس سود ساالنه 

 برای کل سرمايه مصرف شده در واگرد هم صدق می کند ،در اين محاسبه رقمی که .می رسيم %50به رقم  (0,5/1)

يعنی اندکی  000 000 000/80 000 25نرخ سود واقعی ساالنه اما  .(50%=000 000 000/50 000 25)

در يک سو و  p/kمشاهده می کنيم که اين دو نرخ سود با رجوع به دو شيوه محاسبه يعنی  .خواهد بود %31بيش از 

p/C ر سوی ديگر بر هم منطبق نيستند زيرا دk  وC  نمی باشند.با هم مساوی   

شمار قطعات توليد دالر افزايش می يابد، بارآوری کار هم افزون می گردد.  100 000 000سرمايه فوق تا رقم  دوم:

قيمت تمام شده هر قطعه کماکان يک دالر است. فرض ما اين می رسد،  000 000 100شده در يک دوره واگرد به 

دالر  000 000 120سنت فروش رود. در اين صورت فروش محصول ساالنه  20است که هر قطعه يک دالر و 

 0,2/1برای هر قطعه  p/kميليون دالر سود ساالنه است.  20خواهد بود. از اين رقم صد ميليون قيمت تمام شده و 

خواهد بود. هر دو نرخ سود  %20و برابر 000 000 000/100 000 20خ سود واقعی ساالنه هم ، نر%20يعنی 

  مقادير واحدی می باشند. kو  Cبر هم منطبق هستند زيرا 

ميليون دالر می رسد. بارآوری کار نيز دچار افزايش می شود. با  150همان سرمايه باز هم افزايش می يابد و به سوم: 

 10سنت و با  65ميليون می گردد. هزينه توليد هر قطعه  300 دقطعات توليد شده در دوره واگر اين تغييرات شمار

از هزار الر خواهد بود.  500ميليون و  220به فروش می رسد. کل فروش يا کل واگرد سرمايه  سنت 75نت سود س

در اينجا نسبت سود هر قطعه به  سود است.ميليون دالر  30هزار دالر هزينه توليد و  500ميليون و  190اين رقم 

 (000 000 000/150 000 30)نرخ سود ساالنه سرمايه  امااست  %15کمی بيشتر از  (10/65) هزينه توليدش

   .است %20بالغ بر 

مشاهده می کنيم که فقط در شکل دوم نرخ سود ساالنه واقعی يا نسبت ميان سود و کل سرمايه با نرخ سود دوره واگرد 

يا سود هر قطعه به قيمت تمام شده آن با هم منطبق می گردد و اين انطباق ناشی از همسان شدن مقادير کل سرمايه با 

ديگر الزم است بر اهميت و اساسی بودن اين بحث اصرار کنيم که در در اينجا يک بار کل قيمت تمام شده کاالها است. 

توليد سرمايه داری، کاالی جداگانه حاصل يک زمان مفروض، کاالی منفرد، درخود و ِصرف را نمی توان مورد بررسی 

رابطه با کل داد. اين کار عميقا گمراه کننده است. هر کاال را تنها به عنوان محصول سرمايه پيش ريخته، در  رقرا

  سرمايه توليد کننده آن می توان بررسی نمود و آناتومی کرد. 

نرخ سود قطعا خارج قسمت اضافه ارزش به کل سرمايه و نه فقط سرمايه مصرف شده در توليد کاال است اما حجم سود 

 باه سامان می رسد. به هر حال برابر با حجم اضافه ارزشی است که در خود کاال جا گرفته است و از راه فروش آن ب

ترقی بارآوری کار قيمت تک کاال يا حجم معين کاال تنزل می کند. تعداد کاالها زيادتر می شود، حجم ارزش اضافی يا 

سود متراکم در تک کاال و نسبت به مجموع کاالها پائين می آيد. اين ها واقعيتهائی هستند که در ظاهر يا رويه بيرونی 



تعبيرات نادرست می گردند. اين تعبير که گويا سرمايه دار به ميل و بر اساس اراده خويش هر ماجرا دستخوش تعبير يا 

تک کاال را با سود کمتر می فروشد و در عوض با فروش انبوه تر خسارت خود را جبران می کند!! نظريه بدون هيچ 

  که سرچشمه سود را در فروش می بيند!!  است پايه ای

تک سرمايه داری می تواند چنين پندارد که سود خود در هر واحد کاال را تنزل ه القاء می کند. رقابت همه چيز را وارون

می دهد تا مقادير بيشتری کاال بفروشد و سود بيشتری به چنگ آرد، همه چيز در چگونگی فروش خالصه می شود!!  

 ی کند و خورند اذهان می سازد.نظريه پردازان اقتصاد سياسی هم عين همين پندار واهی را تبديل به تئوری م

  

  فصل چهاردهم

  عوامل خنثی کننده گرايش رو به افت نرخ سود

اقتصاد سياسی زبون از فهم ريشه های واقعی گرايش رو به نزول نرخ سود، وقوع آن را مايه حيرت می بيند!! کاهنان 

را  سال اخير 30، در طول شکلهای مختلفکوه سرمايه های استوار تلنبار شده در فقط اين معبد اگر چشم بگشايند و 

اين قدر چرا نرخ سود  پرسيد:بحر بهت خواهند  حيرت را عوض خواهند کرد. اين بار غرق، احتماال مسير نگاه کنند

فقط از درک قاون نزول نرخ سود عاجز نيستند، » مفاخر«اين دور نمی اندازد. !! چرا ترمزها را خرامان افت می کند؟

  کننده ای که اين قانون را خصلت گرايش می بخشد نيز هيچ چيز نمی دانند. به اين عوامل نگاه کنيم. از عوامل خنثی

  تشديد فزاينده استثمار کارگر  – 1

بدون آنکه نسبت جزء متغير سرمايه  ،بر حجم کار اضافی يا اضافه ارزش سرمايه دار می افزايد دراز کردن روزانه کار

يه را در قبال جزء متغيرش پائين می ارد. ثابت سرما جزء دقيق تر بگوئيمسازد.  جدی به جزء ثابت آن را دچار تغيير

افزايش  مزدش پشيزی حتی اگر کار کند،ساعت  12ساعت  8کارگر به جای  ترکيب آلی سرمايه را نازل تر می کند. اگر

ت آن اهمي جديديابد، باز هم ساعات کار اضافی بسيار افزونتری تحويل سرمايه می دهد. اين موضوعی است که صنعت 

بسيار خوب دريافته است، جای تعجبی نيست که هر چه سرمايه داری تکنيک مدرن تر و ماشين آالت پيشرفته تر به  را

ه کار توده های کارگر دارد. در مورد افزايش اضافه ارزش نسبی کار می گيرد، سعی در تطويل باز هم بيشتر روزان

افزايند،  می کارگر افزايش بر شدت استثمار شکل اين تأکيد الزم است که کل شيوه های مورد استفاده سرمايه برای اين

حجم معين کار  در همان حال که نسبت جزء متغير سرمايه به جزء ثابت آن را پائين می آرند، مقدار هر چه بيشتری از

را به عنوان ساعت  4ساعت کار روزانه  8که از را به کار اضافی يا اضافه ارزش و سود تبديل می کنند. کارگری 

ساعت  8درصدی را تحمل می نمايد، همين کارگر وقتی از  50يک نرخ استثمار  می گيردبهای بازتوليد نيروی کار 

 .می شود می گردد و چندين برابر %700، نرخ استثمارش يافت نمايددرفقط يک ساعت را به صورت مزد يا کار الزم 

سرمايه صد البته که به هيچ کدام اينها اکتفاء نمی کند، برای تشديد استثمار نيروی کار هيچ مرزی قائل نيست و هيچ 

بله با تنزل نرخ دی را قابل تمکين نمی بيند، کار کودکان و زنان از راهکارهای مهم افزايش اضافه ارزش ها و مقاح

سرمايه با قهر اقتصادی بشرستيزانه، زنان و کودکان خردسال را مجبور به تحمل روزانه های کار طوالنی  سود است.

افراد می نمايد، در اين گذر  می کند، نان بخور و نمير خانواده را در گرو کار شاق روزانه و شبانه بزرگ تا کوچک

 کل ا تا سرحد ممکن باال می برد و قانون تنزل نرخ سود را به چالش می کشد.حجم کار اضافی يا اضافه ارزش ها ر

سبی نبه ارزش اضافی  ،اعمال آنها ضمن ثابت نگه داشتن حجم سرمايه ثابت باشيوه هائی که سرمايه اتخاذ می کند تا 

ت و کار ی پيشرفته تر کشاستفاده از شيوه هابيشتر دست يابد همگی نقش خنثی سازی افت نرخ سود را بازی می کنند. 



يک سؤال در اينجا آنست که تکليف عوامل سد راه تنزل نرخ سود اما نهايتا باعث تسريع در کشاورزی از اين جمله اند. 

 افه ارزشحجم اض ويژهآن، چه می شود؟ به طور مثال اختراعات ماشينی پيش از عموميت يافتن آنها که باعث افزايش 

اين کشفيات نيز عوامل خنثی ساز پويه کاهش نرخ سود هستند؟ پاسخ مثبت  می گردد. آيا شمار معدودی سرمايه دار

حاصل ضرب دو عامل نرخ ارزش اضافی و شمار کارگران حجم اضافه ارزشی که سرمايه ای معين توليد می کند است. 

کار می شوند اما در نظر عوامل باال برنده نرخ اضافه ارزش موجب کاهش حجم نيروی است. اين به آن معنی است که 

داشته باشيم که در درون همين رابطه متضاد، دراز شدن روزانه کار و ترقی نرخ مطلق ارزش اضافی ناشی از آن مايه 

  يک بار ديگر استنتاجات خود را مرور کنيم. نرخ سود می گردد.  افتتضعيف گرايش به 

به کار افتاده، حجم سود باال می رود ولی نرخ سود کاهش در بررسی نرخ سود ديديم که: با افزايش حجم کل سرمايه 

 سير می يابد. اگر همه سرمايه متغير جامعه را در نظر گيريم اضافه ارزش توليد شده و سود حاصل عين هم هستند.

صعودی حجم اضافه ارزش با نمو نرخ آن همراه است. افزايش حجم مطلق اضافه ارزش از کثرت نيروی کار مورد 

شدت استثمار است. سرمايه معلوم المقداری  بهره کشی يا ر ناشی می شود و نمو نرخ آن ناشی از باالرفتن درجهاستثما

 ميليون دالر ممکن است شاهد ترقی نرخ اضافه ارزش باشد، اما به طور ميانگين با حجم اضافه ارزش کمتری 100مثل 

تابع نسبتی است که  بارآوری کار است ولی حجمشدرجه  که نرخ اضافه ارزش منوط به آنستمواجه شود. دليلش 

با توجه به نقشی که افزايش نرخ اضافه ارزش بر حجم و نرخ سود دارد و اينکه  دارد.سرمايه متغير در کل سرمايه 

به خنثی کردن يا کند نمودن سير رو به افت نرخ سود هستند، درست آنست که  باال برنده نرخ اضافه ارزش قادر عوامل

ش را حالت يک گراي ، عمالتأثير عوامل خنثی کنندهتحت  قانونی کهتنزل نرخ سود را يک گرايش تلقی کنيم.  قانون

نفر گردد.  3احراز می کند. اگر کارگری مجبور به انجام کار دو نفر شود يا شرائطی پديد آيد که او قادر به تقبل کار 

رخ اضافه ارزش نمو می نمايد، اما ميزان کار اضافی واهد داد و نآنگاه اين کارگر به اندازه دو نفر اضافه کار تحويل خ

مجموعا  ساعتی 8او دو روزانه  به طور مثالنفر نخواهد شد و الجرم حجم ارزش اضافی پائين می آيد.  3وی به اندازه 

می سازد، ساعت کار اضافی نصيب سرمايه دار 12ساعت، جمعا  6کار می کند و هر روزانه ساعت در شبانه روز  16

نخواهد ساعت کار اضافی تحويل سرمايه  18نفر کار نمايد اما   3ساعت به اندازه  16اين کارگر ممکن است در همين 

  داد. حجم نسبی اضافه ارزش در محصول تنزل می نمايد. 

  کاهش دستمزد به پائين تر از ارزش خود – 2

رمايه از پرداخت بهای مايحتاج اوليه معيشتی يا هزينه تنزل دستمزدها به زير ارزش واقعی خود متضمن فرار قهری س

ضروری بازتوليد نيروی کار کارگر است. پيداست که گرسنگی دادن هر چه بيشتر توده کارگر مايه افزايش کار اضافی 

  رو به افت نرخ سود خواهد بود.  شيمقابله با گرا و آنان، باال رفتن حجم و نرخ اضافه ارزش ها و در همين راستا

  سرمايه ثابت ارزان شدن اجزاء – 3

. آن با همان نسبت نمی بالد ارزشحجم سرمايه ثابت اعم از فيکس يا گردشی، کال و به طور مستمر افزايش می يابد اما 

متناسب  ی آنهاايه هااست اما نمو ارزش سرم غول آسا باليده 20در قياس با شروع قرن  هاخودروسازي حجم سرمايه ثابت

 ،در ماشين آالتترقی بارآوری کار، زمان کار متراکم رشد بارآوری کار است.  دليلش. نبوده است شانبا افزايش حجم

يکی از عوامل خنثی سازی پويه افت نرخ سود است.  خود همين. را می کاهداجزاء سرمايه ثابت  کمکی يا مواد خام،

اخت با همان ت می افتد مدام سير صعودی دارد اما ارزششمعين سرمايه متغير به کار  مقدارحجم سرمايه ثابتی که توسط 

 بکه همان عامل افزايش ترکي شاهديم. در اينجا نيز می شود مانع شتاب کاهش نرخ سود نمو نمی کند و با خزش کندتر،

  نرخ سود هم می گردد.  افتبه طور معکوس باعث کندی  آلی سرمايه و تنزل نرخ سود يعنی بارآوری کار



  اضافه جمعيت نسبی  – 4

هر چه رشد شيوه توليد سرمايه داری افزونتر افزايش اضافه جمعيت نسبی را در پی دارد.  ،ترقی بارآوری نيروی کار

گردد، طول و عرض اضافه جمعيت نسبی هم معموال بيشتر می گردد. اضافه جمعيت نسبی به نوبه خود دليلی برای کند 

واقعی سرمايه بر کار يا توسعه پرشتاب صنعت بزرگ است، چرا؟ دليلش روشن است. اين وسه شتابناک تسلط شدن پر

پديده متضمن دستيابی کارگاه داران کوچک به توده عظيم خلع يد شدگان و بيکاران ارزان است. همين امر سبب اشتياق 

تفاده از صنعت مدرن و تکنيک پيشرفته است. ظهور وافر سرمايه به استثمار مشدد اين توده و کاهش ولع خويش در اس

فراموش  چشمگير حجم و نرخ اضافه ارزش در خيلی از حوزه ها می گردد.اين شرائط ولو متغير و گذرا، باعث رشد 

نرخ سود عمومی از فرايند تبديل نرخ سودهای متنوع قلمروهای گوناگون می زايد. بر همين اساس، نمو حجم  نکنيم که

  ضافه ارزش ها در اين حوزه ها بازيگر نقشی فعال در کند نمودن گرايش رو به نزول نرخ سود است. و نرخ ا

  بازرگانی خارجی – 5

تجارت خارجی تا آنجا که مايه ارزانی عناصر سرمايه ثابت و وسائل ضروری زيست شود، نرخ سود را باال می برد، 

را می کاهد. داد و ستد با خارج، موجب تسريع روند انباشت  زيرا نرخ اضافه ارزش را افزون و ارزش سرمايه ثابت

گسترش شيوه توليد سرمايه داری می گردد. سؤال اساسی در اينجا آنست که آيا نرخ سود باالتر حاصل از پيش ريز و 

عال در فسرمايه در پاسخ بايد گفت که سرمايه در بازرگانی مستعمراتی می تواند موجد افزايش نرخ سود عمومی گردد؟ 

 ،ی رقابت می کند که در شرائط نامساعدتری توليد شده انديبا کاالها زيرا ،اين حوزه نرخ سود باالتری به دست می آرد

 پيشرفته کمترتر از کشور  ارزانبه دليل کار بارآورتر به قيمتی باالتر از ارزش خود، اما  را ی خودپيشرفته کاال جامعه

اضافه ارزشی بيش از آنچه در کاالهايش هست جامعه نخست  .را ارتقاء می بخشد کار نرخ سودش می فروشد، با اين

لک ما تازه عمومی نشده، سهمتری که کار بارآوتر در يک کارگاه مجهز به اختراع افزون می گيرد. شبيه اضافه ارزش

و  تحويليافته بيشتری مطرح است. در اينجا کار عينيت  یديگر به گونهماجرا در مورد جامعه دوم  مؤسسه می سازد.

 در داخل کمتر است. چرا های دريافتی از هزينه توليد آنهاشود، با اين توضيح که بهای کاالمقدار کمتری دريافت می 

سرمايه گذاری در مستعمرات نرخ سودهای باالتر می زايد؟ زيرا شدت استثمار بسيار هولناک تر است. ترکيب سرمايه 

ار زنده بيشتری با بهای بسيار حقيرتری استثمار می گردد. کار بردگان، کولی ها، زنان نازل تر است. به طور نسبی ک

به ارمغان می آرند. اين اضافه ارزش های غول آساتر های انبوه تر و نرخ سودهای طالئی تر اضافه ارزش  و کودکان

جای می گذارند و باعث سير صعودی و نرخ سودهای باالتر به نوبه خود بر نرخ سود عمومی سرمايه ها تأثير بارز بر 

آن می شوند. در داد و ستد ميان کشورها، جامعه پيشرفته تر کار کمتری تحويل می دهد و کار بيشتری دريافت می کند، 

های حاصل استثمار بر اضافه ارزشکار بيشتری که در قالب اضافه ارزش ها يا کار اضافی کارگران جوامع ديگر 

  طبقه سرمايه دار اين جوامع می گردد. اضافه و سهم  ی ترپرولتاريای جامعه صنعت

جزء متغير سرمايه در قياس با جزء ثابت  رشد سرمايه داری در کشور مبدأ را هم سرعت می بخشد،بازرگانی خارجی 

می آرد  چنگ اضافه ای بهسود ، ديگرکشور همزمان نسبت به  نرخ سود را می کاهد.آن را پائين می آرد، از اين لحاظ 

عوامل کاهش نرخ  در اينجا هم يک بار ديگر شاهد آن می گرديم که همانکه باعث خنثی سازی افت نرخ سود می شود. 

اب شتنه افت نرخ سود بلکه کندی و  ،اين کاهش هم می گردند. اگر جز اين بود آنچه اعجاب آور می شد مايه کندیسود، 

   مرور کنيم.نکات بنيادی مطرح شده را به شرح زير  پيش از آنکه جلوتر رويم برخیاندک آن بود. 

 ، منشآ تغيير در ترکيباستدر پروسه پيشرفت شيوه توليد سرمايه داری سبب ارزان شدن کاالها  همان عاملی که – 1

بر اين مبنی کاهش  می شود،موجب تنزل نرخ سود هم  می باشد،هم به کار رفته در توليد کاالها آلی سرمايه اجتماعی 



رمايه س را نبايد با افزايش ارزش در آن ماشين آالت مربوط به جزء استهالکهزينه  حتی ،کاالی منفردتوليد  نسبی هزينه

بالعکس هر کاهش نسبی هزينه سرمايه ثابت با وجود ثابت ماندن هر چند که گرفت.  شتباهاثابت در مقابل سرمايه متغير 

  آن می تواند باعث باالرفتن نرخ سود شود.  اجزاء مرکبه يا ازدياد حجم

ارتقاء بارآوری کار يا شرائط و عواملی که سبب می گردند تا کميت کمتری از کار زنده الحاقی در تک کاالها  – 2

تجسم يابد، اين شرائط به هيچ وجه بر نسبت ميان کار زنده پرداخت شده و نشده اثرنمی گذارند. بالعکس هرچه مجموع 

ر زنده الحاقی نهفته در کاال تنزل کند، جزء پرداخت نشده در مقابل جزء پرداخت شده ترقی می نمايد. به بيان کميت کا

ديگر همان شيوه توليد و عواملی که از حجم کل کار زنده الحاقی در درون يک کاال می کاهند، افزايش مطلق يا نسبی 

ا با تشديد استثمار و ترقی درجه لذ صعودی نرخ ارزش اضافی،سير اضافه ارزش را هم همراه دارند. تنزل نرخ سود با 

بهره کشی از کار به هم پيوسته اند. از همين روی هيچ چيز احمقانه تر از آن نيست که تنزل نرخ سود با افزايش مزدها 

 است کهتوضيح داده شود. نرخ سود از آن جهت تنزل نمی کند که کار کمتر بارآور است، بلکه بارآوری افزون تر 

  کاهش نرخ سود را همزمان با افزايش نرخ اضافه ارزش در پی می آرد.

  افزايش سرمايه سهامی  – 6

ی از سرمايه اجتماعی نقش سرمايه بهره آور را ری و گسترش شتابناک انباشت، جزئبا پيشرفت شيوه توليد سرمايه دا

کارگر است  اضافی آفريده طبقه ارزش تجزائی ازکه اين سرمايه ها به چنگ می آرند، جزء الياحراز می کند. سودی 

ل وارد پروسه تشکي سرمايه مورد گفتگو است. پيش ريز شده در بنگاههای صنعتی کمتر از سود سرمايهاما اين سود 

به نوبه خود اهرمی در کند نمودن گرايش سرمايه اجتماعی به اين سود کمتر،  رضايت يک بخش شود.نيز نمی  نرخ سود

    سود است.  نزولی نرخ

  

  فصل پانزدهم

  گسترش تضادهای درونی قانون

  کليات  –1

گسترش بارآوری کار، انباشت غول آسا، تنزل نرخ سود، سويه های مختلف و متضاد روندی واحد هستند. افزايش نرخ 

سلسله جنبان شيوه توليد سرمايه داری است. تنزل نرخ سود نيروی  موتور محرک يا ،سود مثل ارتقاء بارآوری کار

توسعه سرمايه داری را تهديد می کند. ريکاردو و  سودبازی را تشويق، توليد را مختل و، را کندتشکيل سرمايه های نو 

هائی و انتمرز  ش،همقطاران اين را درک نمی کنند و حاضر به قبول اين حقيقت نيستند که سرمايه داری ذاتا برای خود

 از قانونمی سازد. آنها اين مرز را می بينند اما ريشه اش را در توليد جستجو نمی کنند و به طبيعت احاله می دهند!! 

افول نرخ سود می لرزند اما سخت است قبول کنند که توليد سرمايه داری با پيشرفت نيروی بارآور به مرزی می رسد 

 تل، شاهد خصسرمايه داریروت فی نفسه نيست. مرز ويژه ای که نشان محدوديت که سر و کارش به هيچ وجه با توليد ث

گرايش نزولی نرخ سود فقط خاص سود سرمايه صنعتی نيست، بهره زمين  بودن اين نظام است. ميراتاريخی محض و 

نيز افت می کند ولو که حجم مطلق آن افزايش يابد، حتی در برابر سود سرمايه صنعتی افزايش نسبی هم داشته باشد. 

و بهره  zول ، بهره پ'pسود صنعتی  ،C. کل سرمايه اجتماعی عالئم زير را به خاطر آريم ماجرابرای فهم دقيق تر 

   با چنين معادله ای مواجه خواهيم بود.   است. در اين صورت  pو سود  m، کل اضافه ارزش rزمين

m/C=p/C=p'+z+r/C= p'/C+z/C+r/C 



ها مستمرا می بالد اما ارزش يا حجم اضافه  mسرمايه داری  یپيش تر ديديم که در پروسه انکشاف تاريخی و سراسر

m/C  ،زير مدام کاهش می يابدC  سريعتر ازm  است که سود صنعتی، بهره رشد می کند. به اين ترتيب کامال طبيعی

در  يک جداگانه برای خود نمو نمايند يا خارج قسمت هر کدام آنها به سرمايه کل دچار کاهش شود پول و بهره زمين هر

کال اشبه همين سياق عادی است که شند. باها به کل سرمايه با هم برابر  حالی که نرخ سود و نسبت کل اضافه ارزش

گردند در همان حال که نرخ مجموع اضافه ارزش و سود، دچار افزايش  در صورت باال رفتنمتفاوت سود نسبت به هم 

سود يا خارج قسمت کل اضافه ارزش ها به کل سرمايه رو به افت گذارد. بعالوه مقادير سود صنعتی، بهره زمين و 

ی که کل اضافه ارزش ها يا کل سودها تعيين می کنند به شکل های متفاوت تغيير کنند بدون بهره پول در درون مرزهائ

تغيير در مقدار سود صنعتی، بهره پول يا زمين تغييری در چگونگی توزيع اضافه آنکه نرخ سود تحت تأثير قرار گيرد. 

بد در حالی که نرخ ل می تواند افزايش ياارزش کل ميان آنهاست. در همين راستا نرخ هر کدام اين اجزاء به سرمايه ک

با خارج قسمت کل اضافه ارزش به کل سرمايه برابر که حاصل جمع آنها  شود، فقط با اين شرطدچار کاهش  سود کل

  باشد. مثالی بياوريم. 

اين ترکيب تغيير می کند و جای خود را  .است %100و نرخ اضافه ارزش  50c+50vسرمايه ای دارای ترکيب 

75c+25v  داشت. در حالت دوم يک سرمايه  500سودی با رقم  1000می دهد. در حالت نخست سرمايه ای به ميزان

می آورد. کل سود يا اضافه ارزش دو برابر شده است ولی نرخ سود نصف  1000واحدی سودی به ميزان  4000

بود،  10و بهره پول  20ره زمين ، به20درصدی فرضا سود صنعتی  50گرديده است. در حالت اول اگر از نرخ سود 

در حالت دوم با تنزل نرخ سود  .می شد %10و نرخ بهره پول  %20، نرخ بهره زمين %20آنگاه نرخ سود صنعتی 

 .می شود %5و بهره پول  %10، بهره زمين %10، سود صنعتی اگر نسبت ها مانند گذشته باقی مانند %25به 

شيوه با گسترش مدام  .خواهد شد %13تنزل کند، بهره زمين  %4ول به و بهره پ %8بالعکس اگر سود صنعتی به 

تمام سود ابتدا در دست سرمايه داران صنعتی و بازرگانی قرار می گيرد و بعدا گيرندگان بهره زمين سرمايه داری توليد 

ود رمايه داری فقط توليد سو بهره پول هر کدام سهم خود را دريافت می کنند. يک چيز را هيچ گاه از ياد نبريم. توليد س

  است و در ماهيت خود هيچ سنخيتی با توليد برای رفع مايحتاج زندگی انسانها ندارد. 

با توليد اضافه ارزش فقط فاز نخست روند توليد به انجام می رسد. سرمايه دار حجم معينی کار بدون هيچ اجرت مکيده 

مايه ثابت و متغير می گردد يا اعم از جزئی که جانشين سر کاالهااست. اينک دومين فاز آغاز می شود، کل محصول يا 

که اضافه ارزش است بايد فروخته شود. اگر فروش انجام نگيرد. همه کاالها فروخته نشوند يا پائين تر از قيمت  جزئی

ان که هدف آنچنحاصل اين استثمار  يدترين شکلی استثمار شده باشد،توليد به فروش رسند آنگاه ولو که کارگر به شد

سرمايه و سرمايه دار است محقق نشده است. پروسه ای که می تواند به از دست رفتن حجم زياد يا اندک اضافه ارزش 

ه لحاظ نه فقط از نظر زمانی که ب ،توليد شده منتهی گردد. شرائط استثمار مستقيم و شرائط سامان پذيری نتيجه استثمار

استثمار مستقيم محدود به نيروی کار مولد جامعه است در صورتی که شرائط سامانيابی  مفهومی نيز تالقی ندارند. شرائط

ق را قدرت مطل مصرف جامعه اما توانمصرف جامعه تعيين می شود.  ظرفيتبا تناسب ميان رشته های مختلف توليد و 

ند توزيعی مشخص می کتوليد يا ظرفيت مطلق مصرف تعيين نمی کنند، در عوض اين قدرت مصرف را شرائط متضاد 

فقط در محدوده ای تنگ امکان تغيير سطحی که  که مصرف اکثريت غالب جامعه را به پائين ترين سطح تنزل می دهد.

پيدا می کند. از اين که بگذريم قدرت مصرف با گرايش سرشتی و غيرقابل مهار سرمايه به خودافزائی و توليد ارزش 

اين قانون حاکم بر شيوه توليد سرمايه داری است. شيوه توليدی که ود می شود. اضافی در مقياس های عظيم تر هم محد

دگرگونی های مستمر درونی آن قهرا با ارزش کاهی سرمايه موجود، رقابت سبعانه سرمايه ها با هم، نياز جبری سرمايه 



در همين راستا بازار بايد مدام به خودافزائی غول آسا، همچون اهرم های تقال برای بقا و هراس از افالس همراه است. 

گسترش يابد. روابط و شرائط مستولی بر آن به قانون اختاپوسی مستقل از توليد کنندگان تبديل شود و مهارناپذيرتر گردد. 

و بيشتر ر د بيشتياما هر چه تول، با توسعه بيرونی توليد به جستجوی راه حل می افتد درونیتضاد  ،در اين شيوه توليد

(مصرف کال چه در شکل نيازهای تشکيل سرمايه ثابت و  ،، ژرف تر در تضاد با شالوده تنگ مناسبات مصرفمی بالد

 نسبی مغايرتی مراهی سرمايه مازاد و اضافه جمعيت، هبر فراز اين تضاد ذاتی چه مايحتاج معيشتی) قرار می گيرد. 

مورد نياز برای  و شرائطاضافه ارزش  شرائط توليدان مي ندارد. اجماع آنها حجم اضافه ارزش را باال می برد اما تضاد

نرخ سود نه بر اثر کاهش استثمار کارگر بلکه به خاطر استفاده تحقق و سامان پذيری اضافه ارزش را حادتر می سازد. 

يه مابا افزايش حجم سربيشتر و وحشيانه تری که سرمايه از کار کمتر می کند دچار تنزل می شود. حجم سود بدون شک 

روند تمرکز به صرف شده ولو با کاهش نرخ سود رشد می کند اما اين امر تراکم همزمان سرمايه را به همراه دارد. 

  نوبه خود خلع يد از سرمايه داران منفرد کوچک را در پی می آرد. 

  تعارض گسترش توليد با ارزش افزائی – 2

پيش در هيأت آنچه از  اولرشد نيروهای مولده کار در شيوه توليد سرمايه داری با چهره ای دو گانه ظاهر می گردد.  

ماشين آالت، زيرساخت های  ساخته، جسدی که به شکل ابزار توليد، مواد خام، کمکی و نيمايجاد شده است، در کار م

حمل و نقل، تأسيسات »!! خدماتی«بانکی، کشاورزی،  مالی، مورد نياز چرخه ارزش افزائی سرمايه، مؤسسات صنعتی،

 ن جزءآ تجسد يافته و توليد جديد بر متن هستی آن ها انجام می گيرد. دوم در کوچکی و فراوان شکلهای ديگرفضائی 

. ذ می کندمولد از جهتی ديگر هم دو شکل اتخااز سرمايه که صرف مزد می شود به نسبت کل سرمايه. توسعه نيروی 

کاهش مدام مقدار نيروی کار يا شمار کارگران برای  دومافزايش مستمر بخش اضافی کار در مقابل بخش الزم آن و  يکم

راه انداختن حجم معينی از سرمايه. نکته مهم در اينجا آنست که دوگانه نخست و دوگانه دوم با اينکه هم مکمل همديگر 

اده ايم د اين موضوع را کراراً توضيحد تأثير متضاد بر جای می گذارند. و هم تعديل کننده يکديگرند، در مورد نرخ سو

اما از تکرارش ضرر نمی کنيم. حجم کل ارزش اضافی و حجم کل سود برابرند، نرخ سود هم خارج قسمت کل ارزش 

در  گردد.اضافی به کل سرمايه است، اما مقدار اضافه ارزش کل توسط نرخ ارزش اضافی و شمار کارگران تعيين می 

توليد سرمايه داری نرخ اضافه ارزش مدام صعود می کند اما شمار کارگران در قياس با کل سرمايه مستمرا دچار کاهش 

می شود. صعود اولی تا حدی آثار کاهش دومی را جبران می کند اما به هيچ وجه قادر به مهار کامل و ممتد آن نيست. 

کارگری که هر کدام دو ساعت در روز کار انجام  24نمی توانند به اندازه  ساعت در روز کار می کنند 12کارگر که  2

می دهند ارزش اضافی ايجاد نمايند، حتی اگر دو کارگر مذکور باد هوا خورند و کل کار آنها کار پرداخت نشده گردد. 

با توسعه سرمايه داری نرخ سود تنزل می کند. اما حجم سود و حجم سرمايه  - 1 کنيم. نگاهچند نکته با دقت  جا بهايندر 

 اگر نرخ سود معلوم است افزايش رشد مطلق سرمايه به نمو مقدار موجود آن مربوط است. - 2. دچار افزايش می گردد

را ارزش سرمايه  ،درشد نيروی مول - 4هر گاه مقدار سرمايه معلوم باشد، نرخ رشد سرمايه تابع نرخ سود است.  - 3

د می تواند رخ ده هنگامیتنزل می دهد سوای وقتی که با ترقی نرخ سود مايه فزونی سرمايه الحاقی شود. اين افزايش 

شوند،  سرمايه ثابت وارد می متشکلهکاالهائی که در بازتوليد نيروی کار و عناصر که يا ارزش اضافی نسبی باال رود يا 

، هر دو باعث کاهش نسبی جزء متغير سرمايه ارزش سرمايه موجود می شوند موجب کاهشو ارزان تر گردند. اين هر د

 اگرهستند و هر دو اين تنزل را کند می کنند. عمومی . هر دو موجب تنزل نرخ سود گردنددر مقابل جزء ثابت آن می 

، همان چيزی که ی آوردمرش سرچشمه استثمار را در پی افزايش جمعيت کارگری شود، گست سود سببنرخ باالتر 

  سرمايه را سرمايه می کند. 



با همه آنچه گفته شد، رشد نيروی مولد کار به طور غيرمستقيم در افزايش ارزش سرمايه موجود نقش بازی می کند. 

زيرا حجم ارزش های مصرفی و تنوع آن ها را کثرت می بخشد. ارزش های مصرفی که محتوی ارزشهای مبادله ای 

 انيکس حتی سرمايه يکسان و کارسرمايه را می سازند. به سرمايه ثابت و متغير تبديل می شوند. اء ستند و اجزه

سوای ارزش مبادله ای قادر به سرمايه شدن هستند. سرمايه الحاقی  محصوالت بيشتری توليد می کنند. محصوالتی که

مايه می تواند تحت اختيار گيرد به ارزشش می شوند، کار مازاد و کار اضافی مازاد جذب می کنند. حجم کاری که سر

فراموش  مع الوصفمايحتاج معاش کارگر مربوط است.  اد خام، ماشين آالت، وسائل کمکی،مربوط نيست، به حجم مو

   د که:اين تضا نکنيم که دو جنبه در هم تنيده فرايند انباشت نمی توانند بدون تضاد و تعارض کنار هم قرار گيرند.

 فقط اضافه جمعيت نسبی می زايند. عواملی نيز ،ش بازی محرکهای افزايش جمعيت کارگریهمزمان با نق •

 سرمايه است. -انباشت ارزش  صعودو ارزشش کاهش می يابد. کاهشی که مايه  نموبا تنزل نرخ سود حجم سرمايه  •

  با رشد نيروی مولد ترکيب سرمايه باال می رود و جزء متغير سرمايه به طور نسبی پائين می آيد.  •

 شود.در پی همديگر رخ می دهند. در مقاطعی ستيز عوامل متضاد باعث بروز بحران می گاه همراه،  گاهتأثيرات باال 

يده قهرآميزی که توازن فروپاش طغيانهایبرای تضادهای موجود نيستند.  آگينقهر مفرهای لحظه ای بيش ازها چيزی بحران

 عه مطلقتوساساس تضاد اينجا است که شيوه توليد سرمايه داری قهرا در مسير  را موقتا برقرار می کنند.پروسه توليد 

رين ده تی آنها تا گسترنيروهای مولده پيش می تازد. هدف اين شيوه توليد حفظ ارزش سرمايه های موجود و ارزش افزائ

حصول اين هدف اتخاذ می کند متضمن کاهش نرخ سود، ارزشکاهی هائی که سرمايه برای حد ممکن است. همزمان روش

  سرمايه موجود و توسعه نيروهای مولده کار به زيان نيروهای مولدی است که قبال توليد شده اند. 

ايای سرمايه داری برای کند ساختن پويه تنزل نرخ سود و شتاب درونی و پ اهرمارزشکاهی ادواری سرمايه های موجود 

 فرايند بازتوليد و گردش سرمايه اما همين اهرمسرمايه از طريق تشکيل سرمايه جديد است،  –دادن به انباشت ارزش 

 متغير سرمايهجزء  نمو نيروهای مولد و کاهش نسبی مواجه می سازد. بحران اختالل می کند و روند توليد را با را دچار

ايجاد می کند. انباشت سرمايه،  هم اضافه جمعيت مصنوعی است امامحرک رشد جمعيت کارگری ش، ثابت در مقابل جزء

بيشتر انباشت ارزش مصرفی کند می شود. کاهش نرخ سود باعث تشديد باز هم  ،با کاهش نرخ سودبه لحاظ ارزش، 

ت از لحاظ ارزش می افزايد. توليد سرمايه داری می کوشد که بر اين همين کاهش به نوبه خود بر شتاب انباشمی گردد. 

دتر از نو با مقياسی نيرومنرا موانع مذکور  که خود انجام می دهدفقط با وسائلی  اين کار راغلبه کند اما  پايا یموانع درون

  به وجود می آورند. 

فزائی نقطه آغاز، پايان، د، خود سرمايه و ارزش اسد حقيقی توليد سرمايه داری خود سرمايه است. در اين شيوه تولي

ست. توليد فقط توليد سرمايه است. توليد به هيچ وجه وسيله ای برای ارتقاء فزاينده شرائط زندگی، آمال توليد ا انگيزه،

حراست د ييگانه هدف اين شيوه تولنمی باشد.  توليدکنندگانمعنوی  -عروج مادی  والندگی، بهزيستی، بی نيازی، آزادی ب

 ،و مستمندسازی قهرآميز آنها استوار است توليدکنندگان توده عظيم بر سلب مالکيت شبنياد ،سرمايه است –و نمو ارزش 

های کار سرمايه برای تحقق اسلوبدر درون مرزهای معينی قادر به تضمين بقای خود است. مرزهائی که وجودشان با 

هدف ماهوی يا جهت افزايش بدون هيچ مرز توليد سرمايه  ها دراين اسلوب قرار دارد.در تضاد غيرقابل حل  مذکورهدف 

سترش گ جتماعی پيش می تازند. در اينجااين شيوه توليد و الجرم افزايش بدون هيچ قيد و شرط نيروهای بارآور کار ا

هدف ماهوی اين شيوه توليد که فقط بارورسازی بدون قيد و شرط سرمايه  و بدون مرز نيروهای بارآور اجتماعی کار

ی شوند. اگر سرمايه داری موجد رشد نيروهای مولده مادی و ايجاد بازار جهانی درگير مبا هم است مدام و قهرآگين 

  و وجود خود نيز هست. وظيفه تاريخی  ميان اين، در همان حال مظهر تضاد سرکش و غيرقابل حل است
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زمان کار الزم  تراز وسود مطلوب حصول ، کارگراستثمار  برای ای که سرمايه دار تنزل نرخ سود حداقل سرمايهبا 

اال ببيش از پيش می شود. همزمان تمرکز سرمايه نياز دارد،  يا کمتر از آن يش با زمان کار اجتماعا الزمتوليد کاالها

اعتباری، خريد  سودبازی، خدعهسرمايه های کوچک راه  موجب کاهش نرخ سود می گردد. باز هم. روندی که دمی رو

بخشی از سرمايه اجتماعی را می سازند که قادر به افزايش  اين سرمايه ها و فروش سهام، بحران سازی پيش می گيرند.

در شکل اعتبار به سرمايه مازادند و ندارند،  بازار رارقابت در حجم خود برای جبران تنزل نرخ سود نيستند، توان 

 پديده هائی می زايد. از آن که اضافه جمعيت نسبی رويندمی  مان زمينه ایهاز اختيار سرمايه داران بزرگ در می آيند. 

ه و وليد سرمايدر اينجا ما با اضافه تکه همديگر را تکميل می کنند ولو اينکه در دو قطب مخالف يا ضد هم قرار دارند. 

است اما همه چيز حديث انباشت اضافی  مشهودکاال  نه اضافه کاالی مشخص رو به رو هستيم. بدون شک وفور سرکش

  سرمايه است. اضافه توليد مطلق است و بايد همين پديده مهم يعنی اضافه توليد مطلق را شناخت و کالبدشکافی کرد. 

ديگر هيچ سرمايه اضافی را نتوان برای هدف توليد سرمايه داری به کار که اضافه توليد مطلق لحظه ای رخ می کند 

گرفت. هدف سرمايه صرفا تصاحب کار اضافی، توليد اضافه ارزش و تشکيل سرمايه الحاقی است، حال اگر سرمايه 

 نسبی آن، در قياس با جمعيت کارگری چنان نمو نموده باشد که نه زمان کار مطلق اين جمعيت و نه زمان کار اضافی

د، قطعا اضافه توليد مطلق حاکم است. سرمايه قادر به توليد اضافه ارزشی بيشتر نداشته باشنامکان گسترش هيچ کدام 

از پيش نيست و روزنه ای به سوی پيش ريز سرمايه الحاقی باز نمی باشد. شرائطی که در آن افزايش انباشت منتهی به 

ارزش کمتر زايد. در هر دو حالت نرخ سود به طور ضربتی سقوط می کند حصول سود بيشتر نيست و چه بسا اضافه 

زايش افاما اين سقوط از سير صعودی ترکيب ارگانيک و رشد فزاينده نيروهای مولد نشأت نمی گيرد، سرچشمه آن در 

اسخ اندکی چرا؟ چنين است. پکار الزم است.  و کاهش کار اضافی در مقابل ارزش پولی سرمايه متغير، ترقی مزدها

پيچيده است. برای کنار زدن اين پيچيدگی به خاطر آريم که پروسه خاص مورد گفتگوی ما که به سقوط ضربتی نرخ 

سود منتهی شده است از آنجا شروع شد که حصول همان سودهای سابق در گرو پيش ريز حجم هر چه انبوه تر سرمايه 

ايجاد بل قدر حالی که سودی بيش از  افتد يروی کار افزون تری راهقرار گرفت. حجم انبوه تری سرمايه که بايد توسط ن

     کند. به اين ترتيب افزايش ارزش پولی سرمايه متغير و ترقی مزدها است که باعث اين سقوط گرديده است. نمی 

زائی رزش افيک بخش سرمايه کامل يا ناقص، بالاستفاده می ماند. بخش ديگر پروسه اچه اتفاق می افتد؟ در اين وضع 

غيرفعال يا نيمه فعال و نرخ سود پائين پيش می برد. تنزل نرخ سود ادامه می يابد و  های سرمايه اينخود را زير فشار 

ر با کاهش حجم سود همراه می شود، زيرا حجم نيروی کار در همان سطح باقی مانده و الجرم حجم ارزش اضافی اين با

فعل کاهش ارزش بال. پائين تر می آيدنرخ سود و باال نرفته است. حجم کاهش يافته سود بر همان سرمايه سابق تقسيم 

احبان می گردد. ص تر سرکشاضافه توليد  با توجه بهت می کند، رقاب ترجدال درونی سرمايه را شديد ،سرمايه پيشين

ند. کنسرمايه های فعال بخشی از سرمايه اضافی خود را راکد می نمايند تا از کاهش ارزش سرمايه پيشين جلوگيری 

 سابقا فعال اين جزءد. را از دور خارج ساز سابقيه فعال د جزئی از سرمااز سرمايه جديد اضافی موفق می شو بخشی

  تعيين می شود.  آنهاتوسط رقابت حاد ميان  سرمايه ها؟ پاسخاما کدامين ماند،  می عاطل نکاي

 عدر توزيهمبستگی عملی طبقه سرمايه دار  مظهردر پروسه تشکيل نرخ سود عمومی  مثالرقابت در شرائط متعارف 

ش کاراينجا ديگر  می يابد.معکوس به گاه وزيدن تندباد بحران حالت  مورد بحث، ، اما در شرائطاستاضافه ارزش ها 

زيانها  حجمتا از  می کوشدها است. هر سرمايه داری از عوارض آن فرار می کند و  نه توزيع سودها که تقسيم زيان

ايه بايد . بخشی از سرمقبال ديديم را چگونه؟ پاسخ باالخره مسير کاهش و گشايش پيش گيرد امابکاهد. اين تعارض بايد 



از دست دادن ها و ضررها  آن بايد از دور خارج شود. يک جزءبين برود، سرمايه اضافی يا حداقل عاطل ماند. از 

زيان ها به از  روشن است. سرمايه داران عين وحوش صحرا برای کاهش سهم خود کامالچگونه توزيع خواهد شد؟ 

زيان  سومی متحمل دومی نابود،، عاطل زيان کمتری می بيند، يک سرمايه  شتر،می افتند. هر که زورش بي جان هم

هائی از سرمايه ثابت اعم از گردشی يا استوار در شکل کاهش ظرفيت بخش می گردد.  نسبی يا فقط ارزشکاهی موقت

  . می افتند راکد به حالتتوليد 

 رمنتظو  اوراق اعتباری مدعیکه در شکل ای سرمايه ارزش های سرمايه ای رخ می دهد.  مورددر  کوبندهفروپاشی 

نزل جدی می گردند. دچار ت ،محاسباتشان است محل رجوع . با کاهش درآمدهائی کهها است سهيم شدن در اضافه ارزش

ه پروسه فروش خود برای آنک از کاالها توده چشمگيرید. عاطل در می آي به صورتهم بخشی از طال و نقره موجود 

 عناصر را پيش می گيرند.سرمايه  –تنزل قيمت و الجرم تنزل ارزش سرمايه در شکل کاال  راهرا به سامان رسانند 

را در پی دارد. اين تنزل عمومی قيمت ها، رکود و فروپاشی د. فرايندی که هم دچار همين کاهش می شوسرمايه استوار 

 اليدهبرکردی که همراه رشد سرمايه . همان کاکندفلج می کارکرد پول به عنوان وسيله پرداخت را  فروپاشی و کسادی

نظام  فروريزیبا  پاره شدنی کهپاره می شود.  يکی، يکیدر موعدها،  ها پرداخت زنجير تعهدبود. در همين راستا 

قهری و ضربتی، های شديد، ارزشکاهی د سرمايه به هم می آويزد. کل اين ها به بحران اعتباری رشد يافته در زمان رش

  کاهش واقعی بازتوليد می انجامد.  باالخره در فرايند بازتوليد و  لرکود، آشفتگی عاج

ل را ن شاغکارگرا می شود وطبقه کارگر بخشی از بيکاری  سبب عوامل ديگر نيز وارد صحنه می شوند. رکود توليد

رای سرمايه به چيزی ک .کند میبازتوليد نيروی کار  متوسطبسيار پائين تر از بهای  سطحتا  مزدمجبور به قبول کاهش 

اضافه ارزش نسبی يا مطلق به گاه ثابت ماندن مزدها دارد. همان نقشی را دارد که طغيان است و» فلک افروز گردنبند«

ها بکوشند. اين کار نيازمند افزايش کاهش قيمت  و تشديد رقابت ها، سرمايه داران را وا می دارد تا برای تنزل قيمت ها

 ،ماشين آالت مدرن است. روندی که کاهش نسبی سرمايه متغير در مقابل جزء ثابت بارآوری کار به کمک تکنيک و

کاهش ارزش عناصر سرمايه ثابت موجد سير  بعالوه. داردکارگران و افزايش اضافه جمعيت تصنعی را در پی  بيکاری

تواند  میاين افزايش  .می شود ل سرمايه متغيربحجم سرمايه ثابت در مقا فزونی عودی نرخ سود است. چيزی که مايهص

رخ می کند و  جديد انباشتست که توسعه همراه باشد و سرانجام با وقوع همه اينها با کاهش ارزش جزء ثابت سرمايه

  می گيرد.جای رکود را 

ل ، دومی تا جائی بيانگر اولی است که وسائفرق است اضافه توليد مطلق وسائل توليد وميان اضافه توليد مطلق سرمايه 

 رخ می دهد ارزش افزائی کنند و توسعه حجمارزش خود که همراه با  توسعهد. به نسبت نيد به مثابه سرمايه عمل کتول

با اين همه اضافه توليد سرمايه متضمن اضافه توليد وسائل کار و توليدی است که می تواند د. يک ارزش الحاقی پديد آر

ار نيروی کار را در سطح ممکن اعمال نمايد. تنزل در ميزان استثمار به عنوان سرمايه عمل نمايد. استثمار کند و استثم

ين يک بار ديگر بر ادر روند توليد سرمايه داری است.  و بحران رکود نقطه شروع اختالل،به پائين تر از سطح معين، 

ی کار و رشد نيروهاامر هويتی سرمايه تأکيد کنيم که در اين شيوه توليد همان عوامل سلسله جنبان افزايش بارآوری 

سرمايه را از لحاظ حجم و ارزش  انباشتمولد، حجم محصوالت کاالئی را افزايش می دهد. بازارها را توسعه می بخشد، 

می سازد. نرخ سود را می کاهد، اضافه جمعيتی نسبی پديد می آرد و آن را روزافزون می کند، اضافه جمعيتی  شتابان

آن نيست که در داخل کاربرد  برایاگر سرمايه به خارج صادر می شود ن ها نيست. که سرمايه موجود قادر به جذب آ

 ،جامعهبرای روی است که نرخ سود باالتری به چنگ می آرد. در داخل برای جمعيت کارگری شاغل و  آنندارد، از 

  د. کننده يکديگرنط مشرو. سرمايه ای که کنار اضافه جمعيت نسبی وجود دارد. با هم همزی و کامال اضافی است سرمايه



حجم  ،که صرفا توليد سود است. سرمايه برای حصول اين هدفبلرفع نيازهای انسانی  نهکه هدف سرمايه، گفته شد 

تعيين می کند. به همين دليل مستمرا با شکافی ميان ابعاد محدود  آن عکسو نه توليد را از طريق رجوع به مقياس توليد 

ضمنا د. هويتی، درونی سرمايه مواجه می شوموانع اين غلبه بر مترصد  روند توليد ومصرف مقدور سرمايه داری 

چيز در  و همه !!می گويند اضافه توليد فراگيری در کار نيست برخیاضافه توليد سرمايه اضافه توليد کاال هم هست. 

دش توليد، خو شاخه های ری تناسبکه در سرمايه دا اينان نمی فهمند،  صه می شودبی تناسبی ميان شاخه های توليد خال

تفاق، حتی به گاه ا است. هويتی تناسب صرفا جلوه ای از بی تناسبی فرايند خروج و ورود مستمر به عدم تناسب است.

ند عده ای اصرار دارحميل می گردد. ت بر عاملين توليدقانون کوری است که  نيست. جمعی توليد کنندگان حاصل اراده

مرزهايش مطلق نيست، اما نسبی است.  اما شيوه توليد سرمايه داری خود نسبی است. اين درست استاضافه توليد که 

همان کاالهائی که توده  چرااين است  اگر جزسرمايه داری است مطلق می باشد.  برای خود اين شيوه توليد و تا وقتی

د تقاضای خريد کاالها از بازارهای دوردست برسد باي چراهستند، با فقدان تقاضا مواجه می گردد،  انسانها دچار کمبودش

در سرمايه داری، محصول زيرا . زنده ماندن پرداخت شودبرای  چيزیکاالها در داخل اين تا به کارگران توليد کننده 

ه شود شايد گفت کند.مبدل به سرمايه  سرمايه دار بتواند آن را که شوداضافی فقط زمانی می تواند برای مصرف عرضه 

ه اگر سرمايه داران کاالهای خود را ميان خودشان داد و ستد کنند، ديگر اضافه توليدی نخواهد بود!! اما در اين صورت ک

  . وجود نخواهد داشتديگر سرمايه داری هم 

 ش به توسعه مطلق نيروهایگراي سرمايه داریدر  اماتوليد به طور عام نيستند.  برایموانع توليد سرمايه داری موانعی 

اد در تض ،که سرمايه در آن حرکت می کند و فقط در محدوده آن قادر به حرکت است . اين گرايش با شرائطیاست مولده

شاغل ساختن  در سرمايه داری وسائل معاش نيست که زياد توليد می شود، وسائل توليد هم برایمستمر قرار دارد. 

پرورد که کارشان استثمار کارگران است، کارهائی را می آفريند د، بالعکس انبوه جمعيتی را می جمعيت توليد نمی شو

وسائل معاش و توليد بسيار انبوهی را توليد می کند که به عنوان وسائل يند، در سرمايه داری کار به حساب می آ که فقط

ته ه ارزش های نهفاستثمار کارگران با نرخ سود طالئی عمل کنند. کاالهای کوه آسائی توليد می شوند تا ارزش و اضاف

در آنها با شيوه خاص توزيع سرمايه داری راه تحقق پيش گيرند و سرمايه الحاقی گردند. فرايندی که انجامش بدون 

  ممکن نيست. موانع درونی سرمايه به شکلهای زير خود را ظاهر می سازند. انفجارهای مکرر و مکرر

ی تبديل می کند که در نقطه ای معين در تضاد سرکش با پويه اين رشد نيروهای مولد، تنزل نرخ سود را به قانون – اول

  رشد قرار می گيرد. تضاد ويرانگری که بايد توسط بحران ها مهار شوند.

نسبت بين کار بدون هيچ اجرت به کار تجسم يافته، سود و نرخ اين سود است که حدود قبض و بسط توليد را  – دوم

حائز هيچ تأثيری نيست. نيازهای زندگی انسان است. توليد به حکم سود راه می افتد،  تعيين می کند و آنچه در اين ميان

نرخ سود يگانه موتور محرک توليد سرمايه داری است. رشد نيروهای مولد کار انجام می گيرد و متوقف می شود. 

اهانه انجام می دهد، آنچه اجتماعی تنها توجيه وجود تاريخی سرمايه است. سرمايه اين وظيفه را کامال کور و ناآگ

را شديدا خشمگين می سازد اين است که نرخ سود، اين يکتا نيروی محرک توليد سرمايه داری و يگانه » ريکاردو«

ريکاردو نمی فهمد که سرمايه شرط انباشت سرمايه خود پويه توليد را دچار اخالل می کند و به ورطه توقف می اندازد. 

  لق بلکه تاريخی و فازی گذرا در پروسه توسعه شرائط مادی توليد است. داری نه يک شيوه توليد مط
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ل اين نابرابری فقط به آنارشی توليد و رقابت قفپيشرفت نيروی بارآور کار در رشته های مختلف صنعت نابرابر است. 

را هم ادی تضبه شرائط طبيعی هم گره خورده است. تأثير فصول بر کشاورزی را نگاه کنيد. رشد مورد گفتگو نيست. 

که تکامل نيروی بارآور در پيشرفته ترين رشته ها انتظارش  استحجم سود متوسط قهرا پايئن تر از سطحی با خود دارد. 

رخی ديگر نيز همراه است. حجم بخش گردشی سرمايه پيشرفت در برخی عرصه ها با پسرفت در برا القاء می کند. 

نيروی مولد کار افزايش می يابد اما اين حکم در مورد جزء استوار سرمايه به اين ثابت به طور مستمر مرتبط با رشد 

ه د اما ببه طور مطلق باال می رورشد حجم مادی ماشين آالت هزينه تشکيل اين بخش سرمايه با صورت صادق نيست. 

برابر نخواهد  10برابر گذشته کاال توليد کنند، هزينه سرمايه استوار آن هم  10کارگر  5اگر کاهش می يابد. نسبی طور 

  شد، افزايش کمتری را نشان خواهد داد. 

ارزش کاال توسط زمان کار اجتماعا الزم متراکم در آن تعيين می شود. افزايش بارآوری کار باعث کاهش سهم کار زنده 

در اين ميان کاهش کار زنده بيشتر از افزايش ر قبال انجام يافته اش همراه با کاهش کل کار متبلور در آن است. و نمو کا

سرمايه ثابتی که وارد ترکيب کاال می شود از دو جزء تشکيل شده است. جزء گردشی که  کار انجام گرفته پيشين است.

ستهالک و در همين اندازه وارد ترکيب کاالی جديد می شود. با تماما وارد کاال می گردد و جزء استوار که به صورت ا

يک نکته افزايش بارآوری کار، ارزش هر دو جزء کاهش می يابد. زيرا حامل کار اجتماعا الزم کمتری خواهند بود. 

دان ين بمهم را از ياد نبريم. خصلت نمای ترقی بارآوری کار، افزايش بسيار باالی جزء استوار سرمايه ثابت است. ا

رتقاء او کاالی جديد ترقی می کند، اما کاربرد تکنيک مدرن معنی است که ارزش سهم استهالک اين سرمايه در ترکيب 

ده کاهش کار زن باکه  کندکمتر از ارزشی  در کاال رافرسايش بخش استوار وارد  جزءبارآوری کار بايد ارزش الحاقی 

. اين امر در مورد خواهد بودارزش کاال زل دهنده نتتکنيک جديد  که . تنها در اين صورت استشده استصرفه جوئی 

. همه آنچه در پی استفاده از ماشين آالت مدرن تر مايه باال رفتن ارزش صدق می کندتغيير بهای مواد خام و کمکی نيز 

هم کار زنده در کاال جبران گردد. تأثير ارتقاء بارآوری کار بايد چنين باشد اما اين امر کاال می شود بايد توسط کاهش س

  نيازمند واکاوی است.  چگونه استدر سرمايه داری 

که در رشته ای معين از صنعت، يک قطعه کاال حامل اين ارزش ها است. ارزش فرسايش ماشين نيم دالر،  فرض کنيم

دالر و در اين صورت کل  2برابر  %100دالر، اضافه ارزش با نرخ  2الر، دستمزد و نيم د 17مواد خام و کمکی 

سرمايه دار معادل ارزش  اين را هم به فرض باال اضافه کنيم که قيمت توليد برابر ارزش و سوددالر است.  22ارزش 

    دالر است. حال  22يد هم و قيمت تول %10دالر، نرخ سود  2دالر، سود  20اضافی توليد شده است. پس هزينه توليد 

ارزشی که بابت استهالک وارد کار زنده برای توليد هر قطعه کاال را تا نصف کاهش می دهد. می شود، ماشينی اختراع 

 17ارزش فرسايش ماشين يک و نيم دالر، مواد خام و کمکی همان  ،با اين رخدادکاال می شود سه برابر می گردد. 

دالر  20دالر می گردد. هزينه توليد مانند گذشته  21دالر، جمع ارزش  1ه ارزش اضاف دالر و نيم، مزد يک دالر،

باقی می ماند و الجرم او يک دالر اضافه ارزش افزونتر  %10است. نرخ سود برای سرمايه دار صاحب ماشين همان 

ظاهرا ارزان تر نشده و  دالر است. کاال 22دالر می شود. قيمت توليد نيز همان  2به چنگ می آرد و سودش همان 

ماجرا چنين است که سرمايه دار نفعی هم نبرده است. ماشين آالت سابق خود را هم بی جهت اسقاط کرده و متحمل زيان 

طلوع سپيده پيروزی است که جزء برای سرمايه دار شده است!! همه اينها می گويند که افزايش نيروی بارآور به شرطی 

وارد در کاال صرفه جوئی گردد. اين يک  متجسد سيار بيشتر از افزايش ارزش کار گذشتهکار دارای اجرت بيش يا ب



بارآوری کار انسانی را با تصاعدی هندسی به طور بی برگشت باال می برد، اما تضاد سرکش توليد سرمايه داری است. 

يخی و تاربالعکس توليد مطلق که  . به همين دليل نه يک شيوهمی گردددر بنمايه هستی خود سد راه بسط اين بارآوری 

  چند نکته مهم را به بحث حاضر اضافه کنيم.ميرا است. 

  با ورود ماشين آالت و تکنيک جديدتر سرمايه های کوچکتر  به تدريج زير فشار رقابت بلعيده می شوند.  - 1

 لکه بخشی از آن را در شکلراه آهن با حجم غول آسای سرمايه ثابت، نه همه سود متوسط، بصنايع مانند برخی  – 2

  اگر جز اين بود شتاب تنزل نرخ سود عمومی بسيار تندتر می شد.  دريافت می دارند. بهره

انباشت فزاينده، وقتی موجد تغييرات باال است که شاهد افزايش ترکيب آلی سرمايه ها باشيم. بخشی از کل سرمايه  – 3

  ترکيب آلی نشود. اين مسأله نيز شتاب تنزل نرخ سود را کم می نمايد.دچار افزايش چه بسا به رغم پاره ای تغييرات 

کار مورد نيازش را در دوره کوتاهتری  ،رشد نيروهای مولد اگر شمار مطلق کارگران را چنان کاهش دهد که جامعه – 4

نجا رشد يت که در ايانجام دهد بيشتر جمعيت بيکار خواهند شد. تجسم ديگری از تضاد سرشتی سرمايه با بيان اين واقع

يد. سرمايه آنيروهای توليدی مطلق نيست. تضادی که جنبه ای از آن در وقوع بحران های ادواری به نمايش در می 

  نيروی مولد را فقط تا جائی رشد می دهد که کار اضافی افزون تر زايد. 

زش را ارتقاء بخشد، داوطلبانه به کار سرمايه دار تکنيک جديدی را که مايه تنزل نرخ سود است ولو که نرخ اضافه ار

نمی گيرد. او نقش اين تکنيک را در ارزان تر شدن هزينه توليد کاال را می بيند، مشاهده می کند که با توليد ارزان تر 

سود بيشتری کسب می کند. سود بيشتری که از تفاوت ميان زمان کار الزم متبلور در توليداتش با ميانگين زمان کار 

ا الزم متراکم در کاالها ناشی می شود. در واقع سهمی از اضافه ارزش های توليد شده توسط کارگران ساير اجتماع

حوزه ها را نصيب خود می سازد. با گذشت زمان اين وضع بر هم می ريزد، رقابت ساير سرمايه داران را وادار به 

  وع و سهم سود او به نسبت سرمايه همتراز می شود.يک يا مدرن تر از آن می کند. تنزل در نرخ سود شرتهيه همين تکن

  سه واقعيت عمده شيوه توليد سرمايه داری را به خاطر بسپاريم:

کال سرمايه به يک قدرت اجتماعی هيوالئی که  وتراکم وسائل توليد در دست طبقه سرمايه دار، تبديل اين وسائل  – 1

  ری خود رقم می زند.همه چيز را مطابق نياز پويه ارزش افزائی و خودگست

  علم طبيعی باعی از طريق تقسيم کار و پيوند آن سازمان دهی کار به عنوان کار اجتما – 2

   بازار جهانیايجاد  – 3

  به اين ترتيب: 

غاء مجرد ال پستوليد سرمايه داری از هر دو سو، مالکيت انفرادی و کار فردی را حتی به شکلهای متضاد لغو می کند. 

دارند که در زمره شاخصهای و اجتماعی شدن کار نه فقط ربطی به عبور از سرمايه داری ن سرمايه ها مالکيت انفرادی

  هستند. هم اين شيوه توليدخصلت نمای 

های سرمايه ای رشد ارزشنيروی بارآوری که در سيطره توليد سرمايه داری رشد می کند، نسبت عظيم آن به جمعيت، 

يروی ن را که شالوده ای ار باالتر اين رشد در قياس با جمعيت و استمرار فزاينده اش،نه با همان ابعاد، سرعت بسيولو 

متکی هستند، تنگ و تنگ تر می سازد. با آن در تضاد قرار می گيرند و اين تضاد به بحران  بر آن مولده عظيم مذکور

  می انجامد.   

  ناصر پايدار   

        1400دی 

        


