
  ، ريشه در کجاست؟انفجارآميز قيمت ها افزايش

ی مهار سير صعودی شتابناک و بپاسخ نيازمند پاره ای مسائل بنيادی توليد سرمايه داری، از جمله بنمايه اين شيوه توليد، 

 پيدايش پروسه  ارگانيک سرمايه جهانی و سرمايه اجتماعی هر کشور، متوسط ترکيبافزايش گريزناپذير بارآوری کار، 

اثرگذاری دولتها به عنوان سرمايه متعين در ساختار قدرت يا سرمايه  ،فرايند  تشکيل نرخ سود عمومی، ی توليدقيمت ها

، مکان سرمايه داری کشورها در تقسيم کار جهانی سرمايه و مؤلفه های مشابه است، نوشته انحصارات دولت شده، نقش 

   يست. تالش اين است که پاسخ را در چند نکته مهم به شرح زير خالصه کنيم. کوتاه حاضر جای پرداختن به اين مباحث ن

ماعا د. کار اجتتعيين می گرد نهفته در آن کار اجتماعا الزمکاال است. ارزش هر کاال توسط   ارزشقيمت بيان پولی  – 1

است که در هر شرائط خاص، هر دوره معين، هر قلمرو توليد، هر  متوسط زمان کاریالزم ميانگين کار يا در واقع 

    جامعه، با توجه به سطح دانش، تکنيک، تخصص و مهارت کارگران برای توليد حجم معين کاال الزم است. 

سرمايه ثابت  که در تهيه آن مصرف گرديده است.بهای سرمايه ثابت و متغيری رکب از هر کاال م هزينه توليد – 2

د ماشين آالت، ساختمان، تأسيسات، آب، برق، وسائل نقليه در بخش نخست مانناست،  گردشیو  استواردو بخش  شامل

بازتوليد وارد، اما فقط بخش اندک و گاه ناچيزی از آنها به عنوان استهالک وارد محصول جديد  روند ارزش افزائی يا

طعات يدکی، تماما وارد ترکيب کاالی تازه می گردند.  می شوند. بخش گردشی سرمايه شامل مواد خام، وسائل کمکی ق

  ارگران. دستمزد ک زء گردشی سرمايه ثابت +ج+ استهالک سرمايه استوار ساس فرمول هزينه توليد اين است. بهایبراين ا

جزء ثابت سرمايه منشأ هيچ ارزش جديدی نيست، فقط ارزش موجودش را به محصول منتقل می کند، اما سرمايه  – 3

بازآفرين و کار پيشين مجسم يا کل سرمايه ثابت را حفظ می کند. ثانيا، خود را  اوال ارزش متغير يا نيروی کار کارگر

 کاالی توليد شده مرکب . در همين راستا ارزشتوليد می نمايد  ارزش اضافیبهای خود ارزش گاه دهها برابر  چند برابر،

  بعالوه ارزش اضافی توليد شده توسط کارگران. (هزينه توليد) االسرمايه ثابت و متغير درون کبهای  است از: 

ه ب آنها فروش و تبديل، سرمايه – در شکل کاالتوليد سرمايه داری توليد اضافه ارزش و حفظ ارزش های پيش،  – 4

رايند، اين ف مستمر، بازتوليد مکرر و الحاقیسرمايه همراه با  ،به شکل سرمايه مولد پيش ريز مجددشانسرمايه،  – پول

 ه توليد آنچه آفريده می شود وارد بازار می گردداين شيوهرچه افراطی تر سرمايه است. در توليد افراطی و به بيان ديگر

ه خود داد و ستد نشده و فروخت و به فروش رسد. نکته اساسی اين است که کاالهای توليد شده علی العموم به ارزش واقعی

  .نام دارد به فروش می رسند قيمت توليدنای قيمت يا آنچه نمی شوند. آنها بر مب

آنها برای اين کار  .دست رقيبان خارج سازند زار را ازفروش کاالهای خويش می کوشند که با برایسرمايه داران  – 5

ليد اما واز هزينه ترا باالتر سرمايه ها  –يا در واقع کاال  در اختيار دارند. می توانند کاالها  رقيب شکنی نيرومندسالح 

و  به فروش رسانند، در همان حال سود برند - کمتر از کار اجتماعا الزم متراکم در خود -کمتر از ارزش واقعی خود 

باالتر . ها بيرون می کشنداضافه ارزش اين سالح پرقدرت را از زرادخانه  . سرمايه دارانبه چنگ آرند کالنسودهای 

که کارگران انجام داده اند اما  یکار کوههستند،  ارزش اضافیالوه بر هزينه توليد حاوی سرمايه ها ع –گفتيم که کاال 

  ريالی دريافت نکرده اند.هيچ در قبال آن 

های مختلف سرمايه جهانی هر چه بيشتر بازار را از چنگ همديگر خارج يه، شرکتها، دولتها يا بخشصاحبان سرما – 6

م افزونتری از اضافه ارزشهای توليد شده توسط کارگران دنيا را به دست می آرند. بفروشند، سهچه عظيم تر  ، هرسازند

حاصل استثمار طبقه  نام اين جنگ وحوش منشانه سرمايه داران برای تصاحب حصه هر چه عظيم تر اضافه ارزش های

  است. است. رقابت سالح سرمايه برای سهم بری کوه آساتر در اضافه ارزش ها  رقابت ،یکارگر جهان



برای آنکه سرمايه داران بازار را از دست رقبا بيرون آرند بايد ارزان تر بفروشند، فروش ارزان تر نيازمند توليد  – 7

مورد نياز تهيه کاال را کاهش داد، اين کار در گرو هزينه سرمايه ثابت و متغير برای توليد ارزانتر بايد  است. ارزان تر

نها نهفته در آ است. چرا؟ برای اينکه ارزش کاالها کال کار اجتماعا الزم حداقل نيروی کارتوليد حداکثر محصول توسط 

ها است. سرمايه ثابت خود کار متراکم شده قبلی کارگر است. سرمايه متغير مان کار مورد نياز برای توليد آنيا ميانگين ز

 راساس کاهش هزينه توليد نهايتا موکول به توليد حداکث يا مزد نيز بهای مايحتاج اوليه بازتوليد نيروی کار است. بر همين

بارآوری کار در گرو استفاده از تکنولوژی، ارتقاء  .است باالبردن بارآوری کار اجتماعی حداقل نيروی کار يا توسط کاال

عات دهای دانش، همه کشفيات، اختراماشين آالت مدرن و تخصص روزافزون است. به همين دليل سرمايه کل دستاور

استا حداقل نيروی کار و دراين رهای علمی بشر را ساز و برگ افزايش بارآوری کار يا توليد حداکثر با و حاصل پيشرفت

چه سهمگين تر، کوبنده تر، فرساينده تر، هالکتبارتر بر نيروی کار می کند، تا از اين طريق کار اضافی يا سود فشار هر

د سرمايه چنين می کند زيرا تولياش کارگر را به پائين ترين مدار ممکن تنزل دهد. را به اوج برد و کار الزم يا هزينه مع

سرمايه داری نه توليد برای انسان، نه توليد معيشت، رفاه، سالمتی و مايحتاج تعالی بشر که ضد آن، توليد سود و سرمايه 

کل هدف را وليد نيست انسان و آنچه آنچه مطلقا هدف ت و، پوشاک، مدرسه، مسکن می آفريند همغذا، دار وقتیاست. 

  می سازد، سود و سرمايه انبوه تر است.

آالت،  ماشين مداوممدرنيزاسيون  تحول مستمر پروسه توليد، ،در اين نظام افراطی بودن توليد ،توسعه سرمايه داری – 8

 شی،حمل و نقل، مؤسسات آموز های ساختمان، سيستم راه، منابع انرژی، مانند پايه ایتأسيسات  گسترشصنعت،  تکنيک،

ارتش، غول دولت،  بورس،بازار ، کهابان ،نهادهای برنامه ريزی، هيوالهای مالیشبکه درمان،  پژوهشی، بنيادهای

، رمايه داری استمان پذيری و نظم سآنچه احتياج قهری چرخه توليد، گردش، ساز در يک کالم، ،نظم دستگاههای ،پليس

به طور آن ، در حالی که جزء متغير يابد افزايشه جزء ثابت سرمايه با شتاب سهمگين ک باعث می گردندهمه و همه 

راه انداختن حجم معينی مواد خام، وسائل کمکی،  سخن از اين دو بخش تا جائی که ميان ، رابطهگرددکوچکتر  نسبی 

ارزش دو جزء ثابت و متغير  بر ناظردارد، اگر اين رابطه  ترکيب فنی نام، استعده ای کارگر  به وسيله ماشين آالت 

ترکيب  آن را، شودناميده می شود، اگر تغيير در ترکيب فنی با تغيير در ترکيب ارزشی همراه  ترکيب ارزشی، باشد

خ ارگانيک سرمايه است. تاري ترکيب آنچه مورد بحث است، حالت اخير يعنی سير صعودی تغيير .می گويندارگانيک 

با  يستو در هر کشور حاکی است که جزء ثابت سرمايه يعنی بخشی که آفريننده هيچ ارزشی نسرمايه داری در جهان 

شتاب رو به اوج می رود، اما جزء متغير آن يا نيروی کار که يگانه منشأ آفرينش کل ارزش ها و اضافه ارزش ها است 

  روند کاهش می پيمايد. 

يا شکل دستمزد کارگر به خود گيرد، در کمانه  يش ريز شودخود پ ثابت به صورت جزءسرمايه مستقل از اينکه  – 9

يا وظيفه خريد و فروش و سامان پذيری محصوالت را به دوش کشد، در کارخانه به کار افتد يا در دست  باشدتوليد 

حال ايفای هر  ذخيره غول آسای بازار بورس شود، از هر جنس، در هرجا، دربازرگان باشد، در بانکها تلنبار گردد يا 

اين بدان . توده های کارگر دنيا را می جويد های توليد شده توسط ، سود می خواهد، سهم خود از کل اضافه ارزشنقش

در بانک است، هيچ سرمايه داری خود را اسير اين حساب و کتاب نمی کند که چه مقدار از سرمايه اش معنی است که 

ن به خود گرفته است، شکل ماشين آالت و وسائط حمل و نقل پيدا کرده يا به به صورت مستغالت در آمده يا قيافه زمي

چه حجم سود  وش اين حرص می پيچد که برای کل اين سرمايه،عنوان مزد پرداخت شده است، بالعکس در جوش و خر

ر ود رقبا يا بيشت، سودی معادل سهد برای لایر، به لایر سرمايه خويشاو می خوايا چند درصد سود دريافت خواهد کرد، 

   چگونه؟ در ادامه می بينيم.  پاسدار تحقق اين انتظار او است. مناسبات ،از آن به چنگ آرد. توليد سرمايه داری



 ندتوليدات بسيار متنوع  سرمايه داران آنچه را که توليد کرده اند، به صورت کاال سرمايه وارد بازار می سازند. – 10

  یرف انفرادی انسانها، نه مايحتاج معيشتی، رفاهی، داروئی، آموزشی آدمها که کاالهاو عظيم ترين بخش آنها نه مص

است. پرسش اساسی اين است که فروش چگونه و با کدام قيمت يا  مورد احتياج چرخه ارزش افزائی و بازتوليد سرمايه

  چند چيز کامال روشن است.  قيمت ها محقق خواهد شد؟ 

 الها بيشتر باشد، اين دوحاصل جمع قيمت کل کاالهای توليد شده و به بازار رسيده نمی تواند از ارزش کل اين کا اول:

  بايد به راه انطباق روند. 

ممکن است باالتر از ارزش واقعی  های مختلف يا سرمايه داران مجزا کاالهای توليد شده توسط سرمايهکاالها، تک  دوم:

  يا کمتر از آن فروخته شوند.خود، برابر با آن و 

م قسيت از لحاظ ترکيب ارگانيک به سه بخش ی يک حوزهکل سرمايه هافرض را بر اين می گذاريم که مثالی بياوريم، 

 ميليون 100ثابت و  ميليون 900دالر است. ترکيب سرمايه در بخش اول  ميليارديک  می شوند، حجم سرمايه هر بخش

 500ترکيب آلی بخش سوم هم متغير پيش ريز شده است،  ميليون 300ميليون ثابت و  700تغير است. در بخش دوم م

رض فپيش خود هم ديگر را  خيلی عجيب دو نکته ،سهولت محاسبهبا هدف متغير می باشد.  ميليون 500ميليون ثابت و 

کل سرمايه های ثابت و  ثانيا است، %002در هر سه مورد ها يکسان و  نرخ استثمار همه بخشاينکه  اولمی گيريم. 

 با اين !متغير پيش ريز شده در هر سه بخش طی يک دوره واگرد به مصرف می رسند و به محصول تبديل می شوند

 يک ميليارد وجمعا  ،ميليارد يکبخش سوم  ،ونميلي 600، بخش دوم ميليون 200کارگران بخش نخست  مفروضات

اگر کل ارزش اضافی حاصل را به کل سرمايه ها تقسيم کنيم شاهد يک  .دالر اضافه ارزش توليد کرده اند ميليون 800

ميليون دالر اضافه ارزش نصيب  600هر سه سرمايه هر کدام  اين نرخ سود می گويد که .خواهيم بود %60 نرخ سود

کرده اند ميليون اضافه ارزش بيش از آنچه کارگرانش توليد  400خود ساخته اند. کامال روشن است که سرمايه نخست 

ميليون دالر اضافه ارزش توليد شده توسط کارگرانش را از دست  400به چنگ آورده است. سرمايه سوم در عوض 

  داده است. در اين ميان سرمايه دوم همان ميزان اضافه ارزش به دست آورده است که کارگرانش توليد نموده اند.

سرمايه داران   از کجا پيدا شد و چگونه تشکيل گرديد؟ پاسخ اين است که %60پرسش اساسی آنست که نرخ سود  سوم:

می کنند، کار مهم رقابت تعيين يک ارزش بازار يا قيمت  رقابتسرمايه های خود با هم  –برای فروش کاالها يا کاال 

بازار يکسان، متمايز از ارزش های انفرادهای کاالهای توليد شده در قلمروهای مختلف و توسط سرمايه های متفاوت 

ت سسرمايه های توليد به وسيله سرمايه نخست فقط يک ميليارد و دوي –ارزش کل کاالها يا کاال است. در مثال باال 

ميليون دالر ارزش است و سرمايه  600ميليون دالر است. کاالهای توليد شده توسط سرمايه دوم حامل يک ميليارد و 

سرمايه، کاالهای خود را  3سوم کاالهائی به ارزش دو ميليارد دالر وارد بازار نموده است، اما سرمايه داران صاحب 

ها به قيمتی که در بازار تشکيل می گردد، می فروشند و قيمت بازار بر اساس ارزش های مبدأ به فروش نمی رسانند، آن

که  %60همان نرخ سود  پديد می آورد،نرخ سود عمومی . رقابت يک ان رقابت سرمايه ها تعيين می شوددر جري

 100هر  باالتر اشاره شد. هر کدام از سرمايه داران موفق می شوند کاالهای خود را به گونه ای بفروشند که در قبال

دالر سود برند. به بيان ديگر کاالها را به قيمتی برابر با هزينه توليد بعالوه سود متوسط  60دالر سرمايه پيش ريز شده 

  می ناميم. قيمت توليدبه فروش رسانند. اين قيمت را 

تصور  سه حالت قابلمهم عرضه و تقاضا تعيين می گردد و در پروسه تشکيل آن دو مؤلفه  زير فشار قيمت توليد :چهارم

ی که دارای برترين شرائط هائ سرمايهاست. اول اين که عرضه بيش از تقاضای روز بازار باشد، در چنين وضعی 

توليد   بيشترين نقش را در تعيين قيمتسرمايه نخست است که  کنونی ما ، در مثالهستند توليدی و باالترين ترکيب آلی



کاالهای سرمايه سوم است که  جابيش ازعرضه است. در اين  اتقاضا بيشتر يا حدود ،. حالت دوم بالعکسبازی می کند

نطباق تقاضا و عرضه کم يا بيش اکه حالت سوم هنگامی است . ايفاء خواهند کردمؤثرترين نقش را در تعيين قيمت توليد 

را  ماهند بود. دو نکته مهوليد خودارند، در اين صورت کاالهای توليد شده در شرائط متوسط تعيين کننده اصلی قيمت ت

اول اينکه قيمت توليد در بازار داخلی هر کشور و نيز در بازار جهانی، اساسا، سوای موارد استثنائی  از ياد نبريم،

توسط همين جزء سرمايه اجتماعی، جزئی که دارای شرائط متوسط توليدی و ميانگين ترکيب ارگانيک يا بارآوری کار 

يک نقش مهم رقابت اثرگذاری بر چگونگی توزيع سرمايه اجتماعی کشورها يا کل  ين می شود.اجتماعی است تعي

قلمروهای مختلف است. سرمايه ها به خاطر دستيابی به سهم هر چه افزون تر اضافه ارزش ها همه جهانی در سرمايه 

آوری باالتر برخوردار شوند، در اين توان خود را به کار می گيرند تا شرائط توليدی مناسب تر به چنگ آرند و از بار

راستا با هم رقابت می کنند. زير فشار اين رقابت وضعی پديد می آيد که در آن سرمايه های دارای شرائط متوسط توليدی 

اصل جمع حنکته دوم آنکه و ميانگين ترکيب آلی نقش کليدی در تعيين قيمت توليد و نرخ سود عمومی احراز می نمايند. 

   سرمايه های توليد شده نمی تواند از مجموع ارزش مبدأ اين محصوالت باالتر رود. –کاالها يا کاال قيمت کل 

 سرمايه های وارد بازار بر اساس آن باهم مبادله –بنا برآنچه گفته شد قيمت توليد قيمتی است که همه کاالها يا کاال پنجم:

فاوت، تائط توليدی متنوع، بارآوری کار مسرمايه اجتماعی، با شرمختلف  زير فشار رقابت بخش های می شوند. اين قيمت

سود  توليد +مرکب از هزينه  می آيد و جايگزين ارزش انفرادی کاالها می گردد. قيمت توليدترکيب آلی ناهمگون پديد 

غير بت و متکه کل سرمايه ثا شددر مثالی که آورديم، آگاهانه و صرفا برای سهولت محاسبه چنين فرض متوسط است. 

د بلکه يکجا به مصرف می رسند و وارد ترکيب در هر دور واگرد، وارد پروسه توليد می شون پيش ريز شده، نه فقط

از  ،متضاد آن است واقعيت شيوه توليد سرمايه داری فرضی که اما فقط يک فرض است، کاالهای جديد می گردند، اين 

در پروسه کار  که هائی دارندمايه شت می گردد، عظيم ترين سهم را سرميان حجم کهکشانی سرمايه ای که هر سال انبا

نکته بسيار اساسی در اينجا آنست که وقتی از قيمت توليد با فرمول  د،ناما وارد ترکيب کاالهای جديد نمی شو حاضرند

والئی اين بخش هي مرکب از سهم سود» سود متوسط«سخن می گوئيم بايد به خاطر آريم که » هزينه توليد+ سود متوسط«

را با بررسی مجدد همان مثال باال، اما با مفروضات واقعی پيگيری و روشن سازيم. قبال  سرمايه نيز می باشد. موضوع

چنين انگاشتيم که هر کدام از سرمايه های يک ميليارد دالری باال به تمام و کمال پيش ريز می شوند و کل سه ميليارد 

بخش استوار اين سرمايه ها سالها که  آنست. فرضی که واهی است، واقعيت !!ی گردندوارد ترکيب محصوالت جديد م

از اين مصرف رسند، آنچه در هر دور واگرد، سرمايه ها به  –طول می کشد تا به طور کامل در پروسه توليد کاال 

الک هم معموال با رجوع استهالک آن است، ميزان اين استه جزءبخش سرمايه وارد ترکيب کاالهای جديد می شود فقط 

 به مثال خود باز گرديم. ايناستوار سرمايه تعيين می گردد.  بخشبه عمر مفيد ماشين آالت يا کل اجزاء تشکيل دهنده 

بخش درصد در نظر می گيريم، اما  200برابر با همسان و  برای هر سه سرمايه  عجالتا بار نيز نرخ اضافه ارزش را

استوار (ماشين آالت، زمين، ساختمان و ساير تأسيسات) يا گردشی بودن (مواد خام، کمکی و ثابت هر کدام را از لحاظ 

ميليون  200قطعات نيم ساخته و نوع اينها) متفاوت به حساب می آوريم. فرض می کنيم که از جزء ثابت سرمايه نخست 

توليد محصول مصرف می شود،  به صورت مواد خام، کاالهای واسطه ای و استهالک جزء استوار، در پروسهدالر 

ميليون دالر است. اين بدان معنی است که از سرمايه  100و برای سومين سرمايه  150اين ميزان برای سرمايه دوم 

ميليون دالر با آنکه در شکل بخش استوار سرمايه ها در پروسه  400و سرمايه سوم  550، سرمايه دوم 700اول، 

در ترکيب کاالهای توليد شده جديد وارد نمی گردند. اين داده ها را در جدول زير توليد محصوالت حضور دارند اما 

  کنار هم می چينيم.



  کاال  ارزش مبدأ  اضافه ارزش  متغير  مصرف شدهثابت   ثابت  کل سرمايه  

1  1 000 000 000  900 000 000  200 000 000  100 000 000  200 000 000  500 000 000 

2  1 000 000 000  700 000 000  150 000 000 300 000 000  600 000 000  1050 000 000  

3  1 000 000 000  500 000 000  100 000 000  500 000 000  1 000 000 000  1600 000 000  

ميليارد دالر سرمايه تقسيم شود،  3حاصل جمع اضافه ارزش ها يک ميليارد و هشتصد ميليون دالر است که اگر بر کل 

ر اضافه ارزش ميليون دال 600هر کدام سرمايه ها  ،با تشکيل نرخ سود متوسط .را خواهيم داشت %60سود همان نرخ 

 100ميليون ثابت،  200ميليون دالر مرکب از  900به اين ترتيب قيمت کل توليدات سرمايه اول  سهم خود می سازند.

ميليون دالر،  1050ميليون دالر اضافه ارزش خواهد شد، قيمت کاالهای توليدی سرمايه دوم  600ميليون متغير و 

 1200ميليون اضافه ارزش می شود. توليدات سرمايه سوم  600ميليون متغير و  300ميليون ثابت،  150متشکل از 

ميليون دالر بيش  400ميليون اضافه ارزش است. سرمايه اول  600متغير و  500ثابت،  100مرکب از  ميليون دالر

ميليون دالر ارزش مبدأ محصوالتش را از دست می دهد و  400از ارزش مبدأ کاالهايش کسب می کند، سرمايه سوم 

د قيمت تولياين محاسبه آن است که  دیکلينکته سرمايه دوم ارزش مبدأ خود را بدون کسر يا اضافه محقق می سازد. 

سود سرمايه مصرف شده در کاالها را برای سرمايه دار تضمين نمی کند، بلکه سود  %60تشکيل شده در اينجا فقط 

   .ضمانت می نمايد شده يا به مصرف نرسيده را برايشکل سرمايه پيش ريخته او اعم از مصرف 

افزايش  بنمايه سرمايه، در نام نهاده است، در همين جا قرار دارد. در» تورم«راز اصلی آنچه اقتصاد سياسی روز 

وانينی ققوانين سرشتی تشکيل نرخ سود عمومی و قيمت توليدی،  کيب آلی سرمايه، درمتوسط ترگريزناپذير افراطی 

ه نی يا سرمايکل بخش استوار سرمايه و سرمايه های غول پيکر ديگری که جزء اليتجزای سرمايه جها به حکم آنهاکه 

خود را به تمام و سهم سود کل اين سرمايه ها وارد ترکيب کاالهای جديد نمی شوند،  اجتماعی کشورها هستند، اما 

   و آن را باال می برد. قيمت توليد کاالها سرشکن د. اين سود برنبرداشت می کنطبقه کارگر کمال از کار اضافی 

از زمان پيدايش تا چند سده بعد، حتی تا اوايل قرن بيستم، افزايش قيمت ناشی از سير صعودی مستمر سرمايه داری  -11

 جبران کرد، مؤلفه اخير يا سير تصاعدی  بارآوری کار اجتماعی مدامافزايش ترکيب ارگانيک را با سالح چاره ساز 

اما همزمان برد،  کل سرمايه جهانی را باال ها يامتوسط ترکيب آلی سرمايه اجتماعی کشورافزون بارآوری کار، روز

مه دوم م، به ويژه از نيشروع قرن بيست اين رابطه باآورد.  ينپائ اندازه يا حتی بسيار بيشتر، به همان هزينه توليد را

 فراموش نکنيم. هر چه سهمگين تر از دست داد و نقش خود را دچار تغيير شددر دهه های اخير، باالخص  اين قرن،

ی تکنولوژعروج يکه تاز  با که در فاصله ميان شروع نيمه دوم سده بيستم تا امروز، افزايش بارآوری کار اجتماعی

 و صنعت ديجيتال، روندی انفجاری و حيرت زا يافته است، اين کامال بديهی است اما نکته اساسی و (IT)اطالعاتی 

خش حجم آن ب :ارگانيک سرمايه غول آسا باال رفته است، ثانياترکيب متوسط  :اوالقابل تعمق آنست که در همين دوره، 

به رغم چنگ اندازی بر کهکشانی ترين حصه اضافه ارزش های بين المللی، در پروسه توليد، از سرمايه جهانی که 

سناريوی تورم مصرف نمی شوند يا حتی اساسا وارد فرايند بازتوليد سرمايه نمی گردند، سر به آسمان می سايد. 

ر وتص اسر جهان از اينجا نشأت می گيرد.اقتصاد سياسی و رشد سرطانی آن در عظيم ترين بخش دنيا و اينک در سر

ن ميزامنابع مختلف آماری، » رهروان وهم را راه هزار ساله باد«اين حجم هيوالئی اعجاب انگيز چنان دشوار است که 

اين سرمايه ها در  تريليون دالر گزارش می کنند. 0100تا بيش از  360موجودی سرمايه در جهان را رقمی بين 

 بازرگانی، بهره آور، مجازی، مولد، نامولد، در مالکيت بانکها، مؤسسات مالی، بازار بورس،شکلهای متنوع صنعتی، 

، راه، بنادر، انرژی، حمل و نقل، آموزش، دارو، درمان، پژوهش تجارت، کشاورزی، معدن، در عرصه های صنعت،

از ميان کل اين حجم و فراوان حوزه های ديگر پراکنده يا متمرکزند. کل اينها سود می خواهند،  رستوران هتلداری،



» خدمات«عيشتی، رفاهی يا موسوم به افسانه ای سرمايه ها، آن بخش که در پروسه توليد کاال اعم از مايحتاج م

بخش ناچيزی است. مابقی بدون آنکه چنين يا حتی نياز گردش و چرخه سامان پذيری سرمايه اند، مصرف می شوند، 

 در مورد نسبت ميان اين دو بخش، .های بين المللی برداشت می کنندند، سود خود را از کل اضافه ارزشنقشی داشته باش

به نشانه ها ، شايد بتوان اطالعات و اسناده ای هيچ داده آماری مطمئن، حتی تقريبی در دست نداريم، اما با غور در پار

موجودی سرمايه در «خود، زير نام  1395و آثاری دست يافت. بانک مرکزی جمهوری اسالمی در گزارش سال 

     هستند. ميليارد تومانارقام همگی به زير اشاره کرده است.  مهم به داده های» اقتصاد ايران

  000 000 800 037 5211  موجودی کل سرمايه

  000 000 800 884 1171  ارزش ماشين آالت

 000 000 400 737 3989  ساختمان

  000 000 500 645 37  تحقيق و توسعه

  000 000 100 044 5  اکتشاف معدن

   000 000 900 534 230  مصرف سرمايه ثابت 

می نامد، شامل مواد خام، (مصرف واسطه)  که بانک مرکزی آن را در همين سال کل هزينه بخش گردشی سرمايه ثابت

تومان و محصول  000 000 400 497 2436تومان، کل فروش  000 000 200 792 965کمکی و نظائر آن، 

  تومان گزارش گرديده است.  000 000 500 474 1485ناخالص داخلی کشور 

خورشيدی نسبت جزء گردشی سرمايه ثابت به کل اين بخش  1395که در سال  می گويندجدول و داده های متعاقب آن 

به اين ترتيب از کل  .بوده است %20مجموعا کمتر از  %4ک سرمايه ثابت حداکثر سهم استهال و %15سرمايه حدود 

آن در توليد  تريليون تومان 1235ان سرمايه ثابت اين سال در بهترين حالت تنها ميليارد توم 800تريليون و  6176

تريليون آن در عين حال که نياز پويه  5000محصول اجتماعی ناخالص داخلی مصرف گرديده است و رقمی بالغ بر 

تريليون دقيقا به اندازه  5000اين خورده باقی مانده اند. نبازتوليد و ارزش افزائی سرمايه اجتماعی بوده است اما دست 

ز اضافه ارزش های توليد شده احراز نموده است و اين سهم سود، لایر به سهم سود خود را اتريليون نخست  1235

لایر بر قيمت توليد کل کاالهای تشکيل دهنده محصول اجتماعی سرريز گرديده است. پديده ای که قهرا سير صعودی 

ن د بارآوری کار جبرابر اثر رش ،توسط روند کاهش هزينه توليد ،اينکه چه مقدار اين افزايش قيمتها را به دنبال دارد،

می گردد، پاسخ دقيقی وجود ندارد، اما يک چيز به اندازه کافی روشن است. اگر اين تأثير در گذشته فاحش بوده است، 

قابل چشم پوشی  زياد اينک، در شرائط روز دنيای سرمايه داری اگر هيچ نباشد، قطعا محسوس هم نيست و با احتمال

  ن مسلما همه ماجرا نمی باشد.ها در اينجا قرار دارد اما ايريشه واقعی رشد سرطانی قيمت است. 

يا » آزادسرمايه «ميليارد تومان، حالت  400تريليون و  1253 از کل سرمايه اجتماعی، 1395همين سال در  -12

حجم کهکشانی سرمايه نه فقط  ايننام نهاده است.  »نقدينگی«سرگردان داشته است. چيزی که اقتصاد سياسی آن را 

 محصول، هيچ حضور و دخالت مؤثری ليد اين در فرايند تو که يب محصول اجتماعی ساالنه نشدههيچ تومانش وارد ترک

سهم خود را، اگر نه بيشتر از ساير بخشهای ها  مانند اينن سرمايه بانکی، اوراق سهام، وام، اما در مکانداشته است. 

ق از اين طري به چنگ آورده است. توليد شده توسط طبقه کارگراز کل اضافه ارزش  ما نه کمتر،سرمايه اجتماعی، مسل

را پشت سر نهاده تريليون تومان  4503 مرز 1399سال بعد در  4 فقطکوه پيکرتر از پيش گرديده است.  باليده است،

 5000بای ميزان آن به رقم هوش رو  کسب نمودجديدی  خيره کننده رکود 1401دو سال بعد در در نيمه نخست  است.

افزوده  »نهمحصول اجتماعی ساال«کل  قيمت بر قيمت توليد کاالها، بر ،کل اين رقم نجومی سود .تريليون تومان رسيد

   رقمی که حداقل در بخش وسيعی از دنيا سهم بسيار مؤثری بر سير صعودی فزاينده قيمت ها دارد. . می شود



سير صعودی جهش وار قيمت ها اگر تا امروز پديده همه جاگير بخشی از جهان سرمايه داری بوده است، از اين  - 13

ه بر هستی سرماي ژرفنایبه بعد عنصر سرکش فرايند دورپيمائی کل سرمايه جهانی خواهد بود. اين روندی است که از 

اواسط قرن بيستم اهرم ها و راه حلهای ه داری تا می خيزد و نظام بردگی مزدی را هيچ گريزی از آن نيست. سرماي

سونامی وار، گسترش پايه های عمومی  جهانی شدن داشت. اندرونی چاره سازی برای چالش بحرانهای ادواری خود

درصد سکنه جهان، چالش سير صعودی  80 نمودندنيا، برده مزدی نقاط  به اقصی سرمايهانباشت يا شعاع سامان پذيری 

 ارک نيروی استثمار وحشيانه، دور سرمايهص وسيع در حوزه های آناز طريق تنزل  جهانی ب آلی سرمايهترکيمتوسط 

 ،اهشتاب بارآوری کار و نوع اين اهرمبا افزايش پر هاقيمت  صعود، جبران ايگان ميلياردها کارگر اين حوزه هاشبه ر

به مثابه  انها را به چالش کشد، در همين راستا،ه افت نرخ سود و وقوع بحرتا پروس به سرمايه داری امکان می داد

  پائين نگه دارد.  تا حدیقيمت توليدی مستولی در بازارها را  مقابله،جزئی از اين 

وارد فازی شد که ابعاد  ،از سرمايهجهان  در نيمه دوم سده بيستم، با اشباع تاريخی و بدون بازگشت داریه سرماي

حجم سرمايه به گونه واقعا انفجارآميزی باال رفت.  .ا تغيير داد و به سمت کاهش رانداثرگذاری مؤلفه های باال را وسيع

 250سر از  آمارهای مختلف بنا به تريليون دالر نمی رسيد، 100موجودی سرمايه جهان که تا روزهای پايان قرن به 

شد، در حالی که ايه از سرعت سير وهم افزون در آورد، شتاب افزايش سرم تريليون دالر 1000و باالی  360تا 

سرمايه ديگر سوای  .نشان نمی دادنيروی کار مورد استثمار اين سرمايه سونامی وار فزاينده، هيچ رشد محسوسی را 

ی به اندازه کافحوزه های گشوده پيشين، خود حوزه های تازه انباشت نمی گشود، موارد استثناء، حداقل به شيوه سابق، 

گشايش حوزه های سرمايه داری، جهانی شدن  که موتور نيرومندافزايش بارآوری کار بودند. مايه آزاد، اشباع از سر

با بهای شبه رايگان بود، نه فقط قدرت اعجاز سابق را نداشت  تازه انباشت، استثمار ميليارد، ميليارد نيروی کار جديد،

، طور خيره کننده ای تنزل می داد لد را در قياس با کل سرمايه بهميزان نسبی سرمايه موآسا بيکاری می زائيد،  سيلکه 

سلسله جنبان توليد افراطی رعب انگيز سرمايه با ترکيب آلی فزاينده و الجرم کاهش پرشتاب يگانه سرچشمه زايای 

ر ااس با قبل بسيتناقضات سرکش سرشتی سرمايه را در قي وضع جديد با شاخص ها باالها می شد.  اضافه ارزش

افسونکار اندرونی خود که به ويژه در طول ها و راه حلهای ه بازهم با مکانيسمها، اهرمساخت، اما سرمايانفجارآميزتر 

   .کاست فجاری و غيرقابل مهار بحران هاقرن بيستم غول آسا باليده و ايفای نقش کرده بودند، از وقوع ان

 انسرمايه دار سودکاهش کار الزم طبقه کارگر به نفع کار اضافی يا  هوشمند مسلط دربه عنوان سرمايه  هيوالی دولت

به معاش، دارو، درمان، آموزش،  سبعانهتعرضات  های گوناگون مثله شيو يکی از اين اهرم ها بوده است. دولت به

ان به کاربيبدون هيچ بهای  تقديم ار،محيط ک روحی صدمات جسمی يا بيماری و غرامت بيکاری، تنزلامکانات رفاهی، 

يگان توده صاحبان سرمايه!!، پرداخت اقالم کالن کمکهای مالی به سرمايه داران در قبال پذيرش نيروی کار تمام را

سازی  تگی، طويلسن بازنشس پائين آوردن معاف سازی طبقه سرمايه دار از تقبل هزينه های ايمنی شرائط کار، بيکار!!

، سالخی سهمگين چندين ده درصدی کار پرداخت شده طبقه کارگر زير شتغال، محو هر ميزان امنيت اروزانه های کار

يه داران در آستانه وقوع بحرانها، بيرون کشيدن ارقام نام ماليات و سرشکن سازی سيل آسای اين اقالم به حساب سرما

گين بانکی، آوارسازی ها، سودآورسازی اين حجم سرمايه از طريق پرداخت بهره های سننجومی سرمايه های آزاد از بانک

ر کامال اثرگذار ددخالت  ،بر زندگی نسلهای مختلف طبقه کارگر و بهره های آن »های دولتیبدهي«کل اين به اصطالح 

افی و اضنقش را در تغيير توازن کار الزم  عظيم ترينديگر،  راههایاز همه اين راهها و تنظيم قيمتها به نفع سرمايه، 

ها نگاه اين نقش بازي يک شيوهاز  يک فقرهکرده و می کند. فقط به تأثير کارگر و به نفع سرمايه بازی  به زيان توده

  کنيم، کمک دولت ها به سرمايه داران در روزهای شروع کرونا مرز دهها تريليون دالر را پشت سر نهاد. 



کل سرمايه های کوچک و  :اوال بورس . بازاراستبوده  بازار بورس هاانسرکشی بحر سرمايه برای چالشديگر سالح 

با نرخ سودی نازل تر از نرخ ها عظيم و انبوه است، پيش ريز مجزا را که حاصل جمع آن رفيت الزم برایمتوسط فاقد ظ

 سرمايه داری، تضمينثانيا متناسب با نياز بقای ، قرار می دهدصنعتی و مالی سترگ های غولدر اختيار سود عمومی، 

رين سراسری ت هابحران و وقوعاب فاجعه زای روند افت نرخ سود مسلط سرمايه بين المللی، کاهش شتسود طالئی بخش 

در يک چشم  به محض مشاهده خطر عروج بحران، ها را در چرخه ارزش افزائی سرمايه جهانی انجام می دهد. پااليش

ل دارائی آنان را ملک طلق کنسرنها و به هم زدن، از ميليونها صاحب سرمايه کوچک، حتی متوسط خلع يد می کند و ک

ه های دور، بحرانها با وقوع خود، ضمن آفرينش ويرانيها، از تراست های غول پيکر اقتصادی می سازد. اگر در گذشت

طريق ورشکستگيهای زنجيروار، سرمايه اليه های پائينی بورژوازی را هبه غولهای بزرگ می کردند، اينک بازار 

قبل از وقوع می کند!!. همسان گياهان زلزله شناس چينی خطر را شناسائی و اين شيوه ممتاز بورس عالج واقعه را 

  سرمايه می افزايد.  پااليش را بر شيوه های سابق

بر مکانيسم های پيشين مقابله با گرايش نزولی  رشد يافته جديدبا افزودن مکانيسم ها و راه حلهای ی سرمايه دار - 14

که  را شتضادهای مشتعل درونی روزنرخ سود و وقوع بحران، مخاطرات توفانی ناشی از بن بست های کوبنده و 

ها که چيز ديگری بود، جنبش اهرمی نظام را از مهلکه رهاند نه کارائ ينبه چالش کشيد. اما آنچه اباالتر اشاره شد 

را فرصت داد  نظام بردگی مزدی نداشت و غياب اين جنبش به هر حالميدان واقعی جنگ طبقاتی حضور کارگری در 

سرمايه داری ماند اما فقط به دليل زمينگيری فاجعه بار جنبش باز هم باقی ماند.  طغيان آميزتضادهای  کل تا در چنبره 

لحظه، شيرازه معاش، دارو، درمان، مايحتاج اوليه  از اين طريق، که لحظه به فقط و فقطضد کار مزدی طبقه کارگر و 

و قفل شدن هر » ضحاک«افسانه زيست چند ميليارد کارگر دنيا و کودکان آنها را دستخوش طوفان سالخی ها سازد. 

 کاهش به محتضر سرمايهبقای  شدن قفل اما ،حال افسانه استبا هر روايتی به هر خون انسانهاروز حيات او به بلع 

بدون هيچ توقف کار الزم توده های کارگر نه افسانه که زمخت ترين واقعيت دنيای روز است. سرمايه داری ديگر، نه 

 رد،ميليابرده مزدی ساختن با جهانی شدن سونامی وار، گسترش پايه های عمومی انباشت به آخرين واحه های دنيا، 

دور صکاهش چشمگير ترکيب ارگانيک از طريق نه با  ان نيروی کار،ميليارد مولد خرد خلع يد شده با بهای شبه رايگ

هيچ کدام اينها که فقط از يک راه، از طريق سالخی افزايش پرشتاب بارآوری کار، نه  به حوزه های تازه پيش ريز، نه

بردن قيمت کاالهای بی امان کار الزم طبقه کارگر به عمر خود ادامه می دهد. يک راه مهم و کامال مهم اين سالخی باال 

اساسی يا مايحتاج معيشتی و رفاهی توده های کارگر به هر سياق ممکن است. فراموش نکنيم هر لایر افزايش بهای 

  اين کاالها کاهش ريالی از کار الزم کارگران است. 

ه جوع به بنمايی با رآنچه تا اينجا آورديم واکاوی تيتروار ريشه های واقعی افزايش قيمت ها در نظام سرمايه دار – 15

سرشتی و اندرونی اين شيوه توليد بود، اما سرمايه داری از فراوان مجاری ديگر و با توسل به انبوه  و قوانين پايه ای،

ند ب متعارف و نامتعارف ديگر نيز دست به کار افزايش قيمت ها می گردد، احتکار، انحصار، جنگ افروزی،شيوه های 

برای  ی وحشت زای ديگر کار رايج سرمايه داران، دولت ها وقطب های عظيم سرمايه هاريوسنا وو بست های مافيائی 

   است. افزايش قيمت ها 
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