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  تارپيشگف. 1

نظری در مورد تئوری بحران مارکس و  ات شديدمنجر به اختالف داری  سرمايههای بحرانِ جاری  ريشه در مورد بحث

  .حثابمدر اين است اين نوشته سهمی . مقوالت محوری در تحليل وی شده است

 ،)2بخش ( 1860 تا دهه 1840 های اصلیِ مارکس و انگلس در مورد بحران از اوايل دهه بررسیِ نوشته از پس ما در اينجا

. دهيم ارائه می) 4و 3بخش( يشها بحرانو  داری  سرمايهاز تئوری آنها در مورد انباشت ی تفسير و تشريح سيستماتيک

رشد يافت و بخش  شان یسياسمبارزاتِ از  که اوالً، چگونه کارِ تئوريکِ آنها دادن آنستهدف اصلی ما نشان 

تشريح . رسيدند تضاد طبقاتی بحران برحسب یها به تئوری سرانجام طورچآنها  ،انياًثوی از آن بود، رناپذي جدائی

تفسير هم به  ايندهد که چگونه  و نشان می دادهدر مورد بحران تفسير نوينی ارائه  های آنها سيستماتيک ما از تئوری

  .و هم به لحاظ محتوائی معنادار است ،منسجم یلحاط درون

های  تئوری ادراکِ در ونیِ تئوری بحران که در رقابت با يکديگرند تفاوت دارد، و اين تفاوتبا مکاتب کن ،تحليل ما

در . قرار دارد داری  سرمايهروابط اجتماعیِ جامعه  ی توسعهاجتماعیِ -های سياسی بمثابه تئوری مارکسیِ انباشت و بحران،

ترکيب ارگانيکِ سرمايه و غيره، همه مقوالتی از ثابت و متغير،  ی سرمايهسير، مقوالت ارزش، ارزش اضافی، اين تف

  .داران سرمايه پيشرفتنه فقط و مناسبات طبقاتی است،  ی توسعهسرمايه،  ی توسعه. هستند طبقاتیمبارزه روابط 

نظر ما، محصولِ از  خوانده شده است توسعهی آن >حرکت عينی تاريخی<يا > قانون حرکت<بعنوان آنچه که 

رداری يک فيزيک دو نيروی بُ انطور که درهم .متضاد است طبقاتیِ) فاعل(سوبژه ی تضادهای دو  ريزی نشده برنامه

ناظر  آورند که جهت و ميزان آن متفاوت از هر دو آن نيروهاست، در مبارزه طبقاتی نيز که نيروی منتجه را بوجود می

  .ها است ی تقابل ريزی نشده مهبرنا محصول ،انباشت يا بحران> قوانين<، است داری  سرمايه ی توسعه بر

ارائه > تئوری بحران<و سنتزی از موضوعات سنتیِ  ديگر یتفسيرما  روی مفاهيم اصلیِ ارزشِ مارکسی، ريزی پیبا 

  .>توليدی تضاد بين نيروها و روابط<، و تناسبی بینزولی نرخ سود، کم مصرفی، موضوعاتی چون گرايش  :دهيم می

 داری  سرمايهی کنترل  ی کارخانه هگستردبازتوليدِ  بعنوانريستن به انباشت گتئوری مارکسی، ناصلیِ تفسير ما از  ی نکته

آن  گسيختنِ ازهمبنابراين بحران، اساساً . شود میاست که هميشه بطور ظريف و مکرر توسط مبارزه طبقه کارگر تهديد 

ی بحرانهمچون  اين چارچوب، انقالب بايد در. است سوبژه طبقه کارگر همچون پيشرفتاثباتیِ  ی نتيجهکارخانه و 

  .مناسب بيابد برايش واکنشِ تواند نمیسرمايه و  است >محصول طبقه کارگر< کهدرک شود 

که فقط بطور غيرمستقيم با مبارزه طبقه --ی انباشت  طرح پيچيده درونِ بسيار در] عوامل[تاثيرهای  انکاراين به معنای 

که مبارزه در يک  يمکن می صديقنيز ترا  اين. کنيم بسياری از اينها را بحث میما . نيست --کارگر مرتبط هستند

 که ويژه طبقاتی و آرايش درون يک ترکيبدر سرمايه و  ی توسعه، در سطح معينی از گيرد درمی وضعيت مشخص

بحران بايد  تبط بامر که از منظر طبقه کارگر، هر عامل اينست اما جدال ما. استمبارزه  ی نتيجهجهت و  ی دهنده قالب

بايد  که کار مارکس و انگلس بحث ما اينست. دگردبراندازی سيستم ارزيابی  برای نيرویِ مکفی گسترشِی  از زاويه

  .ما تفسير شودمبارزات در چارچوب 
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جتناب ا ،گی نقد هفلسفی، اقتصاد سياسی يا بساد یآثار مارکس همچون آثاری  از مطالعه از بحران،> قرائت سياسی<اين 

   1. مطالعه شوندطبقه کارگر و بمثابه سالحی در مبارزه طبقاتی  منظراز  آثار آن آنست کهبر تاکيدش ؛ وکند می

 یتنوع ينچن بحران های اين تئوری 2م؛داني از چند لحاظ ناکافی می راما تفاسير موجود از تئوری مارکسيستیِ بحران 

 )2 تئوری مبارزه طبقاتی همچون نه شوند و فهميده میدارها  سرمايه سرمايه و ی توسعههای  همچون تئوری) 1: نددار

جدا از روابط طبقاتی  و بر حسب روابط بين واحدهای سرمايه داری هستند که  سرمايه مبتنی بر محوری بودنِ رقابتِ

ولی سود يا نرخ نز(دن بر اولی يت دااولو باد و گردش را های تولي هائی که وحدتِ حوزه تئوری) 3د شو درک می

گسلند و آنها را  می) ريکارديسم- گرائی، يا نئو مصرف کم(دادن بر دومی  اولويتيا ) افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه

از آن بسادگی تکنولوژی غالباً دهند که  می> نيروهای توليد<اصطالح  به هب نقش غالب را) 4 کنند از يکديگر منفک می

 ]تئوریاين [چنانکه  ،کنند واره می ی از جمله تئوری بحران را بتيستوالت مارکسهائی که مق تئوری) 5شود  برداشت می

 های بحران مارکس را با تئوری یوحدت درون )6و يا  دشو می ها يا فروپاشی مکانيکی گذاری حرکت سرمايهتبديل به 

که در  یتفاسير ديگر بررسیه در اينجا ب 3.برند های مجزا، از بين می وجود مسيرهای بسيار متفاوت، يا تئوری ادعای

آن  که ست در تجريد، يا در چارچوب دورانیتحليلی ا ،قرائت ما از آثار مارکس 4.پردازيم نمیجای ديگر پرداختيم، 

  .ندا هنگاشته شد آثار

توضيح  و دقيقاً ،چارچوب اصلیِِ تحليلی که مارکس و انگلس ارائه دادند، هنوز معتبرآن ايم که  نتيجه گرفتهدر اينجا ما 

شان چيزهای بسياری تغيير  روشن است که از زمان نگارش .است داری  سرمايهبسياری از وجوه بنيادين جامعه ی  دهنده

بازتوليد  های دورپيمائیر دهای اجتماعی و فرهنگی را و نهاد هراندسرمايه کنترل خود را به فرای کارخانه گست .اند کرده

کنونی  داری  سرمايهتحليل مشخص از جامعه . ه استادغام نمود) خوانده شده> کارخانه اجتماعی<در آنچه که (خود 

از ، در اينجا 5يمجست شرکت ها اين تالش دردرحاليکه در جائی ديگر ما . شود می تئوری مارکسيستیی  بسط تازه شاملِ

آثار  بر با تکيه مستقيماً را ی خود فهم تحليل اوليه تاکوشيم  می کنيم و آثار اجتناب میآن  >به روز کردن<ی  وسوسه

  .است کافی نيست، ولی گامی ضروریالبته اين  .مستدل نمائيم] مارکس[

اين به دو . اند شدهمارکس و انگلس ارائه  سوی تحليل بحران ازتحولِ تاريخیِ  شرحی  اينجا نخست از زاويه مطالبِ

تشريح  به دنبال اين،. 1867تا  1857از  یعدبی  دورهو  1856 تا 1843ی اوليه، از  دوره: است بخش تقسيم شده

در  ها بحرانتئوری انباشت و : اند ن يافتهازمااصلی س موضوعاتن اي برحسب آيد که می سيستماتيکی از تئوری بحران

 همچون ها بحران، )6بخش (ها  ، جابجائیِ استراتژی)5بخش (بحران  ی زمينه ،)4بخش ( ها بحران، امکان )3بخش (کل 

  ). 8بخش (و انقالب  ها بحران ، و )7بخش (ها  حل راه
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  1843- 1867، ها بحران مطالعات مارکس و انگلس در مورد . 2

  مقدمه) الف

آنها طی . شان های اقتصادی و بحران سياسی همينطور تئوریبودند و  19کارل مارکس و فردريش انگلس مردان قرن 

، زندگی کردند، خود داشت بر پيشانیرا  چندين قيام بزرگمهر که  ای دورهی اقتصادیِ نسبتاً منظم ها بحران با ،سال 50

مارکس و انگلس که خود را وقف . شرکت جستندها  در آن قيامانقالبی  نوشتند و همچون پيکارجوهای ،جنگيدند

های  نتئوريسي بعنواننه در مورد بحران اقتصادی المللی کرده بودند،  بين درحال رشدسازمان سياسی پرولتاريای 

سازمان مختص وحدت به دو  آنها بطور همزمان درحين آنکه .کردندتحقيق  هاجو مبارزه انندهمآکادميک، بلکه 

يعنی --مطالعه کردند  نيزداری را   ایِ انباشت سرمايه های دوره رساندند بحران میياری  پرولتاريا و سرنگونی بورژوازی

ی  ، و سپس انترناسيونال اول در دوره1948ی انقالب  در دوره ها اتحاديه کمونيستسازمانيابی و بسط  نخست،

داری، از جمله قوانين و قواعد   های رشد سرمايه کشف پويائی به آنها عالقمندیِ. )1870(ی کمون پاريس  محاصره

  .استراتژیِ طبقه کارگر بودبهترين  برای تعيين شان مربوط به بحران، بخش جدائی ناپذيری از تالش

خورد، اما مطالعات و نوشتجات مارکس و  آثار آنها به چشم می تمامتقريباً بطور مداوم در  ها توجه به بحران کههرچند 

بود که مارکس و انگلس،  1840 ی دهه در اول،. ندمتمرکز شده بود بزرگ ی دورهدو  درانگلس در مورد اين مساله 

ی اقتصاد سياسی و  و غرق در مطالعه برتافته، روی >های جوان هگلی<هر دو، از مطالعات فلسفی خود و نقد هگل و 

شان  د که زيربنای تمام آثار بعدیبندی شفرمول داری  سرمايه ی توسعهای به پايه ینگرشاين دوره . مبارزه سياسی شدند

لتاريا طبقاتی پرومبارزات به  منوطاش  بعنوان يک جامعه طبقاتی که توسعه و نابودی نهائی داری  سرمايهفهم : گشت

با مبارزه طبقاتی فرموله کردند که بعداً   شان رابطهو  ها بحران در موردرا  ای پايه بينشيک اين دوره  آنها در. است

، تئوری خودشان را در تقابل با در حين حرکت از مطالعه به اقدام سياسیآنها . افت ولی تغيير اساسی نکرديگسترش 

شان در اين دوره، همانقدر  ی سياسی مهمها نوشتهبيشترِ هدفِ . ادنددرشد زمان های فکری سوسياليستیِ موجود آن جريان

کاملترِ فهم  گسترش که بود داشته باشد تاثيرهای کارگری  گيری سازمان ای که بر سمت انداز سياسی چشمفراهم کردن 

تقريباً  تواند می ی اول دورهاين  تاريخ .هدف اولی بودخدمتِ منحصراً در  نيز هدف اخير. تئوريک و تاريخی خودشان

را نوشت و شروع  طرح اجمالیِ نقد اقتصاد سياسی يعنی از زمانی که  انگلس. باشد 1852تا سال  1843-45های  از سال

خود را  ی اقتصادی و فلسفیها نوشته دستکرد و نيز مارکس  طبقه کارگر در انگلستان وضعيتبه کار در مورد 

را به  1848و هم انگلس آثار بزرگشان در مورد تحليل نيروهای درگير در انقالب  نوشت، تا زمانی که هم مارکس

  .پايان رساندند

ی  که طی آن مارکس صحنه شود میشروع  1860و 1850یها دههی فعاليت سياسی آرام و طوالنیِ  با دوره ی دوم، دوره

از  کوهیی فيمابينی بود که او  دورهن در اي. سياسی را ترک گفت و به مطالعاتش در مورد اقتصاد سياسی بازگشت

 ی آنها بحرانو  داری  سرمايههايش در مورد  تئوری تشريحترين  کامل شاملکرد که  آوری کار را به آرامی جمع

  .شود می
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تئوری بحران مقايسه  ی زمينهدر ) 1857- 67(ی دوم  ی دورهها نوشتهرا با ) 1840ی دهه(اول  ی دورهی ها نوشته چنانچه

بين بحران و  ی رابطه در مورد اصلی ی دغدغهمهمترين تداوم، . يابيم میشان را در ات مهمرو هم تغييشان  هم تداوم کنيم،

مارکس در مورد ارزش اضافی و انباشت است که به وی  یها تئوریبسط  ی نتيجهمهمترين تغيير، . مبارزه طبقاتی است

  .قی ادغام نمايد که تا آن زمان غيرممکن بودتا بحران و مبارزه طبقاتی را به طري دهد میامکان 

که با آن مبارزه طريقی پرداختند بررسی به  به تفصيلاول، هرچندکه انگلس و سپس مارکس تا حدودی  ی دورهدر 

 از. يکديگر ادغان نشده بودند دراين دو پديده  ،شان تحليلدر ، اما درک میتغيير اقتصادی رشد و بحران  تناوبِ باطبقاتی 

ی اقتصادی و  توسعه بررسی[> ...بررسی <ی  ، تا نوشته1843انگلس در سال  نقد اقتصاد سياسی طرح اجمالیِِ ی الهرس

آنها . به اضافه توليد شد می شان در مورد بحران محدود ، تحليل1850مارکس در سال *]1850اکتبر-مه: المللی سياسی بين

ها و  فراتر رفتن از تقاضا و نتيجتاً سقوط قيمت هگرايشِ توليد ب ،یدار  بازارهای سرمايه ی برنامه کارکرد بیپس در 

 رقابت و احتکار دهند، ارائهبرای اين تحليل ای که آنها توانستند  تکميلیی  تنها جنبه ،در اين دوره. ديدند بحران را می

شد در حاليکه احتکار  یهای کاپيتاليستی اغلب همچون نيروی محرکِ افزايش توليد تصوير م رقابت بين شرکت. بود

 رسيد میفرا  بحرانِ اضافه توليدکه وقتی د و نمو میداری را تضعيف   گردشیِ سرمايه پيوندهای ،تجاری و مالی

   .اش بود کنندهتشديد

طبقه کارگر را بودن  سوبژکتيوشان در مورد  يابنده گسترشبه موازات اين تحليل از بحران، ولی مستقل از آن، ما تحليلِ 

، شود می اندهیمزو سا آفريده سرمايه توسط ديدند که، هرچند طبقه کارگر  هم مارکس و هم انگلس چنين می. يابيم می

در سطحی بسيار مشخص و عمدتاً مبارزات از آن  شان تحليلدر اين دوره . کند میمبارزه  انقيادشمعهذا، عليه استثمار و 

، بررسی ستانوضعيت طبقه کارگر انگل عنوانتحت  اش اً در نوشتهو مجدد ،خودطرح اجمالیِِ انگلس در  .تاريخی بود

. کنند میو مکرراً مبارزه  دهند را شکل می ها اتحاديهو  امعمج ،خورند با يکديگر گره می کرد که چگونه کارگران

 رد ما. پرداخت تر در سطحی تئوريکمبارزات به اين  فقر فلسفهدر  دوبارهو  1884ی ها نوشتهدستمارکس در 

بمثابه -- يابيم می بعنوان نيروی کار زنده اين طبقه نقش را دروی در مورد طبقه کارگر  تحليل تئوريک ها نوشتهدست

اين موضوعی است که در تمام آثار مارکس با . کار مرده است ی يطرهس که تحتی دار سرمايهزنده در جهان ژه بسو

در زمان  .سرمايهدر کتاب  گرطبقه کارکالً فرآيند کار و تحليل تا  ،در مورد بيگانگی 1844ماند؛ از تحليل  میباقی وی 

در سطحی بسيار  ،ی خودمختارا ژهبسو --، طبقه کارگر برای خودش شده بود گرکار ی سوبژه، فقر فلسفهنگارش 

  .تر پيشرفته

بين  ی رابطه درمورد های ژه، مارکس و انگلس بحثبسو بمثابهطبقه کارگر  های حاصله در تئوریِ پيشرفت با وجوداما 

در غالب ] ها در اين بحث[. جدا از هم هستند هچنان ادامه دادند که گوئی اينها دو مقول را مبارزه طبقه کارگر و بحران

 و ندکرد طبقه کارگر را تعيين می مبارزهکه چارچوب  ندی بوددار سرمايهپيشرفت  های گی ويژهموارد انباشت و بحران 

                                                           
* “Review of international economic and political development): May-October 1850,” 

قلم مارکس در سال  به نبردهای طبقاتی در آلمانکتاب  4در فصل اًهائی از آن بعد به چاپ رسيد و بخش Revueی  نخستين بار در نشريه

  م-. دمنتشر ش 1850
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دستمزدها و افزايش  تنزلهای بحران، با  کردند که در دوره آنها فکر می. ندگذاشت تاثير میی آن  بر شدت و دامنه

در . کنند مبارزه میشان  بدتر شدن وضعيت از برای جلوگيریچون کارگران  گيرد میبيکاری، مبارزه طبقاتی شدت 

. کارگر طبقهمبارزات  طرحی به دار يهسرمااز طرح گسترش : سببيت کامالً يکسويه بود] در اين دوره[هاشان  اکثر گفته

يک  ندنتوا میدستمزدی مبارزات که  ردک، مارکس استدالل نمونهبعنوان  فقر فلسفهدر . هم وجود داشت هائیالبته استثنا

در  1848انقالب تاثيرهای  روی احتمال >...بررسی < او در ،1850سال به . دنی باشدار سرمايهتوليد  گسترشِ منشا

کامالً ند که باش اضافه توليدهای  مکانيزمهای بحران،  مکانيزمرسيد که  به نظر میاما در کل، . ن تعمق کردگسترش بحرا

های  فراوانی برای تئوریی ها ين آثار اوليه، سالحهم. دنو مستقل از کنش طبقه کارگر هستند >درونی<برای سرمايه 

ند و دار  سرمايهريشه در که داری  طبيعی سرمايه> رکتقوانين ح< مدعیی ها تئوری ؛فراهم کردارتدکس مارکسيستی 

   .اغلب محصولی از رقابت هستند

ايدئولوژی که در > مدرن توليدی شرايط<يا > اجتماعیمراوده  اشکال<و > نيروهای مولد<حتی تحليل تضادهای بين 

د استفاده اين نوع تفسير قرار مور ،دشو میهر ظامجدداً و جاهای ديگر  مانيفست کمونيستدر و  گشتهپديدار  آلمانی

مانند، اما اين تضاد عمدتاً  های مارکس و انگلس مبهم و نامعين باقی می در نوشته اصطالحاتهرچند که اين  .گيرد می

 ريزیبحران از طريق تجارت و سپس فرو/اضافه توليداش  شود که نتيجه همچون تضادی بين توليد و بازار ظاهر می

  .است

مارکس با استفاده از . يابيم شود، ما تحليل کامالً متفاوتی را می می سرمايهو  گروندريسهکه شامل  ،دوم ی دورهدر 

ديگر که در آن طبقه کارگر  ارائه دادداری و انباشت  ی سرمايه در مورد توسعهای  مفاهيم ارزش و ارزش اضافی، تئوری

وقتی که طبقه کارگر (ی انباشت اوليه  از دوره ن نظريه،اي .داردقرار درون آن در بيرون از سرمايه نيست بلکه کامالً 

- و خودمبارزات طبقه کارگر،  ،)دشدنوقتی که کارگر و ماشين انباشت (ای  ی توليد کارخانه تا دوره )آفريده شد

  .کند میهمراه  داری ی سرمايه با توسعهرا اش  تحولی

کرد  دنبالا ر ای هطرح توسعمدرن،  فی نسبی و صنعتدر تشريح انباشت اوليه، ارزش اضافی مطلق، ارزش اضامارکس 

اکنون نزد [، نشان خواهيم دارد رسالهاين  8تا  3های همانطور که در بخش. شود میديالکتيک مبارزه طبقاتی  شاملکه 

ی  توسعهجديدِ تئوريزه کردن ، و ادغام آنهااست شکاف پيشين بين بحران و مبارزه طبقاتی از بين رفته  ]مارکس

  .کند میرا ممکن تماعی و انقالب اج

و بعد از  گروندريسهدر اما ، شد میفقط بطور سطحی درک  ،در تئوری بحران و ،علت قبالً يگانهاضافه توليد، درحاليکه 

آنجا . اختصاص داده شدجايگاه بسيار محدودتری اينکه در تئوری مارکس به آن آن، هم بطور کامل تحليل شد و هم 

است که بطور  ای هه او در اصل معطوف به آن جنبجکه تو بينيم می، دکاو میرا  اضافه توليد امکاناتکه مارکس 

تئوریِ انباشت به طرحِ سيستماتيک . مصرفی و مبارزه بر سر دستمزد کم: تری مربوط به مبارزه طبقاتی است تنگاتنگ

 عاملنيروهای نوين بسياری که  نيزسيار و ب امکانات نوينِ ،داری در رابطه با بحران سرمايهتا  دهد میمارکس امکان 

  .کند ندوکاورا ک هستنداين امکانات  بوجود آورن
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استفاده  پيشين ی دوره دراست که به بسياری از عباراتی که مارکس  الزمها،  در پرتو پيشرفت عظيم تئوريکِ اين سال

ی مهم، عبارتِ تضاد بين نيروهای  يک نمونه. ه شودادمعنائی تازه د بعد از آن نيز به استفاده از آنها ادامه داد،و کرد  می

و  گروندريسهی  ما مطالعه کهوقتی  .يا آنچه که مارکس بعداً روابط توليد خواند، است ،اجتماعیمراوده  مولد و اشکال

چيزی ا ي> توليد<چون همبه چيزی مبهم > مولدنيروهای <ی عبارت  رسانيم، ديگر نيازی به ترجمهبسرمايه را به اتمام 

 نيروی<ترين   اساسیهمراه با مارکس تشخيص دهيم که  توانيم می، بجای آن. نداريم> تکنولوژی<چون همسبکسرانه 

تکنولوژی،  يعنی ،آنچه که در مسير علم توليد کرده با تمام طبقه کارگر ی زندهکار  ،]مولدنيروهای [تمام > مولد

يا همانطور که مارکس در  !ی خالق طبقه کارگر هستندها یانرژ مولدنيروهای  .است ،های توليدی و غيره سازمان

   6>....خالصه شده استدر آن  یتمام نيروهای توليد گسترشجمعيت، که  گسترش<: نوشت گروندريسه

 بعنوان احتماالًکه پيشتر در شکل نامعينِ بازار، يا > روابط توليدی<يا > اجتماعیمراوده  اشکال<عبارت  بطور مشابه،

روابط  ی هطکلِ حي بعنواناکنون  ،بودظاهر شده  )است يک عبارت به غايت فراگير نزد مارکسکه (مالکيتی  روابط

 و سرشار از بانشاطمارکس در برابر ما چنين تحليل چرا وقتی  .شود سرمايه ظاهر می چرخشیِ در سراسر بازتوليدِ

گفتمانِ بخش . دهند ارائه می محدودیتفسير  چنان >روابط توليدی<ها برای عبارت  مارکسيست تعينات را قرار داده،

کوشد تا طبقه کارگر را به بند  است که درون آن سرمايه می یهای روابط توليد در مورد پيچيدگی سرمايهکتاب  غالب

  .بکشد

ابليت وار ق ، تحليل مارکس را در مورد چگونگیِ پيشرفت موجسرمايهو چه در  گروندريسهبنابراين، وقتی که ما چه در 

پيشرفتی که توسط مبارزه طبقاتی رانده (کنيم  کند مطالعه می داری را تضعيف می توليدی که اساس کنترل سرمايه

بايد بدانيم که چقدر معنای ) گردد شود و توسط خالقيت انسانی که توسط سرمايه مهار زده شده است ممکن می می

نيروهای مولد جامعه و  ی توسعهناسازگاری فزاينده بين <: نويسد مارکس وقتی که می. ما غنی گشته است> تضاد<

کلِ همين فرايند به  7>.دهد ها و تشنجات بروز می روابط توليدی تاکنون موجود، خود را در ناگوارترين تضادها، بحران

ناپذير  کی تضاد طبقاتی تفکي اين يک ديد روشن از بحران است که از توسعه. دهد ی مبارزه و توسعه ارجاع می پيچيده

های  با اين وجود، اين فاجعه<: گويد که مارکس می مآور نيست که در چند جمله بعد از آن، ببيني پس تعجب. باشد می

سرانجام نهائی آنها ی دار سرمايه قهرآميزسرنگونی  شوند که می تر وسيعمنجر به تکرار در مقياسی  ،منظم متناوب و

منجر به تضاد مکرر با سرمايه شده و  اش یهمان عاملی که خودگستريست؟ آميز چ قهرو عامل اين سرنگونی   8>.است

    .دارددر خود حياتی و خالقيت بشری را  ی زندهکه تمام نيروهای  ،طبقه کارگريعنی : قبالً آنرا به بحران انداخته است

  1943-1850: مطالعات اوليه) ب

در  داری در مورد اقتصاد سياسی و بحران سرمايهرا ود مطالعات جدی خيکديگر، با پيش از مالقات مارکس و انگلس 

> قرن نوزدهم بارترين رکود اقتصادیِفاجعه<آغاز کردند؛ بحرانی که بعنوان  1841- 42 عظيمی بعد از بحران دوره

رفتنِ  بعد ازنيز  شان تمطالعا. اشتندند گیتوصيف شد و هيچکدام از آنها نيز برای فهم و توضيح اين بحران آماد

 دکر می اش ويراستاری را که مارکس Rheinische Zeitung ی هنشريآنکه حکومت مارکس به پاريس و بعد از 
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مارکس در پاريس با  .اش آغاز شد خانواده ريسندگیِ بيزنسبرای کار برای رفتن انگلس به منچستر  بعد از ، وبست

انگلس در منچستر خود را در ميان طبقه . گرفتخروش انواع گوناگون افکار سوسياليستی و کمونيستی در تماس قرار 

ی متفاوت، ها موقعيتدر اين  .يافت يعنی چارتيسم، ،سياسی اين طبقه در آن زمانبزرگ جنبش  کارگر انگلستان و نيز

بود، درحاليکه  گشتهادغام  خودش محيطر با مباحث فلسفی تبيشآور نيست که مطالعات اقتصاد سياسیِ مارکس  تعجب

که او با آن ( راداری صنعتی  ی سرمايه ه بود، به اين کشيده شد که توسعهشدهائی رها  عمدتاً از چنين وسوسهانگلس که 

ی هگلی ها هدرنتيجه، درحاليکه مارکس هنوز با ريش. به دقت بررسی و تحليل کند )بطور بالواسطه مواجه شده بود

را ) 1844( حق هگل ی هنقد فلسف، و )1843( تنقد دکترين هگل در مورد دولو  کرد میو پنجه نرم  دستخودش 

از خود وشت که نو نخستين اثرش در مورد اقتصاد سياسی را ) 1844(طرح اجمالیِ نقد اقتصاد سياسی نوشت، انگلس  می

  .شان از بحران شد مشترک ادراک بعداًکه  گذاشتعناصری باقی 

از جمله مالکيت خصوصی، ( کالسيک اقتصاد سياسی از آنکه نقدی به مقوالت اقتصادیِ پس ،طرح اجمالیدر انگلس 

ان، بين کارگران، و بين دار سرمايهبين (در مورد رقابت  ، به بحثارائه داد) هره، کار و سرمايهبمبادله، ارزش، قيمت، 

 ایهاعتقاد) ی هو نه هم(و چيزی را بنا نهاد که بعنوان بخشی از ا. پرداخت ی بازرگانیها بحران، انحصار و )طبقات

   :مارکسيستی باقی ماند بحران تئوری ای هپاي

 :عرضه و تقاضا تحليل شد ی هاين در عبارات ساد. استجسته از بازارها  پيشی توليدِها معلولِ  بحران .1

يابند و درنتيجه، عرضه تا ميزان معينی تحريک  ها افزايش می اگر تقاضا بيشتر از عرضه باشد، قيمت

 گاهبيش از تقاضا باشد، آنعرضه و اگر  .ندياب می کاهش ها قيمتر بيايد به محض آنکه به بازا .شود می

ی ناپذير پس بطور پايان. گردد میشود که تقاضا يکبار ديگر تحريک  ن قابل توجه میاچن ها قيمت تنزل

 9...يابد ادامه می

های  ه صرفاً تالشای برای تعادل توليد و تقاضا وجود ندارد بلک محصول آنست که برنامه اضافه توليداين  .2

 :وجود دارددارها  سرمايهديگر  هم از از کارگران و گرفتن هم پيشیجهت  گوناگوندارها  سرمايه آسای جنون

اينست که عرضه و تقاضا هميشه در تالش برای تکميل يکديگرند و لذا هيچگاه چنين  رقابتقانون 

10.دکنن نمی
    

  11...کشاند  توليد را به تب داغ می... ، زمين عليه زمينسرمايه عليه سرمايه، کارگر عليه کارگر همبارز

 را سازمان، اگر توليد چقدر استکنندگان  مصرفنياز دانستند که  نفسه می گر توليدکنندگان فیا

نوسانات رقابتی و گرايش آن به بحران غيرممکن  نگاهآد، کردن میند، اگر آنرا بين خود تقسيم داد می

    12.شد می

  .بگيرد سبقتدهد که چرا توليد بدون برنامه بايد از تقاضا  ين توضيح نمیا بيش ازانگلس 

 :است ادواری از نوع، بحران و ترميم و بهبودی، اضافه توليد، انبساط طرح .3
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دانيم که  شوند، و ما اکنون می دار بطور منظم ظاهر می ی دنبالهها هی همچون ستاری تجارها بحران 

ی ها بحران در هشتاد سال گذشته، اين. پيوندند بوقوع میيکبار  بطور متوسط هر پنج تا هفت سال

   13.ی بزرگ در گذشتهها تاند که آف ی همانقدر منظم پديد آمدهتجار

 : شوند می تر وخيم تصاعدیبطور داری  با گذشت زمان و پيشرفت سرمايه ها بحران .4

  14.ر از قبلی باشدتحادتر و لذا  عمومی بايد آيد ی که در پی بحران پيشين میهر بحران

 :شود میکند و نهايتاً منجر به انقالب  باالخره، بحران تضاد بين طبقات را تشديد می .5

ی اقتصاددانان تصورش هم  د که هيچگاه در فلسفهشو ای می منجر به چنان انقالب اجتماعی سرانجامو 

  15.شد نمی

  :دادند مکرراً به آن ارجاع می بعدهای  السس در داری چيزی را ديد که او و مارک انگلس در اين تضاد عجيب سرمايه

يم ظع ی توده وزائد وجود دارد  نيروی کارِ آنقدر در آن ای فرابرسد که توليد بايد مرحله پيشرفتدر 

   16.کشند گرسنگی می ،وفورمحضِ مردم از  کهد زندگی ندار ملت چيزی برای

 به همراهديد که در آن افزايش ثروت اجتماعی  مینيز را  اساس يک نظم اجتماعیِ محتملاو در اين رشد توليد،  ولی

  :رود کمتر پيش می کار

، بزودی کار را به حداقلی تقليل شود میکه آگاهانه به نفع همه بکار برده توليد،  کران اين طرفيِت بی

   17.است يتخواهد داد که سهم بشر

های اتوپيائی از نوع آنچه  بر خيالبافی مبتنی که داريمرا ری دا ی پسا سرمايه از جامعه ینگرش ما در اينجا آغازاز اينرو، 

  .ندک ايجاد میکه  یداری و امکانات ی سرمايه تحليل طرح عملیِ توسعهبر  است مبتنی ، بلکهنيست بود رايجکه آنوقت 

لب اينست که جا. نقل قول کرد مهمی اثربعداً از آن بعنوان  ومطالعه کرد،  1844انگلس را در  طرح اجمالیمارکس، 

او همچنين در . ای نکرد ی کوتاه خالصه کرد، به بحث انگلس در مورد بحران هيچ اشاره دو صفحه آنرا در وقتی که او

در  ها دستنوشته اين. نکرد ای هگذرا به اين موضوع اشار مورديک نيز مگر در  1844های اقتصادی و سياسی  دستنوشته

مطالعات  هدر آن زمان، مارکس ب. س و آغاز همکاری نزديک با وی نوشته شدندسال پيش از مالقات با انگل تابستانِ

سنت (ها  و نيز سوسياليست) ، اسميت، ريکاردو، سِی، و ديگرانها تفيزيوکرا(اقتصاددانان کالسيک   آثار رویخودش 

که پيشتر  ای ائل فلسفیرا از مس شخود فهمترتيب او  بدين. مشغول بود) سيمون، پرودون، باوئر، استرينر، و ديگران

ی مبارزه طبقه  درک پيشين خودش از زاويه ، و شروع کرد به زير سوال بردنِدنمووی را مشغول داشته بود بازبينی 

ایِ چارچوبِ اقتصاد سياسی و روابط  تحليل او از مفاهيم پايه براساسنهايتاً  ،همه جانبه از بحران درکيک . کارگر

که احساس بود هائی  ، او تعدادی مقاله نوشت که عمدتاً حمله به سوسياليستیزمان ی دوره اين در. شد طبقاتی بنا می

  .هاشان نادرست و خطرناکند ها و سياست کرد ايده می

باوئر، ( های جوان هگلیی مشترک به  مارکس و انگلس شروع به همکاری حول نخستين حمله 1844سال در پائيز 

تحليل مفصل از  يکبار ديگر خودش به تنهائی بهانگلس  ولی. کردند ده مقدسخانوا کتاب در) استيرنر و ديگران
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طبقه  وضعيت اش موثقاو شروع کرد به کار روی کتاب . ادامه دادپيشرفت واقعیِ مبارزه طبقاتی و انباشت سرمايه 

  .اهدا نمود> طبقه کارگر بريتانيای کبير<آنرا به  و) 1845( کارگر انگليس

مثل قبل، او متمرکز شد روی بحران . داد تحليل انگلس از بحران و مبارزه طبقاتی را بسط میب دو فصل از اين کتا

 گردشاين > دائمی<ی بودنِ را دواکه بخشی از رقابت صنعتی است و روی > کنترل بدونتوليد <محتوم ی  بمثابه نتيجه

اينبارهم سب کرد هرچند که تشدن بازار مناشباع  ، يااضافه توليد ی هيکبار ديگر، او ظهور بحران را به مسال. تاکيد کرد

او بطور تلويحی فرض کرد که تمام بازارها برای يک . شونداشباع دهد که دقيقاً چرا بازارها بايد بنتوانست توضيح 

ند ند بدانتوان مین دار سرمايهکه توليدکنندگان خيزد  از آنجا بر می مشکلاين خواهند شد و  سرريز سرانجام کاالی خاص

اش  طرح اجمالیتر از  به تفصيل فازهای بحران را سيستماتيکاو در اين اثر، . خواهد افتاد یکه چه وقت چنين اتفاق

ند و فروپاشی را باش توليداتمحرک تا  کنند میکه از طريق آن احتکار و اعتبارات عمل را يندی اتوضيح داد و فر

   .دنموتشريح  تر کاملشتاب بخشند 

تری تشريح کرد که چگونه  او بطور روشن .ی بين بحران و مبارزه طبقاتی بود نگلس بررسیِ رابطهنوآوری بزرگِ ا

باعث > ارتش ذخيره بيکاران<دار است و چگونه ايجاد  حفظِ رقابت بين کارگران کليدِ کنترلِ آنها توسط سرمايه

، در طی بحرانبيکاران سريع ارتش ذخيره  و با اين وجود، رشد. شود که رقابت بر آن استوار است افزايش تقسيماتی می

طبقاتی  های نشکشد، به رشد ت کند و دستمزدها را پائين می مانده کمک می در حاليکه به تضعيف کارگران مزدیِ باقی

  : اند شان را از دست داده آنهائی که شغل. ندرسا می نيز ياری

ی تعدادشان، اربابان خود  د، بلکه به واسطهکنن نمی کجمثل گداهای معمولی گردن  ولیافتند  به گدائی می

 شور و غليانخوفناکترين ... آيد در اينجا و آنجا پديد میهائی  آشوب... کنند را تهديد می آنها و جهان

  18.ای بوقوع بپيوندد قيام عمومی در تمام مناطق کارخانه آنکه د تاگرد کارگران حاکم میدرميان 

 توسط و کنند رشد می ها تنشکه چطور اين مساله را دنبال کرد  اين> ی کارگریها جنبش<ی  فصل در باره درانگلس 

بين  واقعی جنگ داخلیيک به تدريج تا  شان ها مبارزهکه  شوند می صنفیی ها و اتحاديه مجامعبه تبديل کارگران 

از او . دنمو ری ايفا میکارگمبارزات در تحليل سياسیِ اين مورد بحران نقش مهمی تئوری او در. دشو می تشديدطبقات 

  :آيد فائق می ها اتحاديهکرد که قانون عرضه و تقاضا هميشه بر  میسوئی استدالل 

که بر طبق آن دستمزدها توسط را تغيير دهند ای  توانند قانون اقتصادی ها نمی طبيعتاً تمام اين تالش

ها در برابر نيروهای عظيمی که  اديهدرنتيجه اتح. شوند ی بين عرضه و تقاضا در بازار کار تعيين می رابطه

  19.مانند بر اين رابطه تاثير دارند، ناتوان باقی می

. به هيچ وجه بيفايده نيستند و در واقع مطلقاً حياتی هستندمبارزات ين اکرد که  میاستدالل  موکداً ، اواما از سوی ديگر

در غير از آنچه که سريعتر (کاهش دهند ريعتر دستمزدها را سدارها  سرمايهکه  شوند میاز آن مانع مبارزات  اين

افزايش سريعتر  باعثاغلب بعد از بحران  ها اتحاديهآنوقت هم، <و  ؛)دادند کاهش میرکود  ی دورهدر طی  اينصورت

مقاومت فعالِ کارگران <طريق، بدين  .>بود نسبت به آنچه که در غيراينصورت میسريعتر --شوند  دستمزدها می

فراتر از  اما >.گذارد ای معين، تاثير خود را می گهداشتن حرص و طمع بورژوازی برای پول در محدودهانگليسی، در ن
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ی ها اتحاديه رفتن ازفرا راستای: دهند میبسيار مهمی را نشان  راستایکوتاه مدت بر سر دستمزد مبارزات ين هماين، 

برای طبقه کارگر مبارزات انگلس نوشت که اين . شود میخود مبارزه آشکار  ی بواسطهکارگری که قدرت محدودشان 

  :دنکن میش به سمت انقالب رشد ياه مبارزه ونهستند چ> جنگ ی همدرس<

شوند  می یسنگينمبارزات ، که در ابتدا حالت زد و خوردی دارند، برخی اوقات منجر به ها اعتصاباين 

کننده بين  نبرد تعيينست که ا دليلين تر محکماين صحت دارد ولی اينها  ؛رسند مین ای هکه به هيچ نتيج

در آن کارگران خود را برای  مدارس نظامی کارگران هستند که ها اين .بورژوازی و پرولتاريا در راه است

  20.کنند است آماده می اجتناب ناپذير نبرد عظيمی که

  .دهد میيد، مبارزه مکرراً روی آ میچون بحران مداوماً پديد 

در  1842در سال . . . بود  1834، مولود شورش در ليون در سال آن از منتجه نيازو  بيزنسرکود در 

  21.دستمزدهای باالتر شد علل مشابه سبب يک تجمع عمومی حول منشورمنچستر، 

      22.بود 1839سال به شدِتهيجان و تالطم يکبار ديگر . فرا رسيد 1842سال بحران

که در واقع بوقوع نيز پيوست، بلکه  بينی کرد را پيش 1847در سال انگلس بر اساس اين الگو، نه تنها بحران بعدی 

که او اميد آنچنان مبارزات که اين هرچند --بينی نمود که آن نيز به وقوع پيوست  همچنين تجديد مبارزه را پيش

  .داشت موفق نبودند

 نيرویا به ، بخصوص وقتی که بحران بعدی کارگران رشود متوقف تواند نمیسوسياليسم  بسوی حرکت

بحران بايد و . کشاند اجتماعی می ی هبسوی چار) اقدامات پارلمانی(های سياسی  حل راهصرف، بجای  نيازِ

 منشور کارگران. . . بيايد  بدنبال وضعيت فعال کنونیِ صنعتی و تجاری بوجود 1847حداکثر تا سال 

  23. . .خود را به پيش خواهند برد

ی در مورد بحران و يک توصيف و يک تئوری  ارائهبيش از که در واقع  ريخت پی ها، چيزی انگلس در اين استدالل

 بعنواناش  از تحليلاو . بودضرورتِ مبارزه  ی ساده بيش از تصديقِارائه داد که چيزی همچنين او . دبو مبارزه طبقاتی

های  انگليسی و اتوپيائی های مثل اوئنی(بورژوائیِ زمان خود های  ای برای يک يورش صريح بر سوسياليست پايه

ها بود که او آشکارا بر  حمايت از چارتيست ،دستمزدیمبارزات و ها  اعتصاباو از  تحماي .دکراستفاده ) فرانسوی

دادند  می های خود را وسعت نوشتهو داشتند  1840ی اين موضعی بود که او و مارکس در دهه. شان صحه گذاشت نهضت

، و در )عليه پرودون) (1847(فقر فلسفه ، )1844-45( ايدئولوژی آلمانیيعنی در  ند،بخشرا تکامل  نظراتتا اين 

  ).1848( مانيفست کمونيست

سوسياليست  ی جوانها یهگل نقدشان بر عطوف به، اصوالً مخانواده مقدساگر نخستين اثر مشترکِ مارکس و انگلس، 

بيانگر  ايدئولوژی آلمانیهرچند که . درک می دق، صنیايدئولوژی آلماشان،  در مورد دومين اثر مشترکنيز ، همين بود

نگرش خود را در  آنهاشان بود، بخصوص نخستين بخش آن در مورد فوئر باخ که  ديد گسترشيک پيشرفت جدی در 

کرده بود پيش از اين به واقع چيزی اضافه بر کاری که انگلس  اين کتابدر مورد بحران، اما مورد تاريخ ارائه دادند، 
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تضاد طبقاتی در تکامل جامعه و تفکيک مبارزه  بودنِ هاشان در مورد محور ی ديدگاه ارائه آن اثر، ثقل اصلی. شتندا

را > نيروهای مولد<تاريخ، آنها تفکيک بين  بهی نگرش اساسِبعنوان . بود طبقاتی پيشيناز جوامع  داری سرمايهطبقاتی 

) >روابط توليدی< :يا آنچه که بعدها خواندند( >اجتماعی مبادلهاشکالِ < در ابتدا توسط تکامل اين نيروهاکه  ارائه دادند

م اآنها اين وضعيت را کليد فروپاشیِ يک نظ. گردد میمتوقف  روابط/اشکال توسط همانولی سپس  شود میبرانگيخته 

حداقل با توجه به  از اين زاويه، اثر آنها سهمی در تئوری بحران داشت،. ديدند م بعدی میااجتماعی و گذار به نظ

  :کردند عمل می داری سرمايهسيستم  تحليل بردنِبه ی که در جهت ا اساسینيروهای 

قرار  مبادلهاد بين نيروهای مولد و شکل تاريخ در تض ی تمام تصادمات ريشهما،  درنتيجه، از نظر 

  24.دارد

که در آن آثاری -- آثار انگلس بود تر از رنگ حتی کم ايدئولوژی آلمانیدر  ،گیِ مشخصِ اين تکاملويژهاما  

تعريف شده بود ی هائتضاد بعنوان ،)بازار(و اشکال تعامل ) محصول/توليدبعنوان (ای بين نيروهای مولد  تضادهای دوره

بعدی  های نوشتهی از بسيار. شوند که منجر به بحران اضافه توليد و تشديد مبارزه طبقه کارگر در مسير انقالب می

توان بعنوان  ند را مین فرآيند بطور کاملتری پرورده شدس در مورد بحران که در آن نيروها و پويائیِ ايمارکس و انگل

همانطور که در بخش سوم  .کنند ی روی نيروهای مولد عمل میئديد که همچون زنجيرها> مبادلهاشکال <بسط مفهوم 

به > مبادلهاشکال <يعنی جائی که  رسد خود می تکاملسطح ين به کاملتر >پخته< در آثار  مارکسِخواهيم ديد، اين 

تمام آنچه که با بسط توليد و يعنی شود؛  ایِ کار، ارزش و ارزش اضافی درک می ضرورت تحميل روابط سرمايه معنای

  .دشو میتر  تر و سخت اش سخت بارآوری، تحميل

برای اولين بار در  ،بود بردهبکار   در طرح اجمالی و شرايط طبقه کارگرقبالًکه انگلس بحران  از تحليلمارکس 

به بروکسل ، )Guizot( گيزواخراج از پاريس توسط حکومت از او پس . استفاده کرد 1846- 47سياسی  دهیسازمان

 *مکاتباتیِ کمونيستی ی هکميتيک ، تصميم گرفتند که ايدئولوژی آلمانیدر آنجا بعد از کار با انگلس روی . رفت

 شان تحليلتعداد هوادارانِ  نيز شان و گيری مستقيم در هرگونه جنبش موجود سياسی، ارتباطاتپيش از درتا  ايجاد کنند

خودشان، پيکارجويان طبقه کارگر در  ی هو جلسات، به واسط ها هاز طريق تبادل نام تاآنها کوشيدند  .وسعت دهند را

يک --بود  **عدالت انجمنمتوجه  اين پروژه در شان یتالش اصل. آلمان، فرانسه و انگلستان را به يکديگر پيوند دهند

گرفتن هم از بالنکی و هم از سوسياليسم اتوپيائی  هاجرين آلمانی در لندن که شروع کرده بود به فاصلهمسازمان مخفیِ 

ها  ی نزديکی با چارتيستهاپيوند قبل ازهمانطور که پيشتر اشاره کرديم، انگلس . ها گيری در جهت چارتيست و سمت

جذب  شانه خودبه کميت آنکه نتوانستند پرودون راآنها بعد از . شان نوشته بود ر کرده و چندين مقاله برای نشريهبرقرا

مارکس پرودون را در . ای که او آنرا سازمان داده بود شروع کردند به حمله به جنبش سوسياليستی فرانسوی، کنند

تئوری بحران ) 1848( مانيفست کمونيستهمچون  نيز نجادر اي .پوست کند) 1846-47( فقر فلسفهاش  یکتاب پلميک

های بورژوائی  سوسياليستعليه و هم ) اوئن و غيره(های اتوپيائی  هم عليه سوسياليستآنکه آنها، برای شد گاهی  تکيه

                                                           
* Communist Correspondence Committee 
** League of the Just 
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  .حمايت کنند دستمزدیِ طبقه کارگر و انقالبمبارزات ، از و ديگران) ها و غيره پرودونيست(

 هب شبيه او از استدالهای .نقد کردای  بطور خُردکنندهتحليل اقتصادی، متد و سياست پرودون را  ،فهفقر فلسمارکس در 

مبارزات پرودون با  ارائه داده بود استفاده کرد تا به مخالفتِ وضعيت طبقه کارگر انگلستانآنچه که انگلس در 

ها و لذا کميابی منجر  به افزايش قيمت تواند می پرودون بر اين اساس که افزايش دستمزدها تنها .دنمايدستمزدی حمله 

  . عليه آنها استدالل کرده بود ،شود

توليد نيز  گسترشبه منجر بلکه  ها شده، نه تنها منجر به افزايش قيمتدستمزدی مبارزات مارکس با اشاره به اينکه 

استدالل عليه آن نظر  د،نردردسر کنهای جديد را جايگزين کارگران پ که ماشين ها مجبورنددار چون سرمايهشوند  می

انگلس استدالل کرد که  انندم ممجدداً، او ه). شود در بخش بعدی بررسی می به تفصيلی مهم  اين نکته(کرد 

  :اند بطور مداوم افزايش يافتهها  اعتصابو  کارگری یها ائتالف

 اما آن ها، پردازی ها و خيال هنام نظام با وجود، }ها اقتصاددانان و سوسياليست{هر دو آنها  با وجود

*ها ائتالف
ای از پيشرفت و رشد همراه با پيشرفت و رشد صنعت مدرن باز نايستاده  حتی برای لحظه 

25.است
  

  :است سازمان صنعتی و استثمار کارگرانخودِ پويائیِ  ،آن ؟ همانطور که مارکس گفت، علتاينطور است چرا

رقابت . کند دريک مکان متراکم میرا شناسند  گر را نمیکه همدي یمردم ززيادی ا تعدادصنعت بزرگ 

اما حفظ دستمزدها، اين نفع مشترکی که عليه روساشان . نمايد منافع آنها را منقسم می }بين کارگران{

  26.دکن متحد میائتالفی يک فکر مشترِک مقاومت  حول بادارند، آنها را 

يابد تا خصلتِ عمومیِ  می گسترشآنقدر  ،های کارگری تحاديهامثل  یها ائتالفمداوم تبديلِ اين  دگوي میمارکس 

  :دخشب صراحتخود بمثابه يک طبقه به ای شود که در آن طبقه کارگر  مبارزه

به نوبه خود برای دارها  سرمايه همانطور کهاما  ،بودمقاومت صرفاً حفظ دستمزدها  آماجنخستين  اگرچه

ل مشکئی ها ه، خود را بصورت گرومنزوی نيز اابتددر کارگریِ های ائتالفشوند،  سرکوب متحد می

يک که --  در اين مبارزه. . . شود  تر می  الزمتجمع ی هميشه متحد، حفظ  و در برابر سرمايه. ندکن می

ی هنگام .يابند و توسعه می بهم پيوستهنبرد آتی  برای. . .  الزمتمام عوامل  -- است جنگ داخلی واقعی

در اين مبارزه، که ما فقط به چند . . . گيرد  خصلتی سياسی بخود می  ائتالف آن رسيد، مقطع فراکه اين 

 و دساز ای برای خود می شود، و خودش را همچون طبقه ديم، اين توده متحد مینموفاز معدود آن اشاره 

  27.شود می اش د منافع طبقاتیکن منافعی که از آن دفاع می

که طبقه کارگر  استها  اعتصابو  ها ائتالف تنها از طريقدالل کرد که انگلس است> ی جنگ مدرسه< هم مثل مارکس

اما  و مبارزه طبقاتی کم گفت، ها بحرانبين  ی رابطهاو در مورد . بورژوازی را براندازد واندبتکه  شود میای  واقعاً طبقه

                                                           
يعنی تنها , ها و سنديکاها است اديهحات ها، های کارگری از نوع انجمن تشکل ،>ها ائتالف<انگلس و مارکس از  در اين متن، منظور *

  م-. های کارگری شناخته شده تا آن زمان تشکل
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را با ، لذا آشکاکم استرزات مباشدت  های شکوفائی، در دورهاغلب گفت که  آنجا که به آن اشاره داشت، تلويحاًدر 

  :موافق بود داد تر پيوند می محکمکارگری مبارزات های  را با دوره ها بحران انگلس که

بود که بدان سبب ند، کردتوجه کمتر جلب نسبت به قبل ها  اعتصاب 1845و  1844 های سال اگر در

بخود ديده  به بعد 1837 سال که صنعت انگليس ازبودند های شکوفائی  نخستين سال 1845و  1844

  28.های کارگری منحل نشدند با اين وجود، هيچکدام از اتحاديه. بود

از  در آن ولی به نگارش درآمدعمدتاً توسط مارکس  1848و ژانويه  1847که در پايان سال  مانيفست کمونيست

که اخيراً --کمونيستی  يهاتحادسیِ سيا بود، بعنوان بيانيه استفاده شده >اصول کمونيسم<ت عنوان حی انگلس ت نوشتهدست

يک بحران  در مانيفست. پرورده شد --، برپا شده بودانجمن عدالت از شان جدائی از بعد, توسط مارکس و انگلس

بورژوائی که سراسر اروپا را فرا های  انقالب ، يعنی1848ی  بينی شده های پيش بزرگ اقتصادی، و درست پيش از قيام

و  --يشها از جمله بحران-- داری سرمايه ی توسعهاز  است تحليلی مانيفست ،اينرو، در عين حالاز . شد تدوينگرفت، 

 . ی طبقاتی آيندهستيز برای اقدام برای است ای  نسخه نيز

استفاده از و  ویدر اثر مشترک خود با  کار انگلس در مورد بحران ادغامشروع کرد به مهم با سبکی مارکس سرانجام 

توانست آن تئوری را  ،ايدئولوژی آلمانیاش،  هخاتمه يافتگی  هاثر به تاز در پرتو او. شان ز موضع سياسیا دفاعدر آن 

مدرن عليه شرايط  تاريخ قيامِ نيروهای مولدِ<بحث در مورد بحران را بر اساس او در آنجا . بطور کاملتری تکامل بخشد

ها  ؛ که به معنای آنست که گفته شود بحرانقرار داد ،خواند> اجتماعی دادوستد<يا آنچه که او اشکال > مدرن توليدی

  . اند است نشات گرفتهای که بوجود آورده  ی بورژوائی برای کنترل نيروهای مولده از ناتوانی جامعه

تر، وجود کل  آميزشان، هر بار تهديد یادواری اشاره شود که با بازگشت ی تجارها بحران کافی است به

  29.دهند نابودی قرار می در معرضرا ی بورژوائی  جامعه

ای و  دورهی ها بحران که انگلس آنرابه انقالب از طريق مسيری  شود میپس تضاد بين نيروها و روابط توليد منجر 

ناتوانیِ کنترل بر نيروهای مولد چيست؟ مارکس اين معنا دقيقِ چيست؟ معنای  ها بحران منشا. انستد شونده می تر وخيم

  :ديد از توانائیِ بورژوازی در کنترل آن می گرفتن سبقتتوليد در را در گرايش 

اپيدمیِ  -- د آم میمضحک پيشين به نظر  اعصارآيد که در تمام  يک اپيدمی بوجود می، ها بحراندر اين 

 از حد، تجارِتبيش از حد، صنعِت  بيشاز حد وجود دارد، وسايل معيشِت بيش  تمدِن... . اضافه توليد

بوجود  شبتواند ثروتی را که خود تااز حد تنگ است  بيشی بورژوائی  شرايط جامعه... از حد بيش 

  30.آورده در بر بگيرد

چيزی > گيردب بردر بوجود آورده  شکه خودبتواند ثروتی را  تاد تنگ است از ح بيش< ازاما اگر مارکس منظورش 

هرچند . ندادارائه  یتوضيح سيستماتيک چند سال همبرای  و در اينجا مشخص نکرد آنرا ،بود فروپاشیِ تجاریبيش از 

سرمايه که  مشاهده کرداما به روشنی  نداد،توضيحی درگيرند خارج شدن کنترل نيروهائی که در اين ازدر مورد او  که

  :کند میچگونه با اين مساله برخورد 



www.kavoshgar.org تئوری بحران مارکس بمثابه تئوری مبارزه طبقاتی                                                کاوشگر  
 

 
15 

نيروهای مولد؛  انبوهی از جباریِا بين بردِناز با آيد؟ از سوئی  فائق می ها بحران نو بورژوازی چگونه بر اي

  31.تر از بازارهای قديمی برداری کامل بهرهبازارهای جديد و  تسخير باو از سوی ديگر، 

ی  حل کنند چراکه همان نيروهائی که منجر به توسعه هميشه رایرا بتوانند مشکل  نمی ها با اين وجود، اين اقدام

  :ن خواهند کردنيروهای مولد شدند مجدداً با همان نتايج چني

ابزاری که توسط آن از  تر، و با کاستن از ی شديدتر و مخربها بحران کردن مسير برایهمواريعنی، با 

  32. شود جلوگيری می ها بحران

طبقه  ،؟ رشد صنعت و تجارتندا گره خورده با خيزش پرولتاريا و مبارزه طبقاتی داری ی سرمايهها بحران چگونه اين

تری  های عظيم بصورت توده<کارگران  نمايد چنانکه متحد میاش با سرمايه  دستمزدیمبارزات در کارگر را  بطور مادی

  :کنند میرا تشديد مبارزات اين  ،دستمزدی با افزودن بر نوسانات ها بحرانو  شوند می> متمرکز

 یبيشتر اتندچار نوسا، دستمزد کارگران را ناشی از آن، و بحران تجاریِ هابورژوا بين روزافزونرقابت 

بين دو برخوردهای ی منفرد بيش از پيش خصلت بين کارگران منفرد و بورژاها برخوردهای. . . کند می

) های کارگری اتحاديه( ها ائتالفدادن به  کارگران شروع به شکل در اين زمان. گيرد خود میه طبقه را ب

  33.باال نگهدارند ند تا نرخ دستمزدها راآي دهم میگر آنها؛ کنند می عليه بورژوازی

که  ،طبقه کارگرمبارزات که موافق باشد رسد با اين نظر  نيست، اما به نظر می چندان روشن] هنوز[هرچند که مارکس 

اين البته . شود شديد میت بويژههای افول و بحران  دستمزدها در برابر نوسانات است، در دوره> باال نگهداشتن< شآماج

ها بعد از بحران  شان در مورد عروج چارتيست و مشاهدات 1848تا  1846های  سالبا تجارب مارکس و انگلس در 

  .داشت مطابقت 1836

های تاريخیِ  گی دستمزدی، مارکس و انگلس همچنين بر ويژهمبارزات فرای اين مشاهدات عمومی و توافق در مورد 

های  آنها عليه ديدگاه. شد 1848های  نقالبا ديدند که منجر به را چنان میبحران  آن ومتمرکز شدند  1846-48بحران 

 ستدالل کردند که مبارزه طبقه کارگری اقادتناهای اتوپيائیِ  تسسوسياليبورژوائی، و > سرراست<خورده بورژوائی، 

 کهبه طبقه کارگر فراخوان دادند و  انستندد آنها قيام آينده در آلمان را يک انقالب بورژوائی می. مطلقاً ضروری است

از ، )برای از ميان برداشتن حکومت مطلقه(بعنوان گامی ضروری  ،از آنکه عليه خودِ بورژوازی مبارزه کند پيش

اين موضعی بود که آنها بعداً در پرتو رويدادها، آنرا  .استفاده نمايد] بورژوائی[ش در حمايت از آن انقالب ياه مبارزه

  .ی بد تشخيص دادندا توصيه

با انقالب فوريه در فرانسه و انقالب مارس در آلمان، و  سرانجام 1848-49 های سال ی درا های قاره وقتی که قيام

گشتند ربه پاريس بآنها ابتدا . ، مارکس و انگلس به اين مبارزه پيوستندندشدور  شعلههای در ايتاليا، اتريش و غيره  قيام

 Neue“ی در آلمان نشريه. آلمان رفتندرا برپا داشتند و سپس به کلن در  اتحاديه کمونيستی و کميته مرکزی

Rheinische Zeitung”  وقتی که . بردند از طريق آن به پيش میکار تبليغاتی خود را کردند که  منتشررا

ريه ، آن نشکشاند 1848منحل کردن کميته مرکزی آن در ماه مه به مارکس را  يه کمونيستیداتحادر  های کشمکش
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  .شان شد و نيز تبليغات مبدل به کانون کارهای سازمانی

 سمت وشان تالش کردند که بر  ، مارکس و انگلس، از طريق نشريه و همکاران سياسیهتقريباً يکسالی  در اين دوره

تبعيتِ : بسط داده بودند مانيفستکه در دنبال کردند ای را  استراتژی موکداًدر آغاز، آنها . مبارزه تاثير بگذارند سوی

مارکس و انگلس با توجه به  1848اما در اواخر پائيز . قيام بورژوازی عليه قدرت مطلقه طبقه کارگر ازمبارزات 

گيرد تا موفقيت آنچه  زند يا رهبری را بدست نمی مدارک فراوان مبنی بر اينکه بورژوازی دست به اقدامات مکفی نمی

اگر در طی بخش اعظم سال . دمجبور شدند موضع خود را عوض کنن که اساساً انقالب خودش بود را تضمين کند،

از رها کردن رهبری انقالب اما بين سرمايه و کارگران را کمرنگ کرده بود،  تضاد طبقاتی فوق الذکر ی ، نشريه1848

شروع کنند به تاکيد مجدد بر آتونومی طبقه کارگر و حمايت از اقدامات آنها سبب شد که  ،بورژوازی سوی

گيریِ بورژوازی پروس  شان در مورد کناره برای توضيح تحليلمارکس . رهيز از فاجعهی آن بعنوان تنها راه پ مستقالنه

برای بازگرداندن مجددِ تضاد  .در ماه دسامبر نوشت>بورژوازی و ضدانقالب<تحت عنوان از نقش خود، يکرشته مقاله 

در نشريه ) 1847(> سرمايه مزد و، کار<تحت عنوان  سخنرانی سرمايه و طبقه کارگر به مرکز ميدان، مارکس يکرشته

  .و منتشر کرديراد او نوشت، 

مارکس به پاريس رفت که بعد از آنجا نيز . را ترک کنندبا شکست انقالب، مارکس و انگلس مجبور شدند کلن 

او . بدهد ی نظامی آنجا مشاوره ارتش خلقی بهانگلس به شورش در بادن پيوست تا . نقل مکان کرد اخراج شد و به لندن

  .به لندن بازگشت سپسو  گريختبعد به سوئيس  ،شکست قيام در ماه ژوئيه در آنجا ماند تا

 فکرآنها . بود اتحاديه کمونيستیاول، بازسازی . ی عاجل در برابر خود قرار دادند مارکس و انگلس در لندن دو وظيفه

خواستند به لحاظ  داشت و میانقالب در قاره بزودی يک دور جديد انقالبی در پی خواهد  کردند که شکست می

چنانکه يرد گب فرارا  اروپا آنها انتظار داشتند که اين قيام جديد هم انگلستان و هم کل قاره .سازمانی آمادگی باشند

  ]:مانش[فراسوی کانال د با بحران در ومصادف ش 1848- 49های  ی شکوفائیِ بريتانيا در سال پايانِ دوره

ای ببار خواهد  ، نتيجهخواهد شد شديد در قاره های درگيریزير مصادف با اين بحران به ناگ از آنجا که

بوده  تاکنون هر بحرانی سيگنالی درحاليکه. ی پيشين خواهد بودها بحران از تمامبسيار متفاوت  آورد که

ی جديد بورژوازی صنعتی بر زمينداران و بورژوازی مالی، اين ها یبرای پيشرفت بيشتر، برای پيروز

  34. . .نقطه آغاز انقالب مدرن انگلستان خواهد بود بحران

انگلستان برای نخستين بار . . . تر از هميشه خواهد بود جدیکنونی الوقوع  نتايج بحران اقتصادیِ قريب

اين بحراِن دوگانه در انگلستان با . کند يک بحران صنعتی و کشاورزی را بطور همزمان تجربه می

است، تشديد خواهد شد، ميدانش وسعت الوقوع  قريبمزمان در قاره ی که هم اکنون بطور هاتتشنج

بحران انگلستان بر بازار  عواقبی  ای، درنتيجه ؛ و انقالب قارهگشتتر خواهد  و حتی انفجاری يافتخواهد 

  35.سابقه خواهد گرفت جهانی، يک خصلت سوسياليستیِ بی

بحران اقتصادی و  رويدادِنشوند و  جل میعارويدادهای سياسی در قاره به طريق اولی بطور روزمره 

  36.شوند ناپذير میگريز به آنها اشاره شده است، هر چه بيشتر در اين نشريه چندين بار قبالً انقالب که 
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را  بود مبنی بر اينکه همه چيز از بين نرفتهنوشته شدند، هم يک تداوم خوشبينی  1850که در بهار سال عباراتاين 

  .بود طبقه کارگر قيام الگویبين شکوفائی و بحران، و يک ارتباط تحليلی ازتاب بو هم  ،تابيد برمی

  :رائه دادنداکه در بهار آن سال بود شان برای آينده  و برنامه اد از خودقتننکات اصلیِ ااينها 

وب ضرورت کنشِ آتونوم طبقه کارگر حتی در چارچ مبنی برجديد مارکس  اعتقادِ مجددِ ، تصريح و تصديقاول 

بود که  اين، هاحيا شد اتحاديه کمونيستیِدرون  ی موضع مارکس و انگلس در بحث و مجادله. بورژوائی اًانقالب اساس

پيروزی بورژوازی در  پيامدداری است که  سرمايهو  طبقه کارگر بين شرط ضروری برای تضاد اين آتونومی يک پيش

ش ا تیحايسلتدر مبارزه عليه حکومت مطلقه، از جمله حفظ قدرت  به حداکثر رساندن توان طبقه کارگر. دباش انقالب می

بعنوان تنها و کارکردهای دولتیِ آلترناتيو،  نوين کارگریهای  و آفرينش سازمان] انقالب بورژوائی[پس از پيروزی 

  37 .شد مطرح پرهيز از شکست بعدی برایطريق ممکن 

ارائه  ،مسير انقالب در کل نيز و) اتحاديه کمونيستیيعنی در (ی فعاليت خودشان  تجربه تحليل وسيعی در مورددوم، 

که به فکر کنند ای  به نيروهای عمومیکه دور شده بودند، وقت داشتند  نبردآنها که برای نخستين بار از گرمای  .دادند

تامل، آنها بشدت در اين . آن نيروها را درک کنند تا بکوشندآينده شکل خواهند داد و  درانقالب شکل داده بودند و 

  . شان در مورد بحران اقتصادی و رابطه اش با مبارزه طبقاتی تکيه کردند بر تحليل

که ضدانقالب خود را در سراسر اروپا تثبيت کرد،  هنگامی 1850در تابستان سال. اين خوشبينیِ اوليه اما دوام نياورد

 با ها رابطه اين بحرانو  1848 از پيشی ها بحرانرِ ت مارکس به مطالعات خودش در باره اقتصاد سياسی و بررسی دقيق

 New Rheinische Zeitung Revue (1848-1849)محصول اين مطالعات در مقاالتی در . بازگشت 1848های  انقالب

ی  مهمترينِ اين مقاالت از زاويه. آن دوره بود شناخت از برای وی ناپذيری از تالش منتشر شد که بخش جدائی

- مه: المللی بينی اقتصادی و سياسی  توسعهبررسی <در مورد بحران و مبارزه طبقاتی  امل تئوری مارکسی تک مطالعه

مبارزات کتاب  4هائی از آن بعنوان فصل که بخش(منتشر شد   نشريهآن که در آخرين شماره  است> 1850اکتبر 

  ).منتشر شد1850طبقاتی در فرانسه، 

را بعنوان محصولی از گسترش صنعتی و شيوع آن در قاره بحران در انگلستان ظهور > بررسی<مارکس و انگلس در اين 

عليرغم باز . وجود نداشتتغيير مهمی در تفسيرشان از علل و سرشت بحران . ترسيم کردند 1843-45های  و تجاری سال

اضافه  به ظهورِبحران را  آنها منشاگذاری در جهان نوين،  های جديدِ تجاری و سرمايه دور و روزنه خاورِشدن بازارهای 

وجود ندارد ولی در توضيح جديدی  است  گريزناپذير اضافه توليداين  چرا اينکه برایدراينجا . دندکر منتسب توليد

فرآيندی آنها . وجود داردتحليل قابل توجهی ، ]اضافه توليد[ آنتاثيرهای  در تشديد گسترش و سوداگری مورد نقش

 تحليلِتحليل کرد، يعنی ) نگاه کنيد به بخش دوم( *>مجازیسرمايه <تحت عنوان ها عدرا تحليل کردند که مارکس ب

که صرفاً (معامالت کاذب  ايجادآهن، کتان، غله، و تجارت خارجی، بسط سيستم اعتباری و  در راهسوداگری  گسترشِ

  .)بود وجودمهای غير کمپانیبعنوان مثال دستيابی به سود سريع از طريق صدور سهام در  ه منظورب

                                                           
* fictitious capital  
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در به تدريج ش آمد، همراهای که به  یسوداگرای، و  آهن انگليسی و قاره سيستم راه عملیِبسط  ی پايهبر 

صدها . بود *قانون و کمپانیِ دريای جنوب زماِن کالهبرداریِيادآورِ پديدار شد که  یئروبنااين دوره 

هيچگاه  شان مروجين هائی که خوِد مپانیشدند، کداده  ويجتر ،موفقيت ی برایکمپانی بدون حداقل شانس

شان مصرف وجوه موجود يهائی که تنها دليل وجود نداشتند، کمپانی شانها طرح قصدی برای اجرای

  38.و سودهای شيادانه از فروش سهام بودتوسط مديران 

آن روبنا بر که  شد توليدی تحديد همانفروپاشيد، بسرعت منجر به  و کالهبرداریسوداگری ی که اين روبنای هنگام

  :شده بودمبنايش استوار 

 اضافه توليدبرای . باشدرسيده  به حد اعال اضافه توليدآيد که  ئی پديد میها همرتباً در دور سوداگری

و نيروی  کردهتسريع  نيز حاليکه به همين علت وقوع بحران راکند در موقت بازاری فراهم می یها روزنه

آيد و تنها بعد از آنست که به توليد  پديد می سوداگریی  ابتدا در حوزهبحران در . دهد آنرا افزايش می

نيست بلکه  اضافه توليد علت بحران باشد، که رسد مینگر  يک ناظرِ سطحی آنچه به نظرِ. کند اصابت می

  39.است اضافه توليدای از  است، ولی اين خودش تنها نشانهسوداگری  زياده

: سرچشمه گرفتند قلب انگليسیِ اقتصاد اروپا وجود داشت درکه ی دار سرمايهبحران  هميناز های بعدیِ قاره  بحران

در حاليکه بحران در انگلستان رو به . . . گرد در قاره شد  بحران سبب نخستين عقب) 1847(خيلی زود، در اکتبر <

در آلمان رخ ماه مارس نسه و در فرا 1848های فوريه  انقالب مانی کهز  40>.افزوده شد شکاهش نهاد، در قاره به شدت

با اين مساله گالويز  مارکس و انگلس. بودخود  در اوجدر آن کشورها  لیدادند، بحران در انگلستان پايان يافته بود و

ای که در اروپا درگرفته  های سياسی ی بين اين بحران اقتصادی و قيام سببيت را در رابطه راستایو کوشيدند تا  شدند

طراب و وحشتی که در پاريس ضا<در رابطه با و  .ا يافتند که هرکدام به سمتی اشاره داشتندآنها عللی ريابند؛ و ببود 

  :علل را نامعين يافتند 41>بعد از ماه فوريه رخ داد و سراسر قاره را همراه با انقالب دربرگرفت

تا چه اينها يين اينکه های ديگر قاره مد نظر است، تع های بانکی و تجاری در بخش تا آنجا که ورشکستگی

تا چه  اينها و اينکه. . . حدی محصول تداوم و گسترش تدريجیِ بحران تجاری بودند غيرممکن است 

  42.ندفضای وحشت و اضطرابِ انقالب بود معلولی ل ضررهاحدی واقعاً محصو

   :عمومی ارائه دادند نظریبا اين وجود، آنها 

داشت تا انقالب در  خيلی بيشتر نقش 1848در انقالب  به هر حال، اين قطعی است که بحران تجاری

43.بحران اقتصادی تجاری
  

 ،دداکاهش در انگلستان تضادهای طبقاتی را  رونق اقتصادی بازگشتِ که چگونهمساله  در فهم اين ،همين استدالل

ان و اياالت متحده رديابی قيام در قاره را بر اقتصاد انگلست متعددِ تاثيرهای مفيد و آنها. مورد استفاده قرار گرفت

                                                           
* South Sea Company م يک شرکت سهامی اسپانيائی است که در قرن هجدهم انحصار تجارت با مستعمرات نا ،کمپانیِ دريای جنوب

  م- . اسپانيا در آمريکای جنوبی را داشت
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روی که در طی قيام به جريان افتاده بود و بخشاً بنا شده بود ای  سرمايه روینوين بخشاً  رونقِدر هر دو مورد، . کردند

بحران که آنها استدالل کردند . ه بودموسسات توليدی کرد ورود به سرمايه را مجبور به که سوداگریحذف مجراهای 

کل اقتصاد انگليسی سهم داشت و بدين ترتيب به تضعيف  رونقشروع شد اما انتشار آن به اروپا در در انگلستان  هرچند

 44>طبقه متوسط انگلستان را نجات دادفرانسه  1848انقالب <: کمک کرد) ها يعنی چارتيست(جنبش انقالبی در آنجا 

  :ر بودبرای چيره شدن از همه جا بيشت اش یکه قدرت سرمايه و توانائی يعنی جائ

اين . در انگلستان است يشها ريشه معهذا. . . شود  انقالب در قاره می باعثپس هرچند که بحران 

پديد بيايد، [ارگانيسم بورژوائی پديد بيايد بجای آنکه در قلبش  سرهایبايد ضرورتاً در  شديد اتتشنج

   45.جائيکه امکان احيای تعادل بيشتر است] يعنی

در قاره  رونقو گسترش ها  انقالب بزودی شکست ،انگلستان در اقتصادی رونقد که بازگشت نشان دادندر ادامه آنها 

بازسازی وسيع در  مواجهه با ايندر . اش نيز در تاخير بود بازسازی که همانند تاخير در بحران،--داشت  در پیرا 

رگونه بازگشت سريع وضعيت ه توسعهمارکس و انگلس مجبور شدند نتيجه بگيرند که اين  بود که 1859تابستان 

   .برد انقالبی را از بين می

. کردند شروع به بررسی وضعيت اروپا ،تضاد بين نيروهای مولد شان درمورد در چارچوب تحليلآنها  عين حال،در 

ای ند پيشرفته نبود و هنوز برکرد میکه قبالً تصور  آنچناناين نيروها  ی توسعهشروع کردند به اين فکر که احتماالً 

با اين اعتقاد که بود همراه موجود شان از وضعيت  هوشياری نوين در ارزيابی. بيشتر پيش از بحران محل دارد ی توسعه

  :گردد و از طريق آن انقالبرب سرانجامبحران بايد 

سازد که با حداکثر  عمومی دوام دارد و نيروهای مولد جامعه بورژوائی را قادر می رونقِ اينمادامی که 

وجود يک انقالب واقعی  برای امکانی چارجوب سيستم بورژوائی توسعه يابند، هيچ ممکن در وسعت

نيروهای مولد : دو نيرو در تضاد با يکديگر قرار بگيرند چنين انقالبی فقط زمانی ممکن است که. ندارد

فرا ست؛ اما يک بحران ممکن ا ی نتيجهبمثابه  فقط جديدانقالب . . . مدرن و اشکال بورژوائیِ توليد 

  46.]درس فرا می[ که خود بحرانحتميتی ، درست با همان رسد می

 -- بازگردد مجدداً که انتظار داشتند بزودی--مکانات انقالبی ا بود که اعتقاد مارکس و انگلساين اين تحليل،  حاصلِ

شد بحران  می تصوردند که کرقامه داليلی ا >...بررسی  < آنها در. تا برگردد کشيدخواهد به درازا  بيشتریمدت خيلی 

 بينی راسخی به اين پيشچندان ممکن است رخ دهد، ولی آشکارا چندان اعتقاد  1852خيلی زود، يعنی حدود سال 

  .دندش مناسب عمل حول مسير های داخلی درگير جدال اتحايه کمونيستیآنها به زودی در . تندششان نداخود

خواستند به سازماندهی ادامه دهند چنانکه گوئی يک موج  ا ديگرانی که میب وقتی آشکار شد کهآنها  اتدر نظر تغيير

 تبا تداوم موفقي. اين تعارض منشعب شد ی نتيجهدر  اتحايه کمونيستی .مخالفت کردند الوقوع است، انقالبی نوين قريب

پليس پروس، مارکس و توسط  1851در آلمان در  اتحاديهآميز سازمان  موفقيت انهدامِ با ارتجاع در قاره، بخصوص

  .منحل کنند 1852سازمان را در سال اين انگلس تصميم گرفتند که رسماً 
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 ند به تحقيق، نوشتن، وآوردسياسی آن دوره بود، چنانکه هر دو روی مبارزات شان در  شرکت فعال پايانِنقطه اين 

کردند ، مطالعه انديشيدندعال سياسی در يک انزوای کمابيش کامل از جنبش ف ده سال به مدت سپس آنها .امرار معاش

گی از حوزه عمل دست نکشيدند، بلکه در پرتو شکستی که طبقه کارگر انگلستان و  هدر اين کار، آنها به ساد. و نوشتند

اين اعتقادشان پيروی از و نيز دنبال کردند،  را شان باز بود مقابل درای که  بينانه تنها مسير واقعاروپا متحمل شده بود 

، پژوهششان به  بازگشت .دور بحران بزرگ ديگر ايجاد خواهد شديک که جنبش بزرگ سياسی فقط توسط ردند ک

ترميم  به و را ترک کردهابتکار در مبارزه طبقاتی  که بود در اين دوره عمومی طبقه کارگر حرکتِبخشی از 

  .پرداخت میآينده مبارزات تدارک برای جراحاتش 

ش در مورد اقتصاد سياسی بازگردد و اتکه مارکس توانست به مطالعنسبیِ طبقه کارگر بود کونِسطوالنیِ  ی دههدر اين 

در اينجا او . الزم بود داری سرمايهروابط طبقاتی  تر برای فهم دقيقکار کند که  ای ای روی بسط چارچوب تئوريکِ پايه

های اقتصاد سياسی  و تئوری ها لهتا مقو بازگشت خودشه فقر فلسف نيز و ...طرح اجمالیی انگلس در  های اوليه به تالش

که او در مورد اينادراک  در اين دوره بود که. جمبه شکلی با معنا و منس هاآن شکلبه تغيير ردرا نقد کند؛ و شروع ک

ه مورد استفاد داری سرمايهی و کيفی از روابط تواند بمثابه کليد يک تحليل کمّ چگونه تئوری ارزش مبتنی بر کار می

 New York ی روزنامه با شغلش بعنوان ژورناليستِ بود که ساليان زيادمارکس برای  اين کارِ .شکل گرفت گيردبقرار 

Herald تحت شرايط فقر شديد شخصی و بيماری تداوم يافت معهذا و شد میو پراکنده قطع  و ديگر نشريات.  

ت کرده بودند فرارسيد، شد بينی س و انگلس پيشکه مارکهمانطور سرانجام  1851- 52های  که بحران سال هنگامی

. و با هيچ خيزش مجدد مبارزه طبقه کارگر نيز همراه نبود --بود> بحران کوچک تجاری<يک --بسيار کمتری داشت 

مارکس و انگلس به  سال بعد بود، 5-6 گی ويژهاروپا که  داری سرمايهصنعتی و رشد سريع  رونق دارِ مودر فضای تدا

پيش آنطور که آنها انتظار داشتند،  1840دهه ند که بحران اواخردريافتکم  آنها کم. خود ادامه دادند منزویِهای  تالش

: بود داری سرمايهگسترش ی طوالنیِ  دوره ، بلکه پيش درآمد يکسرمايه و انقالب نبود نهائیِ عظيم تحولدرآمد يک 

  47>لوع يک دوره نوين صنعتی بودط 1847بهبود تجارت، بعد از بحران <انگلس بعداً نوشت که 

   1857- 1867های بعد،  سال) پ

 .بودند آرامیهای  سالاز نظر سياسی برای مارکس  1850ی اول دهه چند سالِ، اتحاديه کمونيستیبعد از انشعاب در 

به پايان  1857اين مطالعات در سال . شد قطع میوی پايان او در موزه بريتانيا فقط با مشکالت وضعيت مالی  مطالعات بی

هجوم . رشته تحرير درآورده بزرگ مارکس را تحريک کرد که نتايج کارش را ب که وقوع بحرانِ هنگامیرسيد يعنی 

پرداخت کار مارکس را  New York Tribune ی چون روزنامهی شخصی برای مارکس بود  مهلطاز سوئی يک بحران 

از سوی ديگر، مارکس هيجانی و سربلند شده   48.را بدتر کردوخيم وی  از پيشوضعيت  و اين امر تقليل دادنصف به 

تاکنون اينقدر که  1849من از سال <: او به انگلس نوشت. ده بودنموبينی  بازگشت بحران را از آغاز دهه پيش ونبود چ

چندين  فوران عظيم انرژی يک با او 49>خوشحالم، احساس خوشحالی نکرده بودم] بحران[ رويدادامروز در برابر اين 

محصول . دکنرا که در چندين سال گذشته جمع کرده بود با هم ترکيب  خود نظرات نوين تا ردکماه شب و روز کار 
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ی توليد آثارِ باصطالح  نخستين برهه نمودار، که گروندريسه: های بزرگ و تا همين اواخر منتشر نشده بود آن کتابچه

  .جهش عظيمی به جلو در کارهای تئوريک مارکس بودند حاویند، اما اينها هرچند که منتشر نشد. بود> پخته< مارکسِ

 ی دربردارندههمچنين  شود شروع می 1857مباحث حول نقش پول در بحران با تحليلی در مورد  که ها اين کتابچه

 ، و نيزتانتشار ياف های ارزش اضافی تئوریو  سرمايهبسياری از موادی است که بعداً روی آنها دوباره کار شد و در 

 برانگيختهکه در طی بحران نوشته شد و توسط پتانسيل انقالبی آن  گروندريسه. استديگر جنبی  بسيار مواد حاوی

تری  تر و ارگانيک بسط سيستماتيکبحران،  تئوری، در مورد نسبت به تمام کارهای ديگر مارکساحتماالً گشته بود، 

    .دارد

ت اس گروندريسهنخستين بخش  را منتشر نمود که عمدتاً بازنويسیِ د سياسیسهمی در نقد اقتصامارکس  1859در سال 

های  تئوریو  سرمايهجلد  3 در گروندريسهاو شروع کرد به کار روی بسط  1861سال در. که در باره ارزش و پول بود

منتشر شد،  1867ال در س سرمايهزمانی که نخستين جلد کتاب . به اتمام رسيدند 1865که عمدتاً تا سال  ارزش اضافی

   .ی سياسی شدند مارکس و انگلس مجدداً وارد صحنه

کارگری را با خود به همراه مبارزات پرولتاريا و يک خيزش مجدد گسترش سريع  1852-62ی  ط سرمايه در دههابسان

گی فعال سياسی بازگشت آنها به زند 1864در سال ) انترناسيونال اول( جامعه انترناسيونال کارگرانگيری  شکل. آورد

های حمايتی از  فعاليت دنکربرای هماهنگ  انگليسی و فرانسوی توسط کارگران جامعهاين . کردتحريک  را

مارکس و . تشکيل شده بودها  اعتصابشکستن  برای ها شکن المللی از اعتصاب ی بين ها و ممانعت از استفاده اعتصاب

و ی افتتاحيه  ی قطعنامه هاشان برای تهيه توانائی ی به واسطهت دعوت شدند و بسرع جامعهانگلس به پيوستن به اين 

های  کننده، چارتيست های مختلف کارگری شرکت بين گروه های گری در اختالف و نيز ميانجی ی موقت اساسنامه

  .سرآمد شدند در آنجاه، رئی و غيهای ايتاليا های فرانسوی، مازينی انگليسی، پرودونيست

کار  اتحاديه کمونيستیکه در دست به کار شدند  نهوگشد، مارکس و انگلس همانتشکيل ونال ی که انترناسيهنگام

نخست  ،دندنمو مخالف را تضعيف می یها گرايشند و داد می گسترشهای خود را در بين اعضا  ديدگاه: ندکرد می

شورای دو سخنرانی در  ،آموزشی یهای تبليغات در بخشی از اين تالشمارکس . ها ها و بعد باکونيست پرودونيست

اين . منتشر شدند دستمزد، قيمت و سودارائه داد که بعداً تحت عنوان  1865در ژوئن سال ] انترناسيونال[ عمومی

گير شدن واقعی  همه<ی  دورهداد، در طی  ارائه می خالصهرا بصورت  سرمايهدر  های لها، که تئوری و استدال سخنرانی

، سراسر اروپا را 1866 سال فروپاشیِکه درست قبل از > برای افزايش دستمزدها و يک غوغای عمومیها  اعتصاب

، يعنی جان بود های اعضای ديگر انترناسيونال کردن استدالل ها پوچ قصد سياسی آن سخنرانی. برگرفته بود نوشته شدند

د چون تورم و رکود هميشه کشندستمزدی دست بمبارزات کرد کارگران بايد از  وستونِ هوادار اوئن که استدالل می

بارِ  مارکس با اين استالل که اين کار برای طبقه کارگر نتايج فاجعه. برد آنچه که بدست آورده بودند را از بين می

 بحثها،  بحران در موردبر مطالعاتش  اتکااو با . اقتصادی و سياسی ببار خواهد آورد بشدت به اين موضع حمله کرد

کنند، اما بدون  توانند بدست بياورند محدود می ها منافعی را که کارگران می ت دارد که بحرانکرد که هرچند اين حقيق

 .ی استفاده کرد که ده سال پيش بکار برده بودهائ او اساساً از استدالل. شود شان حتی بدتر می وضعيتمبارزات آن 
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شان  تر از ارزش متوسط به باالتر و پائين بيزنس چرخه جرياندر مثل کاالهای ديگر، ) قيمت نيروی کار(دستمزدها 

 .گرايش نزولی دارندها دستمزدها  در بحران همين نوسان است کهاما او استدالل کرد که به علت . کنند نوسان می

  :باال ببرند بسطی ها هاينست که کارگران مبارزه کنند تا آنها را در دور از همه مهمتربنابراين 

برای افزايش  )کارگر(او شوند،  که سودهای اضافی حاصل میهنگامی ، رونقهای  دورهاگر در طی 

تمزد متوسط يا ارزش کار را هم ، او حتی اين دسیصنعت چرخهدستمزدها مبارزه نکند، با در نظر گرفتن 

چرخه است که درحاليکه اين دستمزدها ضرورتاً متاثر از فازهای مغايرِ  حماقت اوج .کند يافت نمیدر

  50.معاف دارد چرخه رونقِهای  شود که کارگر خود را از جبران خسارت در طی دوره هستند، خواسته

کارگران از  لزوم دفاعکارگران دفاع نمايد تنها مبتنی بر دستمزدی مبارزات از  قوياً انترناسيونالدفاع مارکس از اينکه 

سازماندهی  که برای ديد ی میابزار را همچونمبارزات او اين  بدين سبب نيز بود که درآمد متوسط خود نبود، بلکه

  :ضروری استاندازد  کل سيستم را بر می سرانجامای که  طبقه بمثابهخودشان 

 از خود شان با سرمايه، البته برای ايجاد هرگونه جنبش بزرگی نشينیِ جبونانه در تضاد روزمره آنها با عقب

  51.کنند سلب صالحيت می

 سياست خود را بر آناو و لذا ، نوشته شدند سرمايهتمام اثر بزرگ مارکس، در باره ها را که بعد از ا اين سخنرانیبايد 

های سياسی و  گيری د، اما بر همان نتيجهاش را بسط ندا هرچند که او تئوری بحران .به خاطر سپرد استوار ساخت مبنا

بعنوان يک گام دستمزدی مبارزات  او مجدداً از. داشت 1840ی دهه يعنی  های اوليه که در دورهماند هائی  استراتژی

سرنگونی انقالبی : ضروری در تکامل طبقه کارگر و همچون پيش درآمدی بر نابودی خود سيستم مزدی حمايت کرد

، اثری که عمالً ها بحران ی مارکس در مورد  به اثر تکميل شده :گرديم ما اکنون با اين چارچوب سياسی برمی .سرمايه

  .مرگش بودزمان تا بعنوان موضع نهائی وی 
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  تئوری انباشت و بحران مارکس. 3

  مقدمه ) الف

که دهيم  ارائه میدر مورد بحران را  های مارکس نوشته ترکيبی ازدوم اين رساله است ما بخش آغاز  کهاين قسمت در 

آمده  ضافیهای ارزش ا و تئوری، سرمايه، )4 - 9بخش ( گروندريسه، سهمی در نقد اقتصاد سياسیآثار بزرگش در 

 در زمانیی دار سرمايهکارکرد انباشت چگونگی را با توضيح تحليل مارکس در مورد سرشت و ترکيب ما اين  .است

تئوریِ انباشت،  ،اينکه اول. متصور شود طريقبه دو تواند  میاين تئوریِ انباشت . کنيم شروع می نيستکه در بحران 

تر سازمان داده و بازتوليد  هرچه وسيع یتا جامعه را در مقياس کوشد یمکه با آن سرمايه  استای  شيوهتئويزه کردن 

 رويکردمارکس يک  انباشتِ ، تئوریاينکه دوم. تحميل کند کوشد میای که سرمايه  >قواعد بازی<کند؛ به بيان ديگر، 

رژوائی، جامعه نگرش خودش را دارد که در اقتصاد بوسرمايه . است طبقه کارگری در مورد فرآيند انباشت سرمايه

حسب آنچه ، اما براست داری ی سرمايه هرچند يک تئوریِ جامعه ،تئوری مارکس. شناسی و غيره متجسم گشته است

  .است هشدفرموله  که برای طبقه کارگر از همه مهمتر است

تئوری مارکس  که داريمگرديم به تئوری بحران، و مجدداً تاکيد  تئوری انباشت، بازمیی  خالصهارائه بسيار  بعد از

 خودش بيزنسیِ چرخهریِ سرمايه تئو. سرمايه است ی هگیِ بالقو هگی و ميرند هاز شکنند یطبقه کارگر يک بينشتجسم 

برای مقاصد متفاوتی طراحی  وناينها با يکديگر قابل قياس نيستند چ. يک تئوری بحران داردهم را دارد؛ مارکس 

 چرخهاين > اداره< ه منظوری و دخالت بدار سرمايهسهيل فرمولبندیِ سياست ت به منظور ،بيزنسی چرخهتئوری . اند شده

ند توان میکردن نيروهائی که آشکار ه منظور، همانطور که نشان خواهيم داد، بتئوری بحران مارکس. طراحی شده است

های  بحث. استراحی شده طبرای کارگران  ،منجر به انقالب شود تواند می شان ی را به بحران بکشند و تکويندار سرمايه

  :دهيم های ذيل ارائه می ی مارکس در مورد بحران را ما در اينجا با سازماندهی در بخش بسيار پراکنده

دهد  گوناگونی را نشان میهای  هلحظ که در آن مارکس شود میهائی شروع  اين بخش با نقل قول .بحرانهای  احتمال .4

سرمايه  دورپيمائیرا به مراحل ها  هلحظما اين . دشون گسيخته توانند میفرآيندهای توليد و گردش که در آن 

  .ايم بندی کرده تقسيم

مارکس همچنين . دداد رخ خواه فروريزی که نيستمعنای آن  به یفروريزهای  احتمال وجود .ی بحران زمينهپيش .5

شوند؛ به بيان ديگر، احتماالت  ينامنجر به تحقق  توانند میکند که  نيروهائی را درون فرآيند انباشت بررسی می

بحران را که > علل<در اينجا است که ما تحليل مارکس از . کنند میفراهم بحران را  گوناگونِهای  زمينه نيروهائی که

مثل . کنيم بندی می مجدداً دسته --مصرفی کم یها گرايشبعنوان مثال، گرايش نزولی نرخ سود و --مکراً بحث کرده 

  .اند سرمايه تحليل شده دورپيمائیوها برحسب مراحل ، اين نير4بخش 

 اضمحاللکه گرايش به شکل گرفته از آنجا که تحليل مارکس از بحران برحسب نيروهائی  .ها گرايش سازی خنثی. 6

 استفادهی بحران ها گرايش کردن ها برای خنثیکه سرمايه از آنرا  ئیها نيروها يا استراتژی انباشت دارند، او برخی از

  .نيز بررسی کرده است کند می
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در . دو لحظه دارد در واقع) شود که به انقالب و براندازی سيستم منجر نمی بحرانی(بحران  برای مارکس .حل بحران. 7

همانطور  و بحران استبرای سرمايه اين . است ر فرآيند بازتوليدد ها فروريزیو ها  گسيختگیظهور  بحرانِی اول،  لحظه

ی دوم، بحران فرآيندی است که سرمايه توسط  در لحظه. استاغلب يک پيروزی ، برای طبقه کارگر که خواهيم ديد

 ،بدين طريق برای سرمايه. دبازگردانرا  چيره شود و شرايط بازتوليدها  گسيختگیکند تا بر  میآن از بحران استفاده 

 ضمونیم پس. شود می )عينی برای عدم تعادل داردم های که زمينه(در فرآيند بازتوليد کننده  ی متعادل لحظهبحران يک 

است که بررسی  یبه فرد منحصر و مهم گرايشچنان است، ولی  سازی یخنث دارد که در آن اين يک گرايشِ

  .طلبد می را ای جداگانه

طبقه کارگر د، وقتی که نتواند بحران را عليه کندوم را متحقق  ی هلحظ آن وقتی که سرمايه نتواند. بحران و انقالب. 8

  .به بيان ديگر، وقتی که طبقه کارگر آنرا شکست دهد. شود برگرداند، بحران تبديل به انقالب می

  تئوری انباشت) ب

 داری سرمايهجامعه . است گستردهدر مقياسی  داری سرمايهی  بازتوليدِ جامعه چگونگیِتئوری انباشت مارکس تئوریِ 

 تئوری. شود دار و طبقه کارگر فهميده می بتنی بر روابط متضاد بين طبقه سرمايهای م ای طبقاتی، يا جامعه بعنوان جامعه

به بيان ديگر . اش را بر طبقه کارگر و لذا جامعه بسط دهد کوشد سلطه است که می یدار تئوریِ طبقه سرمايه ،انباشت

  .است مبارزهمتضاد  ی رابطهاساساً انباشتِ طبقات در انباشت 

بازتوليد اين روابط  طرقتوصيفِ مهمترين روابطِ بين طبقات و  سرمايهکه کتاب  توان ديد شد، میاين امر فهميده  اگر

دار از طريق انحصارش بر ابزار توليدِ  که طبقه سرمايه تعيين کردای  طبقاتی را در شيوه ی رابطهمارکس جوهر . است

او . ی کنند لذا طبقه کارگر بشوندگبتوانند زند برايش کار کنند تا کهکند  ی جامعه را مجبور می بقيه ،زندگی لوازم

داری،  ی سرمايه اجباری وجود داشت، وجه مشخصه دهد که برخالف جوامع ديگری که در آنها کارِ نشان می

از طريق نياز به  باشد مستقيم اجبارتهديد و ) عمدتاً( از طريق بجای آنکه يعنی--غيرمستقيم بودنِ نيروی اجبار است 

اين  .کشاند میبه فروش توانائی خود برای کار در مبادله با اين اجناس را های فاقد تملک  توده است که تیلوازم معيش

سرمايه، صاحبان  باکه توسط آن صاحبان نيروی کار در بازار برقرار شد ) اوليه(> بدوی<رابطه از طريق فرآيند انباشت 

، شود میمبادله  یمصرفوسايل  بابه نوبه خود  کار برای پول، که فروش توانائیِ. ندمواجه شدابزار توليد و ابزار معيشت 

 نيروی کار يا توانائی کارچون  .استمبادله  ،تحميلطبقاتی تحميل کار، و شکل آن  ی رابطهکه جوهر  دهد مینشان 

 داری مايهسرطبقات در جامعه  روابط اجتماعیِ ،درنتيجه. رسد، خودش يک کاال است بفروش می ی ديگریکاال مثل هر

) 2دار بر طبقه کارگر از طريق شکل کاالئی و  ميل کار توسط طبقه سرمايهحت) 1: نمود ريفتع توان چنين میرا 

  52.طبقه کارگر عليه اين تحميل و برای اهداف خودشمبارزات 

شد، لذا تمام بفرو بعنوان يک کاال ای مبادله ی رابطهاز آنجا که طبقه کارگر مجبور است نيروی کار خود را در يک 

يک سيستم سرمايه  بنابراين. دند تا با آن طبقه مبادله شونيربايد شکل کاالئی به خود بگ نيز داری سرمايهدر  وليدهایت

  .گيرد اجتماعیِ مبادله کاالئی است که در آن کاالی کليدی نيروی کار است و تمام توليد شکل کاالئی بخود می
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  :دنده می شکلکنيم که اساس تحليل مارکس از انباشت سرمايه را  معينی را هائيرمتغتوانيم  بر مبنای اين تعريف، ما می

MP فروشند ند و به يکديگر میآور میبمثابه يک طبقه به انحصار خود دارها  سرمايهکه  ،ابزار توليد.  

LP معيشت  وسايلل و پو دنکند تا بتوان میآن که سرمايه کارگران را مجبور به فروش  ،نيروی کار يا توانائی کار

  .بدست آورند

P شود یمبه آن تبديل ر توليد، يا فعاليتی که توانائی کا.  

C  بعنوانهادار شود و سپس توسط سرمايه کنند توليد می ، که توسط کارگرانی که کار می)غير از نيروی کار(کاالها ، 

  .شود فروخته میدارها  سرمايهبه ديگر  MPبه خود آنها، و بعنوان معيشت وسايل 

M  ،شود، و سپس توسط کارگران برای  عمومیِ تمام کاالها، که اغلب در برابر نيروی کار معاوضه می معادلِپول

  .دگرد معاوضه می) MS(معيشت وسايل بدست آوردن 

MS  کاالهای ضروری برای توليد و بازتوليدِ  ،معيشتوسايلLP ) که توسط طبقه )، مسکن و غيرهپوشاکغذا، مثل ،

  .شود خريده می LPدر معاوضه با کارگر 

   :سيستماتيزه کرد> سرمايه دورپيمائی<در  --مداوماً تکرار نمايد دکوش که سرمايه می--مارکس اين روابط را 

             L P            LP’ 
            /              / 
        M—C . . . . . . . . P. . . . . . . . C’—M’  .     M—C . . . . . . . . P. . . . . . . . C” —M” .    و الی آخر 
            \             \ 
             M P          M P ’  

يا سرمايه در کل، با ) فرد متصور شوديک اگر در مورد (دار  سرمايه :معنای اين سلسله روابط بقدر کافی ساده است

. کند می) M—LP(در مبادله با پول ) LP(فروش نيروی کارش طبقه کارگر را وادار به ) MP(ابزار توليد  بر کنترل

در مبادله با توليد نمايد که بعد ) C(تا کاالهائی ) P(شود  سپس نيروی کار در ترکيب با ابزار توليد به کار گمارده می

C(پول  ’ —M از . بزار توليدا بعنواندارها  سرمايهد يا به نفروخته شو )MS( يا به طبقه کارگر بعنوان وسايل معيشت) ’

در تمام ابزار توليد را دارها  سرمايهبازهم عنی ي( بالتغيير مانده است سرمايه دورپيمائیآنجا که شرايط طبقات در پايان 

با مصرفِ ابزار معيشت  نيز اين نيرو فقط نيروی کار خود را برای فروش دارند که خودباز ند و کارگران هم دار اختيار

  .باقی مانده است داری، ، يعنی جامعه سرمايهطبقاتی بازتوليد شده و جامعه در همان شکل روابط )گشتهبازتوليد 

 تحليل شامل اين سرمايهنيست و بخش زيادی از کتاب  سرراستیموضوع ساده و اين بازتوليد، د که کربايد تاکيد 

بعنوان مثال، . گردد طبقات می بينما حادی ا مبارزه شاملاوقات لب اغدر چگونه هرکدام از اين مراحل  که شود می

مجبور به ترک  ها گسترده بود که از طريق آن دهقان> بدویانباشت <از ابزار توليد مستلزم يک  های مردم جدائی توده

يعنی نيروی ، ند و هر دو گروه مجبور شدند به بازار کار بروندگشتاز ابزار کارشان خلع  ها، و صنعتگرشدند ها زمين

طلوع <اين بود -- بوقوع پيوستو خونريزی  بسيار شديد تمام اينها از طريق تضادهای. مايه بفروشندکارشان را به سر

  .داری سرمايه> گلگون
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. دياب میآورد، مبارزه ادامه  و سرمايه ابزار توليد را به انحصار خود در می يردگ میکه اين جدائی انجام  هنگامیاما حتی 

، چقدر پول برای چقدر کار، تحت چه شرايطی و )M—LP(ضوابط فروش است در فروش نيروی کار، مبارزه بر سر 

يعنی توليد، (عليه کار ی کارگران  مبارزه: داردادامه و حتی وقتی که فروش انجام شد، مبارزه در طی خودِ کار  .غيره

P(، ی نهائ محصول ، حتی در اختيار داشتنو باالخره. و تالش سرمايه جهت کسب حداکثر مقدار کار)C—M ( به

طبقه کارگر گرفته تا  توسطاز تصاحب مستقيم : وجود داردمبارزات وسيع  تنوعبلکه يک . رود راحتی پيش نمی

بدين طريق، هر  .تواند در کجا با چه قيمتی بفروش برسد المللی حول اينکه چه چيزی می بينبازرگانی بر سر مبارزات 

ی طبقاتی است،  ای از رابطه در حوزه مبادله، نه تنها لحظه و چهباشد ) رکا(در حوزه توليد  چه ،دورپيمائی از ای برهه

توانيم ببينيم که چگونه  بدين طريق می. دکن حمل میبا خود را  ناپذير آشتی تضاد يعنی خصلت بنيادين آن رابطهبلکه 

عناصر يا  ی بمنزله ،LP ،M ،C، MP ،Pی هرکدام از متغيرها،  دربردارنده --مبارزه طبقاتی-- طبقاتی ی رابطه

چه (سرمايه و روابط کاری -ی کار مبارزه طبقاتی برای مارکس چيزی خارج از مبادله. اش است موجوديتاز ی ئها لحظه

- خوددرنتيجه، . است سرمايهکتاب  موضوعِبلکه مبارزه طبقاتی، دقيقاً . نبود) آن معلول و چهآن باشد علت خواهد  می

آن  بازتوليد و انباشت تمام عناصر متضادِ به معنای طبقاتی، روابطابزار يک دسته  بمثابهيا انباشت جامعه  ،بازتوليدی

  :روابط است

ای را  ی سرمايه رابطه. . . ، فرآيند بازتوليدآن ممتدو فرآيند بالانقطاع در حالِت . . . داری  توليد سرمايه

  53.کارگران مزدیدار و در سوی ديگر  کند، در يک سو سرمايه توليد و بازتوليد می

توليد . است> تناسب< معيارِشان  ترين بديهی شايد کند، اين بازتوليد که مارکس بحث می در ميان شرايط بسيار متنوع

جايگزينیِ  هایتناسب بايکديگر باشند که از سوئی نيازدر بايد چنان ) MS(ابزار معيشت توليد و ) MP(ابزار توليد 

از طريق مصرف  الزامات بازتوليد طبقه کارگر پاسخگوی ،و از سوی ديگر ،ده نمايرا برآورد شده تهی ابزار توليدِ

اين اما هميشه در يک . آورد را گرد هم می) MP(و ابزار توليد ) LP(ما ديديم که توليد، نيروی کار . باشداجناس 

باشد  تناسب بیچنان غيرمتعادل يا پيوندد، بنابراين، توليد نبايد  يک تکنولوژی مشخص بوقوع میو معين  یِی تناسب رابطه

مارکس اينرا با تقسيم توليد به دو بخش اساسی فرموله کرد . دشوبخيلی کم يا خيلی زياد توليد  MSو چه  MPکه چه 

  :)MS(کند و ديگری ابزار معيشت  توليد می) MP( ابزار توليد که يکی

I :11بخش
* LPMPMP   کند توليد می =+

II :22بخش
* LPMPMS   کند توليد می  =+

در  ابزار توليدبايد برای  ،MP*، يعنیتوليد شدهکه ی ابزار توليد در اين اوضاع، شرايط ضروریِ تناسب اينست که کلِ

ايد برای تغذيه، لباس و غيره، ب ،MS*، يعنیتوليد شده تی کهابزار معيش ها کافی باشد، درحاليکه کل هر کدام از بخش

  : ها کافی باشد يعنی و لذا بازتوليد نيروی کار در هر کدام از بخش

21
* MPMPMP +=   

  21
* LPLPMS +=   
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د و روابط کربازتوليد خواهد  سيستم خودش را گاهند، آنيابی تخصيص درستبه  MSو  MPاگر چنين شود، و کاالهای 

طبقه . مبارزه بين طبقات هستند اصلی، بلکه بخش ی تکنيکی روابط ساده نه اين روابط، ،مجدداً. خواهد ماند طبقاتی باقی

ابزار توليد  توجه سرمايه اينست که به قدرکافیعمده است، درحاليکه  د وسايل معيشتبه توليعالقمند کارگر عمدتاً 

 .ها وجود دارد بخش اين لذا تضادی حول تخصيص منابع بين-- داشته باشد تا بتواند کنترل بر کارگران را ادامه دهد

خواهد  شود، درحاليکه سرمايه اگر می میتقويت II توليد برای کمک به بخش Iکه بخشخواهد ببيند طبقه کارگر می

ا ر) توليد IIبخش(کنترل و اجبار کارگران به کار را حفظ نمايد بايد بکوشد تا در دسترس بودن ثروت برای کارگران 

کرد، نيازشان برای  فراهم می به وفور یبود که برای کارگران ابزار مصرف میتوليد چنان II اگر بخش. محدود کند

  .ی جهانی نبود د و کميابی ديگر يک پديدهش میفروش نيروی کارشان به سرمايه خيلی کمتر 

يافته و بر  توسط سرمايه سازماناين رابطه نه چگو ، اينکهسرمايه ای هپاي ی رابطهمروری داشتيم بر  هساد ما بطورتا اينجا 

همچنين  و .کنند میاز اين سازمان مبارزه  ای چگونه کارگران بر سر هر جنبهاينکه  و کارگران تحميل گشته است،

و  گشتهدار بازتوليد  که بايد برآورده شود تا کنترل سرمايه رابطهاين ایِ بازتوليد  برخی از شرايط پايه بهنظری افکنديم 

روابط ی  گستردهبازتوليد انباشت . ط استابسانبيشتر از بازتوليد ساده است،  چيزی اما انباشت. سيستم ابقا گردد

 خصوصيت. نيست ای هبه سادگی چيز اضافه شد گستردهولی بازتوليد . است رشدانباشت . اجتماعی جامعه است

اساساً فقط از سرمايه . استپويائیِ مبارزه طبقاتی  دقيقاً ،رشد اين ضرورتِ ی سرچشمه. است داری سرمايهضروری 

 ی پيروزمندانهو  دائم ی چرا؟ يک دليل اينست که مبارزه. دکنتواند کنترل خود را حفظ  طريق رشد است که می

يا بارآوری و ارزش اضافی نسبی  که کند می، سرمايه را مجبور )IIبرای توليد بيشتر بخش(کارگران برای درآمد بيشتر 

آميز عليه کار، يعنی، کاهش روزکار، مجدداً  موفقيتمبارزات دليل ديگر اينست که . يا ورشکسته شود افزايش دهدرا 

يابی کارگران  مجدداً، خودسازمان .کند تا سطح موجودِ مصرف را حفظ نمايد سرمايه را مجبور به افزايش بارآوری می

که  ها و سازمانی همان پايه-- آيد پديد میموجود سازمان کار  ی تکنولوژی وها  پايهاين  با اتکا به شان بارزهمدر 

تمام  .سرمايه بايد مداوماً در آن انقالب ايجاد کند تا قدرت کارگران را به تحليل ببرد و لذا کنترل خود را ابقا نمايد

 Iبخشدر خواه، و هم شتربي و رشديابنده جمعيتِنيازهای توليد برای برآوردن  IIبخشدر هم  ط مداومابساناينها مستلزم 

     .کردن رشد الزم در بارآوری است توليد برای فراهم

، سرمايه بايد جمعيت رشديابندهبرای حفظ کنترل بر . نيز هست گسترده، به معنای کار گستردهط، يا بازتوليد ابساناما 

. جمعيت کارکن بيشتر کار کشيد افزايش بارآوری اغلب به معنای افزايش شدت کار است، بايد از: گماردبآنرا به کار 

که آيا در داشته باشد تا بداندرا  ای از روابط اجتماعی هر جنبه حسابِ که شود میبرای سرمايه امری حياتی  اين درنتيجه،

پول بايد مرتبط با روابط  اما برای مارکس،. ها، پول است ابزار اين حساب. بوده استن يا هموفق بودانبساط به  حصول

 54>شکل عمومیِ کار در جامعه بورژوائی<بنابراين، او پول را . گيری شود اندازه قرار استای باشد که  اجتماعی

تعيين  راای که آن روابط اجتماعی کاریبرای کشف و  کند می، با تحليل پول آغاز گرونديسهمارکس در  .خواند می

با روابط  سرمايهدر  وی. کند تحليل می >ارزش<ب برحس روابط اجتماعی کار را مستقيماًاو . شکافد کُنه آنرا میکرده 

آن روابط مقتضیِ شکل و  هدهد که پول چگونه کامالً تکوين يافت کند و نشان می آغاز می> ارزش<اجتماعیِ کار بمثابه 
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 55.ندا هتحميلی است ناديده گرفت حول مفهوم مارکسيستیِ ارزش، جوهر ارزش را که کارِ یانتها های بی بحث. است

با از طريق تحميل کار اش را  کنترل اجتماعیاينکه آيا سرمايه  است برای ارزيابی ی محاسبه وسيلهبه اينکه  نظرش، ارز

برای  .است> کار<مارکس يک تئوری > تئوری ارزش<آور باشد که  ، نبايد تعجبدهد دهد يا نمی يت گسترش میموفق

ثابه ابزار کنترل اجتماعی يا م بهاش  ی کيفيت از زاويه(است کار ، ارزش مارکس، موضوع تحليل ارزش، و لذا جوهر

 مفهوم ارزش،). یا ارزش مبادله(؛ و شکل آن، مبادله است )زمان اجتماعاً الزم(؛ مقياس آن، زمان است )>کار مجرد<

 صرفاًاين ، با اين وجود. دساز می يسرم ،های ويژه آن ی انتزاع از تفاوت بواسطهرا  هاتمام انواع کاری  و مقايسهسنجش 

 پذيریِ کاری را انعطاف بدست آمده است چراکه سرمايهکارِ  تجريد واقعی درنيست بلکه بيانگر  یمفهومانتزاع يک 

  :که برای کنترل آن الزم استکند  کسب می

توانند به سادگی از  که در آن افراد میاست منطبق با نوعی جامعه  ،کار بی اعتنائی نسبت به انواع خاص

  56. . . .است اهميت تصادفی و بی ،کار ی هنوع ويژبرای آنها و اينکه انتقال يابند کار ديگر کاری به 

خاص آن، درعين  گی ويژهمجرد است؛ مطلقاً مستقل از  صاف و ساده کارِ اين يا آن کار نيست، بلکه ،کار

  57.را دارا باشد ها یگ ويژهتواند تمام  حال می

توانائیِ تغيير آن از يک  و ی تخصيص کار به معنای توانائیِ اداره ،ای سازماندهی جامعهتوانائی استفاده از کار تحميلی بر

هم با  سرمايه به بيان ديگر،. برای انجام اين امر، سرمايه بايد کارگران را متشتت نگهدارد .نوع توليد به نوع ديگر است

به تمام کارهای ويژه را ، کند میرا تضمين  پيچيده و هم با تحميل بازتقسيم کار که کنترلشکار تقسيم يک تحميل 

يا > اجتماعاً الزم<: گی زمانِ تحميل شده است ه، ميزان کار، به سادشرايطتحت اين  .دهد همگنِ مجرد تقليل میکارِ 

  .متوسط زمان کار

ه اين يابد، چ مان میسرمايه در باال ديديم، کار برای توليد کاالها توسط سرمايه ساز دورپيمائی باالخره، همانطور که در

 .گيرد ای بخود می شکل کاالئی و ارزش مبادله لذا کارو  ؛)C( کاالهای ديگر د و چهنباش) LP( کاالها نيروی کار

ی کميتی دست ا توانيم بطور تئوريک هرکدام از متغيرها را بر حسب ارزش و کار بسنجيم و به مقايسه بدين طريق می

   :بازگرديم، يعنی دورپيمائی بهاگر . سازد اصل شده يا نشده را ميسر میتعيين اينکه آيا رشد ح يابيم که

                                        LP 
                                                 / 

M—C . . . . . . . . P. . . . . . . . C’—M’ 
                                                         \  
                                           MP   

معادل <پول . کند میبا ارزش معينی آغاز  ، در واقعکند میبا مقدار معينی پول شروع  دار سرمايه که یهنگام بينيم می

تعيين  پول توسط ارزش کاالهادرنتيجه، در يک جامعه، ارزش . شان ارزش دارند کاالهاست که تمامتمام > عمومی

 ارزش برابر با] تعويض[ ،ا اين فرض که مبادلهب. ارزش است یقدار معينبيانگر م پول کاملِو يک بخش  گردد می

 يعنی با آن، ارزش برابريک به  شود می تبديل، تعريف شده M پول ببينيم که کلِ ارزش که با توانيم میارزش است، 

و  MP واحدِهر  و LP واحدِهر منوط به ارزش بتی که به نس--) LP + MP(مجموع نيروی کار و ابزار کار 
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است، هدف سرمايه، اگر قرار ) کار مجرد(کار  ،از آنجا که جوهر ارزش. است Pتکنولوژی استفاده شده در توليد 

نيروی  جويد وقتی که که می چيزی است بيشتری بيافريند، و اين دقيقاً همان) کار(اينست که ارزش  ،است بسط يابد

 افته دري کار بيشتری است که کارِ تراکمچنان آنتحميل  ،هدف. کند می در فرآيند توليدرا تبديل به کار زنده  LP کار

اين  بتواند برای آنکه .ارزش بيشتری داشته باشد، C (LP + MP)يا کاالهای برابر  M نسبت به ارزش اوليه ’Cمحصول 

، معادل عمومی يا )’M(، بايد تبديل به پول شود ’C) داردوطی اکنون ارزش مبسکه (فرآيند را ادامه دهد، اين کاال 

  .آخر شود والی MPو  LPبه  تبديل] مجدداً[بتواند که سپس  ،ترين شکل ارزش عمومی

مارکس ارزش نيروی کار . شوند سنجيده میاست  ارزش که مشترک اصطالح يک برحسب هاهرکدام از متغيراکنون 

کار کسبِ (ارزش  بسطِ هدفِلذا . دنام می )c(خواند و ارزش ابزار توليد را سرمايه ثابت  می )v(ی متغير را سرمايه

vcبه Mگذاری اوليه  تبديل سرمايه :شود به می ترجمه) بيشتر ی توليد چنانکه نه فقط آن ارزش اوليه  و سپس اداره +

   .گسترش يابد sيا ) کار اضافی(ده حفط شود، بلکه بمثابه ارزش اضافی که شامل ش

C ،vc ارزش اوليه ،گستردهبراساس يک مقياسِ  برای بقا و بازتوليد C’،svcحاليکه ارزش جديد است در + ++  

  .استانبساط و نيز شرط  ميزان موفقيت ،)کار اضافی( sدر نتيجه، . است 

بخود بگيرد  یشکل پول'C'—M  وقتی که در ،ارزش اضافی است نمودار sاست؟ خيلی ساده،انبساط شرط  sچطور

  :طريق نشان دهيمتوانيم بدين  اين فرآيند را می. شودبجديد  MPو  LPتواند تبديل به  می

                                     L P   
                                    /   
                            M —C        ( vc + تبديل شده به   M  )  
                                    \   (         C = vc +  )  
                                     M P   

vc  در توليد،(                          +   ’P . . . . . C . . . . .   )شود میبه آن اضافه  s، و شدهحفظ  

                       (C’ = svc ++ ) 

  ؛ بنابراينگردد میی گذار هجديد سرماي vجديد و cمجدداً در sدوم، اين دوردر 

t = 1 ،   svcزمان در  ++ C’ =   

c′ + vcجديد + ′vجديد   ، t = 2و در زمان  + C =   

cc'جديد توليد، در اين دور vvبا  + ss'جديد، يعنی ی هتا يک اضاف شود میترکيب  +′ پس  .بوجود بياورد +

- سرمايه ی رابطه صرِعنا شان که تمام -- هامتغير کدام ازمداوم رشدی است در هرمجددِ  گذاریِ محصول اين سرمايه

در هر . ابزار توليد است و ،، و همينطور انباشت پول، کاالهااشت، انباشت طبقه کارگر و سرمايهانب. هستند طبقه کارگر

 ای هاز آنجا که همه چيز درحال رشد است مبارزموضوع مبارزه است و  ای هاز اين فرآيند، هر عنصر و رابط ای همرحل

ابزار توليد هرچه بيشتر و مردم هرچه بيشتری در جهان  با بسط سرمايه، که. ترگسترده ه هرچ یمقياس وجود دارد در

  .از آن مبارزه است ای هصر لحظاعنکدام از آن و هر  شود میورد، تقابل طبقاتی جهانی آ میرا تحت کنترل خود در 
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صيصِ متناسبِ منابع است؛ در اين مورد، بازتوليد ساده، شرايط معينی بايد برآورده شود که يکی از آنها تخ درمجدداً، 

 LPو  MP انبساطجديد را چنان بخرد که  vجديد و  cارزش اضافی بايد . ها منابع جديد برای هر کدام از بخشيعنی 

  .سازد را ميسر يا انباشتگسترده تا بازتوليد  ادامه يابدهای الزم   نسبتدر 

ی  ش يافتهگسترهای  نيازمندي پاسخگوی ای باشد که ها، بايد درست به اندازه درنتيجه، توليد کل در هر کدام از بخش

  :باشدبخش هر دو 

I بخش:  MP* = MP1 + MP2 + MP1جديد + MP2  جديد  

II بخش:  MS* = LP1 + LP2 + LP1جديد + LP2  جديد  

vcدر بازتوليد ساده در بازتوليد . را مجدداً بوجود آورد LPو  MPتا همان مقدار  شود میگذاری  داً سرمايهمجد +

بيشتری  MSو  MPی بيشتر، يعنی ه در شکل کاالهايافتتجسم  کار اضافیِ ,اش کار اضافه در شکل پولی گسترده،

  .خرد می

بيشترِ تئوری انباشت  گسترشِبعاد جهانی برسد، اين انباشت به ا چنانچه ند، وباشایِ توليد  حال اگر اينها فرآيندهای پايه

 گی فروپاشیچگون نيز، و گسترده های گوناگون بازتوليدِ اين لحظه يافتن سازمان ی شيوهی دقيق  مطالعه به معنای

آنرا  که مامکرر و ترميم يزی فرور) 1: شود تئوری بحران است که شامل اينها می ،اين موضوع آخری. استبازتوليد 

داری  های بزرگی را در سازمان بازتوليد سرمايه تر تاريخی که نقطه عطف ی عميقها بحران) 2شناسيم،  می چرخه بعنوان

  .شود می نابودسيستم کل آن  ی بواسطهای که  بحران نهائی) 3 اند و مشخص نموده
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  بحرانهای  احتمال .4

لحظات مختلفِ در  گسيختگیمحصول يد است که محتمل در فرآيند بازتولهای  گسيختگیبحران به معنای  های احتمال

در اين واقعيت وجود دارد بحران ال احتم. است آيند واحد بطور هموار بدنبال هم می چرخهکه در يک  یفرآيند توليد

، معهذا نداز يکديگرمجزا  یو مکان یزمان از نظری متفاوت تشکيل شده که اغلب  فرآيند از چندين لحظه کلِکه 

 اگر بازگرديم به. دشو متحققی مناسب با ديگر لحظات پديد آيند تا وحدت کل فرآيند بتواند  در رابطههرکدام بايد 

  :شودبتواند به سه فرآيند مجزا تقسيم  توانيم ببينيم که می سرمايه، می دورپيمائی

        M — LP 

                M — MP               .  .  .  P .  .  .  C'                      C' — M' 

                       )3(                                     )2(                                   )1(    

در دومی، . دبگيرتوليد، انجام  يعنی است که بايد قبل از فرآيند دوم،MP ابزار توليد و  LPنيروی کار اولی، خريد 

توليد کنند؛ و سومی، فروش آن توليد، فقط  'Cتا يک محصول جديد  اند شدهترکيب  MPو  LPتوليد، در يعنی 

درنتيجه، يک جدائیِ موقت بين لحظات مختلف وجود دارد و تکميل . گيردببعد از آنکه ساخته شد انجام  تواند می

  .نيستديگر  فرآيند تکميل آن دومتضمن ، هافرآيند از اين يکیآميز  موفقيت

اجاره شوند، ولی توليد ممکن است هيچگاه بخاطر اعتصاب، فاجعه و غيره به اتمام وانند ت میکارگران و ابزار توليد 

ه ارزش خودش ب کمتر ازشود ولی هيچگاه فروخته نشود يا بکه، محصول ممکن است توليد ست شق ديگر اين. نرسد

  در حوزه 'C'—Mو  M—C يکی :دو نوع فرآيند وجود دارددر اينجا . ضايع شودفروش برسد لذا بخشی از ارزش 

سرمايه را بررسی  دورپيمائیمختلف  اتاز اين لحظ ممارکس هر کدا. توليد  در حوزه 'P ..... C ديگری گردش، و

  .معين کند شان راتحقق احتمال عدم  گونه کرد تا هر

   دورپيمائی اولِمرحله ) الف

 نيروی کار، يا تبديل به ل پول به ابزار توليد يا، اين احتمال وجود دارد که تبدي)M—C( دورپيمائیدر نخستين لحظه 

اما ممکن است که بخواهد پولش را تبديل کند، شايد دار  هرچندکه سرمايه .های مناسب انجام نگيرد به نسبت دو اين

لی شان خي قابل دسترس نباشند، يا اگر باشند قيمت مقتضیهای  يا اصالً، يا در نسبت MP ابزار توليد يا  LPنيروی کار

جنبش حصربندی، : اينها بوده است از جمله اش و محوری هميشگی شکلِبه اين م ی سرمايه نسبتها واکنش. دباال باش

ی قابل  مسالهبخصوص در کوتاه مدت،  ،با بسط سرمايه. مهاجر و غيره ان، استفاده از کارگرجهان نوداری در  برده

بيمه ليست از کار با ماندن در  کارگر پرهيز ،رگرکا جابجائی شکلِم .نيز وجود دارد نيروی کار ماهر دسترس بودنِ

وجود  نيز کار های ديگر و بازدهی ار نسبت به هزينهمت کقي ی سالهم. هم موجود است در مزرعه و غيره و يا ،رفاهی

مانع از خريد  نيروی کار ی هزينهآيا : است کار ی قيمت مساله دقيقاً قابل دسترس بودن ی همسال انحاء مختلف،به  .دارد

بعد از فروش محصول نهائی ) يا سود(شود يا امکان کسب ارزش اضافی  نمی) MP(ی تکميلیِ ضروری  مواد اوليه

)C'—M' ( کند؟ مارکس اين را بر حسب نرخ  نفی نمیرا
v
s،  اگر . تحليل کرد ،نرخ استثماريعنیM—LP  باشدچنان 
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 د و کل فرآيندگرد هيچ سودی عايد نمی ، آنگاهبشود شدهبرابر با کل ارزشِ توليد) روی کارارزش ني( vکه 

 نرخ ی مساله اين. پاشد فرومی
v
sنرخ سود شکلِ، و م 

cv
s
+

ی عوامل بسيار بيشتری  دربردارنده ،است با آن مرتبطکه  

  .باشد میيک بخش اساسی آن  vست ولی تعيين مقدار ا M—LPی  از رابطه

ممکن ی مواد خام و ماشين آالت و چه از نظر قيمت،  تهيه چه در. دبوجود بياي M—MP حولد توانمسائل مشابهی می

   .ی نمودگذار توان سرمايهنکه اصالً مشکالتی وجود داشته باشد  cاست در تشکيل

حضور بازتوليد  واقعیِ ی الزمهشروط د، اگر پديد بياي معکوسبه داليل بنا تواند  می گسيختگیهمين 

همان ی ثابت بقدر کافی به  گرانتر شود، يا بعلت آنکه سرمايه غلهبعنوان مثال، اگر (باشند  نداشته

  58.آيد پديد می ئیدورپيمادر بازتوليد و لذا در جريان توقفی  .)انباشت نشده باشد صورت

 ی واسطهگیِ انگلستان بود که ب هکرد، بحران صنعت ريسند بحث میآنرا تاريخی که مارکس اغلب  ی هيک نمون

هرچه  دِتولي وسايلبايد  ،گستردهتحت شرايط بازتوليد . جنگ داخلی و غيره در اياالت متحده بوجود آمد سالی، خشک

، يا زيادی گران دنباش يرقابل دسترسدليلی غهر به  چنانچهد، و نانبرسسوخت  د تا به رشدبيشتری در دسترس باش

  .گيردبانجام  تواند نمیی گذار ه، سرمايموجود استاز اينکه چقدر پول  صرف نظر گاهد، آننباش

 ،در مورد اول. وجود داشته باشد MPابزار توليد  مورد و هم در LP نيروی کار مورد هم در تواند می مبارزه بين طبقات

طول روزکار، شدت آن و ( راقده مکه چاين، يا شود نمیشود يا  برسر آن است که آيا نيروی کار فروخته میاين مبارزه 

 غالباًدر مورد دوم، کنترلِ دستيابی به منابعِ مواد خام . درس می به فروش )دستمزدها يا سودها(، يا به چه قيمتی )غيره

شان مبارزه کردند تا  دهقانان برای زمين. در دسترس بودن کارگر با د کهمرتبط بو بر سر زمينمبارزات  باهمانقدر 

  .نياز داشت مواد معدنی، و غيره، و همچنين به نيروی کار آنهابه علف، نيز سرمايه و امکان توليد مستقل داشته باشند؛ 

  دورپيمائی مدو مرحله) ب

وقتی  MPو  LPاين احتمال وجود دارد که دو عنصر توليد، توليد، يعنی ، )’P . . . C . . .( دورپيمائیدوم  ی هدر لحظ

عمالً  ،فرآيند توليد فروريزیِ امکانِاين . شوند ’Cد تبديل به محصول نهائینو گرد هم آورده شدند، نتوان حاصل

 دِخري. مهمتر همه، روابط بين کار و سرمايهاز تا  ،گرفته> شرايط طبيعی<از --تمام جوانب آن است  ی هدربردارند

برای آنکه نه تنها  مکفی مجسمِ عملی و ی زندهتبديلِ نيروی کار به کارِ  لیيک چيز است، و) LP(کارگران توانائیِ 

: چيز ديگری استکامالً استوارند،  آن برسود و انباشت د که کنای توليد  ارزش اضافی ارزش اوليه حفظ شود، بلکه

  59>.استوليد کار اضافی همان تدقيقاً ارزشمندشدن درون فرآيند توليد، <

در  یها یفروريز محرکِند توان میولی ، هستند امری خارجیبرای فرآيند توليد  هرچند، >طبيعی< های گسيختگی

محصول در فرانسه و خرابیِ برداشتِ  یها یبه خراب گروندريسهمارکس در در اين مورد، . سرمايه باشند دورپيمائی

  .کند اشاره می 1855ابريشم در چين و نقش آنها در بحران 

توافق  دارها بر سر توليد پس از حصول های بين کارگران و سرمايه ستيز، از آن خطرناکتر وضوحآن مهمتر، و به  از
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و غيره  کُشی در کار و سابوتاژ گرائی، وقت ، غيبتها اعتصاب از بعنوان مثالتوان  می در اين مورد. است M—LP حول

در نتيجه، برحسب ارزش، . دهند انجام می ار کاری است که کارگران در مبادله با درآمدمقد حولمبارزات  اين .نام برد

sv( فزودهارزش ا بر سر کل ميزانِمبارزات اين   اًاز آنجا که ظاهر .است) c(توسط کارگران به ابزار توليد ) +

اما خواهند داشت بسته شده است، ) v(اينکه چقدر درآمد  در موردد قرارداری نکه کارگران وارد توليد شونپيش از آ

 اين امری حياتیدارها  سرمايهبرای  سوی ديگر، از. يرندبگدستمزد  که کار کنند را یشان آنست که آن حداقل الزم نفع

هدف . بدست آورند sارزش اضافی مقداری vحداکثر ممکن کار بکشند تا در ازاءبه  کارگراناست که از 

نتواند دار  سرمايهچنانچه . شود قطعممکن است برآورده نشود و فرآيند انباشت مبارزات دار از توليد بعلت همين  سرمايه

قدرت دستوریِ  درريزشی ر کنند سر کار حاضکارگران را مجبور کند که خود را با دستمزد پائين و سودآور بر 

  .آيد سرمايه بر کارگر پديد می

  دورپيمائی سوم مرحله) پ

مستلزم  ،برای متحقق شدن ی مبادله است، در حوزه لحظه،اولين  که همانند) ’C’—M( دورپيمائیی  سومين لحظه

از . بخرد ’Mمقداری برابر با  آنرا با بخواهدکه  داشته باشد وجودکسی  بلکه، توليد شود ’Cنه تنها کاال آنست که 

  . آنجا که توليدکننده و خريدار از يکديگر جدا هستند ممکن است همديگر را نيابند يا نتوانند معامله کنند

 فروخته ’Cمحصول ، )’C’—M(از فروش  )M—MP(گذاری  وجود دارد که بعلت جدائیِ سرمايهنيز اين احتمال 

که تصميم خودشان را  گيرد میصورت  یمستقل یدارها سرمايهکه توليد توسط مارکس استدالل کرد که از آنجا . نشود

با های مجزا  برای فروشرسند، و  با کارگران می بطور مجزا به معامله(گيرند  ی و توليد میگذار همورد سرماي در

کردن عرضه و تقاضا  هنگای برای هما ، هيچگونه برنامه عمومی)رسند به توافق میدارها  سرمايهيا با ديگر /و ها یمشتر

با مقدارهای واقعیِ توليد ، vو در  cگذاری در  تقسيم متناسب سرمايهبخوبی احتمال دارد که از اينرو، . وجود ندارد

، MSفروش  محتمل در نظر، ناتوانیِاز اين . دخوانائی نداشته باش) MS( ابزار معيشت و )MP( ابزار توليد ی شده

)C’—M’ (استی بزرگتر  بخشی از مساله.  

. ندريزی نيست برنامه مسائل تکنيکی يا گی ه، به ساد]IIبخش و Iبخشيعنی تناسب بين [ متناسب بودن مسائل مربوط به

 ،رپيمائیدو اجزاءدرون ديگر در مبارزات  و وجود دارد ، مبارزه طبقاتیحول تخصيص متناسبِ منابع به دو بخش توليد

  .تاثير بگذارند مطلوب تناسبِيورش ببرند چنانکه بر  cو  vو هم بر تخصيص  MSو  MPد هم به توليد نتوان می

درون وحدت  در .وجود دارد فروريزیاحتمال  فرآيند انباشت از بسياری مقاطعتوانيم ببينيم که در  میبدين ترتيب 

در فرآيند  هماحتماالت  اين. که وحدت حاصل نشود هستهم احتمال  اين ،باشدموجود جدائی هرکجا که يک لی ک

شان اکثرولی رونی هستند، ظاهراً باحتماالت  ه برخی از اينوجود دارند و هم در فرآيند توليد، و درحاليک گردش

  .بر آن استوار است انباشتد که کل فرآين دهستنتضاد طبقاتیِ درونی  اب در ارتباطمستقيماً 

، نه در برخی قوانينِ اسرارآميزِ سرمايه احتمال بحران منشاءمهمترين درس را بيرون بکشيم، يعنی اينکه  توانيم میاز اين 

اجتماعی دو طبقه قرار  ی رابطه يِتکلدر کارکردهای درونی سرمايه به معنای  ی طبقاتی، بلکه رابطه طرفِيک به معنای
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امکان بحران، فرای هرچيز، . دنور کن در بحران غوطه ممکن است پديد آيند که سرمايه را یشمار بیها  ختگیگسي .دارد

  .نابودیِ سيستم دارد و نهايتاً کردنمختلطبقه کارگر برای امکانی است که 

ياد ديگری متحول های بسيار ز مکانيزم] با آن برای مقابله[فروپاشی روبروست، های  احتمال سرمايه که با تمام اين

ويژه  یبمنزله مکانيزم اعتبار، مارکس بيش از همه در مورد رابطهدر اين . برند آن امکان را از بين نمی معهذاکرده که 

در شکلِ  ،دگير بازتوليد سرمايه که مبادله انجام می از ای در هر نقطه، اعتبار. مبادله بحث کرد شکالتِم غلبه بربرای 

با خريدِ اعتباریِ  کهدهد  امکان میدارها  سرمايه، به اعتبارِ صنعتیبرای مثال، . گسترش يافته است ی مالی نهادهای ويژه

بعد از  ،بازپرداخت. چيره شوند M—C دورپيمائیی  در فاز اوليهريز  پيش انعِ وجوهِ ناکافی برایبر م MPابزار توليد 

 ،’C’—Mدر موردِ  .شود ای پرداخت می بهرهاصله، ح ارزش اضافیِمحل از گيرد و  فروشِ محصول نهائی انجام می

 دالل ياکننده توليد اعم ازمحصول  شِفرو مدتدر طی  گردش های هزينهتا کرد  برداشت اعتبار تجاری از توان می

را با اعتبار  ’Cمجدداً فروخته خواهد شد، يا اينکه  سپسبخرد، که را  ’Cگيرد تا  يا قرض می، دالل .تجاری تامين شود

در . را پس بدهد گرفتهای که  صنعتی وامتواند هر  کند و می دار صنعتی هيچ ضرری نمی در مورد اول، سرمايه. خرد یم

—LP—M(باالخره، در مورد کارگران . دزاندا بيشترِ اعتبار او، تحقق سود خودش را به تاخير می توسيعمورد دوم، 

C(کاال ی تملکِ ، برای پرداخت هزينه C  در  .وجود دارد اعتبار مصرفی بالواسطه در دسترس نيست،وقتی که پول

گويد،  میهمانطور که مارکس . گيرند صورت می بعداً ها و پرداخت شوند میتمام اين موارد، کاالها اول مبادله 

له درحاليکه اعتبار به مباد زيرا .>شوند هاشان مجزا می از تحقق قيمت ،زمانی يک مدتِ ی واسطهب ،بيگانگیِ کاالها<

شديد بين  تقابل، هنوز يک جدائی و )به وقوع نپيوندددر جائيکه در غيراينصورت ممکن بود ( دهد میتحقق کان ام

از آنجا که در . وجود دارد بدهکار و بستانکاری پول وجود دارد، درست همانطور که بين  ی اجناس و مبادله مبادله

وض نتواند وسايل ضروری پرداخت را فراهم نمايد، يعنی که مقراين احتمال وجود  دارد  هرکدام از اين موارد

د، نيپديد بيا یئاه فروريزی اگر چنين. بحران وجود دارد حتمالا لذا را بفروشد، LP کارگر نتواند يا ’Cنتواند دار  سرمايه

يا  اریبحران تجبعنوان يک يعنی  ،’C’—M موردتر در  بطور عمومیکه  گويد میهمانطور سخن  انمارکس در موردش

 اغلب با ،اين دو. است) اعتباری(رشته روابط پولی يک ،سقوطاصلی  وجهکه وقتی  ، يعنی، سخن گفتبحران پولی

: ندشو میدهد متمايز  توليد روی می در حوزه ريزیفروکه در آن  بحران صنعتیپيوندند، ولی از  وقوع میه يکديگر ب

اينکه چگونه  در مورد تحليل مارکسبه که آنجا  دريعنی ، هيم کردبررسی خوادر پائين ها را  بحران متقابل اين هابطر

  .پردازيم می ها سرايت نمايد ی انباشت به ديگر جنبه تواند از يک جنبه بحران می

 داشته باشيمتوجه  ، بايدبپردازيم گردشتوليد و های مختلف  در حوزه ها بحرانی بين  در مورد رابطهبحث آنکه به بدون 

. توسط آن شکل گرفته است وبازتوليد، عنصری است از روابط طبقاتی  های ديگر سيستمِ عتباری مثل جنبهی ا که رابطه

) ی بهره(قيمتِ  حولشرايط و هم  حولهم  جائيکه تر باشد؛ يعنی از همه بديهی در مورد اعتبار مصرفی اين شايد

 مبارزه) ورشکستگی، يا قصور از طرف مشتری(ه شود يا ن پرداخت میبازو همچنين اينکه آيا اين قرض اصالً  یاعتبار

در ی يعنوجود داشت  روابطی است که در جوامع ديگر ند، مناسبات طبقاتیِ اعتباری هماننيز جادر اين. گيرد در می

  .که اعتبار توسعه يافته بودجوامعی 
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بود که  تانکارانبدهکاران و بسبين  یستيز گرفت که عمدتاًطبقاتیِ جهان باستان شکلی به خود  همبارز

. جايگزين آنها شدندبردگان  و منجر گشت بدهکار] وران دهقانان کوچک و پيشه[در روم به تباهیِ عوام 

بدهکاران و ی پولیِ  رابطه ولی. . . شد  بدهکارهای  فئودال رشکستگیِمنجر به و اين مبارزهدر قرون وسطا 

ترِ بين شرايط عمومیِ اقتصادیِ  تضاد عميقتابِ بازکه در اين دو دوران وجود داشت، تنها  بستانکاران

  60.بودوجود طبقاِت درگير 

مبارزه طبقاتی  بسيار مهمبا اين وجود، حتی در مورد اعتبار صنعتی و تجاری، يک عامل . استهم همينطور  هو امروز

صِ اعتبار ي، تخصتاس )ملمحت های یفروريز(غلبه بر موانع  ای برای شيوهاگر اعتبار  .غيرمستقيم طور، هرچند به است

، توانائیِ >شايستگیِ اعتباری<برای  مالکمهمترين  .تجاری است ياصنعتی  یدارها سرمايه> یشايستگیِ اعتبار<منوط به 

 وام بزرگ های برای شرکت هبهراصلی نرخ . چنانکه بتوانند سود کنند است شان کارگرانبر برای کنترل دارها  سرمايه

هائی که باالترين نرخ سود را بدست  با آن شرکت خی است مطابقرن) ملی گيرندگان از دولت  واميا برای (  دهنده

(آورند که مستلزم نرخ باالی استثمار  می
v
s( سرمايه بطور موثری تخصيص بدين طريق ، داری ر سرمايهظاز من .است

  .برای کنترل طبقه کارگر دارندکه توانائی بيشتری  دشو میو از آنهائی حمايت  يابد می

ارزش قابل سنجش رحسب بعموماً دار  از منظر سرمايه که--بر انباشت  ،سرمايه محتمل در بازتوليدهای  گسيختگیاين 

يعنی : و بحران، هرآنچه که علتش باشد، سود استگسيختگی  سنجشِيک مقياس کليدی و . گذارند تاثير می --است

 خواهد در بازتوليد سرمايه، چه می ازای  در هر نقطه ای یفروريزهر  .ی رشد آينده وسيلهدار و  شاخص موفقيت سرمايه

LP—M—C باشد، يا درM—LP, M—MP, .  .  .  P .  .  .  C’ ، در ياو C’—M’ ،ِبخشی از منجر به کاهش ،

هزينه  اجزاء ارزشیِ دار تمام نوسانات بايد بر حسب ر سرمايهظبنابراين، از من. شود دار می سود سرمايه کلِسقوط يا 

، و لذا نرخ سود sشده نقدينهو ارزش اضافیِ مطلقِ  vسرمايه متغير و cسرمايه ثابتبر حسب : فهميده شوند
cv

s
+

 .

نيست، و لذا برای  بيزنسیآمار معمولِ  جزو، اما کند ا مینرخ استثمار نقشی اساسی در تعيين نرخ سود ايف اگرچه

 ها گسيختگی. باشد بين سودها و دستمزدها تقسيم ارزشِ افزوده شده صورتآنکه بويت نيست مگر قابل ردارها  سرمايه

  :ر شوندتفسيتوانند  نيز میبر حسب ارزش بحران شوند،  باعثتوانند  می بوجود بيايندکه اگر  محتمل یها یفروريزيا 

تفريقی ، باشد یاگر قرض Mقيمتِ . سود نهو  گذاری سرمايه نه يعنیگی  هبه ساد M پول غيرقابل دسترس بودنِ .1

  .گردد توانند با يکديگر مقايسه شوند تا تاثير آن مشاهده ها می نرخ .نرخ سود کاهشی است در و لذا sاز است 

2. M—LP هزينه نيروی کارسرمايه متغير يا  حولِاست ، اين قراردادی، v ل از ق، مستشود منعقد، و اگر نتواند

ی کلِ معين، يعنی  با يک ارزش افزوده .گيرد شده باشد، هيچ توليدی صورت نمی اریخريد MPاينکه چقدر 

sv های اضافیِ ضروری برای  هزينه ی بواسطه و چهی اوليه،  معامله ی بواسطه، چه باشد بيشتر vقدرچهر ، +

 نرخ استثمار به معنای کاهشِ v رشدِ ،به بيان ديگر يا. کمتر خواهد بودsارزش اضافی ،نيروی کار بکار انداختنِ

v
s نرخ سودنيز  و

cv
s
+

 . است 

3. M—MPی سرمايه ثابت ، اين هزينهc و  گشتهمنتقل به محصول نهائی ، هزينه شده حاليکه ارزشِدر . است
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بيشتر باشد،  cهرچقدر :نرخ استثمار ندارد، اما بر نرخ سود تاثير دارد تاثيری بر
cv

s
+

با فرض (کمتر خواهد بود  

نتواند تامين شود، هيچ توليدی در کار نخواهد  MP ابزار کار ، اگرLP  نيروی کار مثل). عواملثابت بودن ديگر 

 . دشبود و سود برابر با صفر خواهد 

4. LP—M—Cدرحاليکه ، v بودنِ  تربه معنای باال تر نازل
v
s  ،چنانچهو باالتر بودنِ نرخ سود است v  زياده از حد

sv(د و کلِ ارزش توليد شده صدمه بزن کار بارآوری به تواند میباشد،  پائين  s ،لذا دهد وبرا کاهش ) +

مطابق با همان اين، ناتوانیِ کارگر برای بازتوليد خودش . بود آنچه خواهد بود که در غير اينصورت می ازتر  نازل

باال توليد کند، يعنی آنچه  sيک  تواند می باال vيک  تحت شرايطی معين، درنتيجه، .است قبلی ميزان و کيفيت

 تواند می ،LPدر مبادله برای  M کمبودهمچنين ديديم که ما . شود میخوانده > انسانی ی هسرماي<که امروزه بعنوان 

را  sد که حداقل شخواهد  ’C’—M سقوط موجب توليد باشد که IIبخشدر  )نقدشدن(تحقق به معنای مشکلِ 

نيز ا سود و حتی بازتوليد ساده را سرايت کند و لذ vبه  تواند میکافی وخيم باشد، چنانچه بقدرو  دهد میکاهش 

؛ اين نيز به معنای جهد می M روی از LP—Mی  همينطور است که در رابطه نيزدر مورد دزدی . دهدکاهش 

  .توليد و لذا سقوطی در نرخ سود در آن ناحيه خواهد بود IIدر بخش ’C’—M يورشی بر

5. . . . P . . . C’ ،یِبر اجزاء ارزشمستقيماً رآيند توليد گوناگونِ محتمل در ف یها یفروريز تمامc ،v وs  تاثير

شدن و  ضايعرا از طريق  cی تواند بطور عظيمی هزينه می) سابوتاژ ی بواسطه از جمله(توليدِ ناکارا . رندگذا می

را ) v(ی کار  هزينه تواند میو غيره،  کُشی گرائی، وقت غيبت. دشوده و باعث کاهش نرخ سود افزايش دا ،غيره

شدت کار، افزايش های طول مدت کار، يا  تمام کاهش. دهدب، نظارت و غيره افزايش بازدهیی ها هبا افزايش هزين

ی هر واحد توليدی  کاهش بازدهی توسط افزايش هزينه همانطور که دخيل باشدارزش اضافی  در ميزانتواند  می

 تواند میتوليد  ی دورهدنِ ش هرگونه طوالنی. را افزايش بدهد v کالًو حتی دخيل باشد ارزش اضافی  در تواند می

را ی و لذا نرخ سود سود خالص صنعت وافزوده  پرداختی ی هبهربه که دهد بمالیِ قرض و غيره را افزايش  ی هزينه

 sو لذا  شده vدارند که وقتی موفق باشند، مستقيماً منجر به افزايش ینيز تاثير مشابهها  اعتصاب. دهد کاهش می

 .M—LPیِ داد بعددر طیِ قرار vافزايش، چه بالفاصله و چه از طريق دهند میرا کاهش 

6. C’—M’ در ارزش کل، و لذا ارزش  یکاهش ولِ نهائی با ارزش آن، به معنایدر فروشِ محص نارسائی، هرگونه

 اضافی، و لذا
v
s و

cv
s
+

تناسبی  بیتا  ،از دزدی گرفته تواند مینارسائی است که  يل آناين مستقل از دال. است 

 .ی باشدتجار فروپاشیتوليدی، تا های  بين بخش

بينی  در ناتوانیِ قسمی يا کلیِ تحققِ سودِ پيش بازتاب خود رااگر  ی،اعتبارسيستم ای در گسيختگی هر .اعتبار .7

و به همراه  کند میبا افزايش اعتبار، سودِ خالص صنعتی سقوط . يابد مینرخ بهره  حداقل در افزايش نيابد شده

 .آن، نرخ سود
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  بحران های مينهز پيش .5

 و بحران درشان وجود دارد،گسيختگی  امکانِمشاهده نمود که در فرآيند توليد همانطور که مارکس نقاط بسياری را 

دارند و  گسيختگی به ايجاد تمايلگوناگونی که  نيروهایيا  علل ی بواسطه ،که ديد را یمتنوع همچنين داليل بسياراو 

در  زمينهين اش در توضيحاتاز آنجا که . ممکن است به وقوع بپيوندندحتماالت ا آن ،فروپاشی سيستم هستند مستعد

مارکس در يک کليت  خود توسط هيچوقتو  کنند میبسياری را بررسی  جوانبپراکنده است که  شچندين اثر

بررسیِ ا رابطه بکه در توضيحاتی  آن) 1: کنيم را به سه دسته تقسيم می توضيحات، ما اين ندشدآوری ن معقول جمع

توضيحاتی  آن) 2هستند؛  منفرد سرمايه های دورپيمائیدرون واحدها يا در نقاط گوناگونِ  گسيختگی ی مينهز پيش

يک  وندردر ، دورپيمائیيک درون در  ای در نقطهها  گسيختگی ،آن واسطههستند که ب طريقیبررسیِ  رابطه با که در

 در رابطه باکه توضيحاتی  آن) 3و  دهند می تعميمرا  فروريزیلذا  ،دياب می انتشار ها دورپيمائیديگر به يا  دورپيمائی

که سرمايه در کل،  داشت، بايد بخاطر جادر اين. کنند میعمل  کل بطوردر سطح سرمايه که  استبررسی نيروهائی 

ين واقعيت که پس عليرغم ا). شود میشامل بازتوليد نيروی کار نيز ( است ها دورپيمائیتک بيش از مجموعِ  حاوی

 فروريزی انتشارِبه همين علت،  .نيست با آنها يکسان اما ،شود می ها  دورپيمائیحرکتِ ، شامل کلنيروها در  حرکتِ

اگر ما  .است کليت ، هرچند که بخشی از آنشود نمیآن کليت  منجر به فروريزیی صنعتی مستقيماً ها  دورپيمائیبين 

مجموعِ  ی نزلهبم ها  دورپيمائیمجموعِ آن با و  نمودهبررسی  LP—M—C مائیِدورپي برحسب را بازتوليد نيروی کار

 شود می ihو ik مجموعِ عملِ قريب به بيشتر ،کلِ سرمايه اجتماعیکنيم، عملِ  خوردتمامِ فرآيندهای بازتوليد بر

∑ يعنی،(
=1i

ih+∑
=1i

ik کهik ِصنعتیِ دورپيمائیi  واست ih ِبازتوليدِ دورپيمائیi.(  با بررسیِ طرقِ  بگذاريدبنابراين

منفردِ سرمايه  دورپيمائیزتوليدِ هموارِ که چنان بر بابيند  را میکه مارکس در آن نيروهائی شروع کنيم گوناگونی 

  :منفرد دورپيمائی يک بگذاريد برگرديم به. کشانند می گسيختگیکه آنرا به  کنند میعمل 

  

             L P            LP’ 
            /              / 
        M—C . . . . . . . . P. . . . . . . . C’—M’  .     M—C . . . . . . . . P. . . . . . . . C” —M” .    و الی آخر 
            \             \ 
             M P          M P ’  

  

 ورشد است  از نوعِ دورپيمائیهموارِ  است که در آن بازتوليدِ فرآيندی است و لذاگسترده اين فرآيند از نوع بازتوليد 

ی نيروی کار ها تکمي ی که دربردارنده ،بازدهیدومين  فوق،در طرح . کند می رشد دورپيمائیدر آن هر عنصری از 

برای گذار . است یاول بازدهیبيشتر از  مجموعاً ،است پولی ی هو ابزار توليد و همچنين محصول نهائی و سرماي

های  زمينه پيشی مارکس در مورد ها هگفت ما. ديگر، آن رشد بايد حفظ شودبازدهی به بازدهیِ  دردسر از يک بی

وريم که آ میتحليل مارکس را به ترتيبی  در اينجا ما. دهيم ارائه می اين نوشته 4بخش کلیِ طرحبدنبال را  یفروريز

  .است دورپيمائی احلمريک از مربوط به هر 
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  مرحله اول) الف

L P  
                /                      M —LP 

M —C يا               

                 \              M —MP 
 M P  

تبديل به سرمايه پولی در فرآيند مبادله که بواسطه آن  ، ديديم کهدورپيمائیمقطع رابطه با اين  در بخش قبلی، در

 مشکالت اين ،محتمل گوناگونِمشکالت انواع  مياندر . وجود داردگسيختگی شود امکان  نيروی کار و ابزار توليد می

 اينکه نباشند، يا یقابل دسترسکامالً های مناسب  گی ويژهبا  )1يد شا MPو ابزار توليد  LPنيروی کار : وجود دارند

  .در دسترس نباشندگسترده ی بازتوليد  برای ادامه ادير الزممق با )2

در مورد نيروی . منطقه داريميک در  آنرا >تمام شدن<ما در اينجا احتمالِ در مورد ابزار توليد، بخصوص مواد خام، 

توان نيروی کار را مداوماً واداشت به اينکه خودش را بر  توان يا نمی که آيا می يممواجه اساسیی  مساله اينبا  کار، ما

  .توان آنها را به بازار کار کشاند توان يا نمی يا با افزايش نياز به منابع نوين نيروی کار، آيا می/سر کار حاضر نمايد؛ و

ويژه که مورد  در تقاضا برای ابزار توليد يا نيروی کارِ افزايشی هرگونه تر، هرگونه کاهشی در عرضه يا بطور کلی

ها  قيمت تغييربه همين سياق، . دياب ها می در افزايش قيمترا  بازتاب خود ،معين است دورپيمائی ی يک استفاده

شده در  دارپديهای معينِ  در اين موارد، با تناسب. دروی کار يا ارزش ابزار توليد باشارزش ني تغييرد بازتابِ توان می

 آن، ارزش افزايش  نشاءنيروی کار، مهمترين م در مورد. شود غيرممکن می Cبه  Mسرمايه پولی تکنولوژی، تبديل 

، آخر الیتغييرات در ارزش مواد خام، ماشين آالت و . ی کارگران برای افزايش قيمت نيروی کارشان است مبارزه

 ميزاننه تنها با  ،ارزش يا قيمتتغييرات  ،MPو  LP هر دو موردِ در. سرچشمه بگيرند اه بازده تنزلتوانند از  می

  .شوند می سنجيده بينی شده پيشبا سودهای  و لذا شوند میمقايسه  ’Cفروشِ  ی بينی شده پيش توليد، بلکه با قيمت

که گرايش به  وجود دارند آيا نيروهائی :باشند، مساله در اينجا اين خواهد بود فروريزیهای   سرچشمهاگر اينها 

که مارکس در  به ياد آورددر اينجا مهم است . اشته باشنددرا ی هماهنگِ بازتوليد ها هجنب ی غهددغ بی انبساطِتضعيفِ 

وئی است که به آن سمت ربحران ني ی زمينه پيش. يک گرايش است> زمينه پيش<گويد و  سخن می> ها گرايش<مورد 

اين نکته بايد با مثال . دهد خنثی شود خ نمیروهای ديگری که با آنها بحران تواند توسط نير میو اين آورد؛  فشار می

  :زير روشن باشد

Mمبادله به  بگذاريد —LP حتی در مورد يک  ،دانيم که در اينجا پويائیِ انباشت می در موردمان  از تشريح .بنگريم

ی گذار هدار، چه در نخستين سرماي رمايهسيک  .مواجه هستيم يک مبارزه بين طبقاتبا سرمايه،  دورپيمائیواحد يا 

به  تواند که آيا می مواجه است با اين مشکل اش، بعدی ی گستردههای مجددِ  گذاری خود، و چه در هر کدام از سرمايه

-- بدست آورد که بخواهند قراردادی برای دستمزد امضا کنند  الزمهای  با مهارت مختلففی کارگرانِ اکتعداد 

ترکيب شود، به  بينی شده پيشبا قيمتِ  ’Cی ابزار توليد و درآمدهای حاصله از فروشِ  با هزينه دستمزدی که وقتی

 مُهر اين. اند اين مشکل مواجه بودهبا هميشه  ،طبقه در کل منفرد و هم یدارها سرمايههم . انجامدبييک سود متوسط 
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و نظام استعماری گرفته تا  ها ینتِ حصربنداز خشو: خود دارد بر پيشانیرا  یقهرآميزو  شديدی کمابيش  مبارزه

ای که از فروش نيروی  ارتش ذخيره درون های اجتماعی کنندگان کمک های بيکاران يا دريافت و شورشها  اعتصاب

 ،M—LP ی رابطهیِ فروريزی  زمينه کردن مستعد فراهمدرنتيجه، نيروهای . کنند کارخانه سرپيچی می بهکارشان 

  .هستندمبارزه عليه استثمار خودش  هطبقه کارگر ب موجودِ گرايشِ هميشه محصول

او چنان در سراسر تاريخ سرمايه در همه جا وجود داشت که  ،ی سرمايه بر زندگی مبارزه عليه سلطه ،برای مارکس

 از طريق تغييرات ]اين سلطه[ که چگونهتوضيح  فقط اينمگر --  باشدکرد نيازی برای توضيح اين پديده  میناحساس 

گرايش به ، تمام نيروهائی که گرايش به وحدت و تقويت طبقه کارگر دارند: کند موازنه قدرت بين طبقات تغيير می

گرايش کنند  را تضعيف می برند و قدرتش ش دارند، و تمام آن نيروهائی که آن وحدت را از بين میيها مبارزهتقويت 

  .مقاومت منفعالنه کاهش دهندک يتا سطح  را برای مبارزه توانائی اين طبقه دارند که

ی  دورهکه در طی  کارگران جديدیيعنی (بالقوه  بالفعل و کارگران اعم ازی منفرد،  در مورد کارگرانِ يک سرمايه

تغيير  تحت تاثير، هم M—LP یفروريز علتِ نيزمبارزه و  هشان ب قدرت و لذا گرايش ،)ندشو میآورده  انبساط

اين . گيرد تاثير می عمومی بين کار و سرمايه ی رابطههم از تغييرات در و  استشان اوضاع درون واحد توليدی خود

  .شود می يتکلو  ها دورپيمائیو ديگر  دورپيمائیهای مختلفِ  بين بخش ی رابطه شامل

نهفته است، آن که در  ای طبقاتی ابطه، به علتِ سرشتِ متضادِ رM—LPمبادله یِ فروريزی ذاتیِ  هزمين پيشگذشته از 

، بعنوان مثال، خودِ فرآيندِ دارند رامبادله  تکميل آن ممانعت ازوجود دارند که گرايش به نيز نيروهای ديگری 

ارتش  چنانچه. کند را تبديل به تقاضا برای کار می یسرمايه برای رشد، هر بازده ريزِ مکرر و مداوم پيش. انبساط

 61.ندکنمبارزه  ی باشند که برای دستمزدهای بيشتردر موضع توانند یمرگران تقليل يابد، کا ای هدر هر دورذخيره کار 

گرايش اين های منفرد کارگری، بستگی به عوامل بيرونی مثل مهاجرت دارد ولی  ميزان تاثير اين نيروها بر گروه

ر مارکس به ندرت ظه از نک انبساطبنابراين، . داشت دخواهسرمايه در کل وجود برای همانطور که  خواهد بود وجودم

 نرخ استثمار ، و لذا کاهش vتواند منجر به افزايشی در  شود، می ريزی می برنامه
v
s ًسود کاهش و نتيجتا 

cv
s
+

با ( 

 مارکس اغلب. فروريزی سمت به ی استهر سقوطی در نرخ سود، البته گرايش. شود) فرض ثابت بودن ديگر عوامل

حداقل تواند  تغييرات سريع در اوضاع میو ، ها پيش ريزر و مد زجی منفرد،  برای سرمايه کرد که می اشاره به اين

  .يا افزايشی در قيمت آن گردد/و )LP( نيروی کارمنجر به انبار موقتیِ 

Mی رابطه، و بخشاً از طريق ستاسيستم  ريزیفرو ی زمينه پيشديگری از نيروها که وجودشان  ی گونه —C  عمل

نيروی افزايشِ قيمتِ ( MS ابزار معيشت يا MP ابزار توليد ی درکه موجب کمبود استکنند، تغييرات در توليد  می

معدنی و  بارندگی، غنای ذخاير، حاصلخيزیمثل -- گيرند  طبيعت سرچشمه میتغييرات در  از ود شو می )LPکار 

تواند  آن اما میتاثيرهای  .شود بحث می در موردشاست،  جدی سقوطيک  اين ی توليد حوزه در از آنجا که. آخر الی

  :گويد میبرای مثال، مارکس . بازتاب يابد M—MPو چه در  M—LPچه در 

. مولد، بخصوص مواد خام بوجود بيايد ی هاز طريقِ تغييرات در ارزشِ عناصرِ سرماي. . . تواند  بحران می

  62.يابد ارزش آن افزايش میبنابراين . ی برداشت شده وجود دارد در کميِت پنبه فتیامثالً وقتی که 
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  :درنتيجه، اين حاکی از آنست که

 قبلی ميزان بهگوناگون سرمايه مرتبط شود تا توليد ترکيبیِ آن پول بايد مجدداً با اجزاء  باتی که نسب

  63.ماند هزينه شود و برای کارگر کمتر میبايد برای مواد خام بيشتر  .، واژگون گشته استتداوم يابد

بطور . شوند ها انداخته می کارگران از توليد بيرون و به خياباناز  ای هعدماند و  ی ثابت راکد می بخشِ سرمايهبنابراين 

و  MS ارزش تواند به معنای افزايشی در می) محصول نامناسب کشاورزی( اشمع وسايل نامناسبِ يک محصولمشابه، 

  :در مورد نوسانات قيمت. ماند میباقی  یکمترمقدار  MPبرای  لذا  64ی متغير باشد در ارزشِ سرمايه> نقالبیا<لذا 

تواند کل فرآينِد بازتوليد را محدود يا متوقف  دهد که چطور افزايش قيمِت مواد خام می اين نشان می

} MP{ی جبران تمام عناصر برا} که ثابت فرض شده{کند، اگر که قيمِت نقدشده توسِط فروش کاالها 

آن است تکنيکی  ی هپاي ی را در مقياسی که الزمه تواند تداوم فرآيند يا اينکه می .اين کاالها کفايت ندهد

تمام ماشين آالت فقط  چنانکه تنها بخشی از ماشين آالت به کار ادامه دهند يا آنکهغيرممکن کند، 

65.کننداز زماِن معمول کار  یبرای بخش
  

  :و مجدداً

بعد از کسرِ دستمزدها، درآمد مناسب  ممکن است چنان باشد که اگر قيمِت مواد خام افزايش يابد،

تصادمات ، ها گسيختگیبنابراين نوسانات شديد قيمت موجب  .از قيمِت کاالها غيرممکن شودحاصله 

  66.شود در فرآيند بازتوليد می ئیها فاجعهحتی و عظيم، 

درنتيجه . گذرد میی ملی ها همحدوداز  M—LPو  M—MPکه مبادله  شد ه میآورد اين واقعيت نيز بايد به حساب

  .است يزیی فروها همينز پيشبخشی از  المللی بينتجارت 

زندگی، بر نرخ سود  لوازممستقل از تاثيرش بر دستمزدها از طريق ارزان کردن تجارت خارجی، . . . 

م يا يدکی مصرفی در صنعت و کشاورزی تاثير های مواد خا نکته اينست که بر قيمت. تاثير دارد

ف يا تنزل عوارض گمرکی روی مواد خام برای صنعت ذروشنگر اهميت عظيمِ ح ،اين. . . د گذار می

  67. . .است

های منفرد سرمايه به رقابت عليه يکديگر و  گروه تمام نيروهائی که گرايش به واداشتنِکامالً محتمل است که پس 

M بازتوليدِ اختالل درواردات دارند، تمايل به يا  گوناگونِ کنترلِ صادراتاستفاده از انواع  —C داشته باشند.  

 به ممکن است نياز ،)يمپرداز می بدان جلوترگرايشی که (ه در توليد رفتبکار تغييرات در تکنولوژیِ، طريق اولیه ب

بدون  دشوايجاد  قيمت مناسب امناسب ب يبِرکتحفظ  مشکالتی در تغيير دهند کهچنان  يا ابزار توليد رانيروی کار 

  . دگردی ثابت ضايع  آنکه توانائیِ بکارگيریِ کاملِ سرمايه

  :کنيم جمعبندیرا  فروريزی علل

  قيمت نيروی کار و وجود نيروی کار مبارزه طبقاتی حول .1
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 .يابد میگسترش  عرضهاز سريعتريا برای ابزار توليدی که -- برای نيروی کار  ی فزايندهو تقاضاانبساط فرآيندِ  .2

 .حاصلخيزی طبيعی بعلت نوسانات در MSو   MP نوسانات در قيمت .3

   .LPو   MPبرای  و تقاضای نسبی تغييرات در تکنولوژی و لذا در تقاضای مطلق .4

 و لذا در، cو  v مقدارتغييرات در ، M—MP و M—LPتغييرات در 
v
s  و

cv
s
+

هر گرايشی برای تغيير . هستند 

حد تر از  سود به پائين تنزل. دهد تغيير میرا  ی عملياتش دار برای ادامه مقدار دومی را، و لذا تمايل سرمايه،  اولی مقادير

  . است] سرمايه[متوسط، حاکی از دست کشيدن از فعاليت 

  ’P . . . C . . . :مرحله دوم) ب

به که  دارندتوانيم مستقيماً نيروهائی را بررسی کنيم که گرايش  می اکنون: دورپيمائیمرحله دوم برگرديم به 

تکميل  ناتوانی در های فروريزی را برحسب مارکس احتمالر.منجر شوند داری فرآيند توليد سرمايه فروريزی

ابزار توليد  يا بايد شامل فروريزیاينجا  در .کند معين می ’Cبه محصول نهائی  LPو   MPدگرگونیِ دو عنصر توليد 

تبديل به  MP تغيير به منظور تواند آنرا د که سرمايه نمیاينکه بايد شامل نيروی کار شويا  شود، و حفظ نمی باشد که

لذا  ،شود ران کنترل میو نهايتاً توسط کارگ ابزار توليد به حرکت افتاده ،در فرآيند توليد کهنظر به اين. کار زنده کند

  .باشند میمحتمل  ترين منبع مشکالتِ بزرگنتيجه،  درو کنندگان اصلی هستند،  عمل آنها

  در ابزار توليد فروريزی. 1

از آنجا . ستنده فروريزی> سببم<اين ابزار  کهبپردازيم ای  جنبه آنبه و بنگريم بگذاريد در ابتدا به ابزار توليد  ولی

 ای ، فرضيهاست هشده هستند، حتی مواد خامی که از خاک بيرون آمده رويش کار شد ساختهاً دتعمابزار توليد  که

بنابراين ، است MP> کيفيت<ی  ام شدهغ، ثابت و بخش ادآن شدن ضايعو نرخ استهالک وجود دارد مبنی بر اينکه 

ه اصوالً نه محصوالت توليد، بلکه ماند، اينست ک آنچه که از اين فرضيه باقی می .دندار ريزیفروی  مساله هبربطی 

توانند منجر به  هستند که می) آخر بخصوص آب و هوا، بارآور بودن زمين و الی(> طبيعت<های در  نيروها و گرايش

  :بيند آسيب می یتغييرات چنيناز کشاورزی بيش از همه . شوند فروريزی

در  ،ارگانيک ه از طبيعِتيعنی، مواد خام برگرفته شد ،کشاورزیمحصوالت خاص توليد بخصوص 

به علت غيرقابل همان کميِت کار،  .هستند چنين نوسانات ارزشی در تغييرات بازدهی و غيره معرض

 های بسيار کميت نمودارکنترل بودِن شرايط طبيعی، فصول مساعد يا نامساعد و غيره، ممکن است 

  68. ...دبشوهای مصرفی  مختلِف ارزش

ی طبيعیِ زمانیِ ها تآيند، محدودي پديد میده نگسترش يابدرون يک سيستم  ها گیگسيختاين نوع که اين هنظر ب

  .کنند میسيستم ايجاد  گسترش کشاورزی نيز مشکالتی برای

قوانين ارگانيِک معين و تابع حيوانی که رشد و توليدشان  گياهی و چيزهاست که مواد سرشتاين در 
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يکمرتبه به همان درجه، مثل ماشين آالت و  ندتوان نمی ی قطعیِ زمانیِ طبيعی است،ها هوابسته به دور

شيوه توليد  دربنابراين کامالً ممکن، و . . . . شوند زيادهای ثابت، يا ذغال سنگ و غيره  ديگر سرمايه

سرمايه که شامل  ناپذير است که توليد و افزايش بخش ثابِت اجتنابحتی  پيشرفته داری سرمايه

الت و غيره است، بايد از بخشی که شامل مواد خام ارگانيک است بطور قابل آ ، ماشيناستواری  سرمايه

و موجب  کندشان سريعتر رشد  تقاضا برای مواد اخير نسبت به عرضه چنانکهتوجهی پيشی گيرد، 

  69...شود شان تافزايش قيم

در که ی اشاره دارد ئها گرايش، مارکس به آن M—MPی  که در باال بحث شد، در مرحله ای منتجهبا تمام مشکالت 

  .شوند تشديد می> رونقهای  زمان<

نسبیِ  اضافه توليدبه همان ميزان ، )رونقهای  بخصوص در زمان(انباشت سريعتر باشد هرچه . . . 

گياهی و کمبود توليِد نسبیِ مواد خام  اندازههای ثابت بيشتر، به همان  ماشين آالت و ديگر سرمايه

های همراه با آن که در باال بحث شد  شان و واکنش افزايشِ قيمت درجهحيوانی مکررتر، و به همان 

از نوسانات شديد يکی از عناصر اصلیِ فرآيند بازتوليد منتج  تشنجاتی که به همان اندازه، و. است زيادتر

   70.شده، مکررتر هستند

 MPو  LPبين  مطلوب تناسبِتحقق در برابر  یمنجر به مشکالت ،يک فرآيند گسترشهای طبيعیِ نرخِ   همجدداً، محدود

Mدر  —C ی دارداکولوژيکتاثيرهای  کند که اشاره میمارکس همچنين به گرايشِ کشاورزیِ کاپيتاليستی . دنشو می 

  :برد را به تحليل میگسترده که بازتوليدِ 

آوریِ مردم در مراکز بزرگ، موجب گسترش مداومِ جمعيت  با جمعاز يک سو،  ،داری سرمايهتوليد 

کند، يعنی، مانع از بازگشت  گردش ماده بين انسان و زمين را مختل میاز سوی ديگر، و ، شود میشهری 

، بنابراين، شرايط شود میمجدد عناصر زمينیِ مصرف شده توسط انسان در شکل غذا و لباس به زمين 

نه کاپيتاليستی،  در کشاورزیِ ها تتمام پيشرف. . . کند  می را نقضضروری برای دوامِ بارآوریِ زمين 

ها  ؛ تمام پيشرفتهستنيز  مينز غارِت پيشرفت در هنر ، بلکهکارگر است چپاولِ فنِتنها پيشرفتی در 

است  آن بارآوری یبارآوری زمين برای زمان معين، پيشرفتی بسوی نابودکردِن منابعِ ديرپا در افزايش

زمين و کارگر، يعنی ها،  ی منابع اصلیِ تمام ثروت تنها با کشيدن شيره داری سرمايهتوليد  بنابراين، . . . .

دهد، و فرآيندهای گوناگون را با يکديگر درون يک کليِت اجتماعی ترکيب  توسعه میتکنولوژی را 

  71.کند می

وی  گذاشت کهسرمايه  گذاری برای بهبودِ زمين توسط ی سرمايه اما اين را بايد در مقابل تحليل مارکس در مورد شيوه

نزولیِ بارآوری و به نقش گذاری  سرمايهبه اين  آنقدراو . کند میبحث  سرمايه 3جلد  آخرطور مفصل در بخش بآنرا 

 های بازده براینقش بسيار کمتری که  اهميت داد) گذاری نيست ای که حاصل اين سرمايه بارآوری(> طبيعی<

و منشاء رکود  داری سرمايهمنبع افول  کس،ريکاردو برع .فروپاشی قائل شد شاءی کشاورزی بعنوان من يابنده تنزل

در توليد بخصوص > طبيعی<توانيم ببينيم که مارکس وقوعِ فجايع  از اينرو می. ديد می )اجارهاز طريق (آن  در جامعه را
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کنترل بيشتر بر  رب آن فتنيا با رشد سيستم و دست .دانست در توليد کشاورزی را برای سيستم فقط بخشاً بيرونی می

اتفاقی  ميزانِ، انسانها ما سویاز  ندکن میکه بارآوری زمين را تضعيف  یدرازمدتی نيروها دنِبحساب آورو با ت، طبيع

  .يابد میکاهش ها  بودنِ افول

، >تاثير نوسانات قيمت<در فصل  سرمايهدر . مبذول داشتمارکس توجه بسيار زيادی به اين منابعِ فروپاشی در توليد 

در بحث در گروندريسه، او . کند میرا تحليل  ها بحران های توليد کشاورزی در بوجود آوردنِ ئینقش نارسا او مفصالً

  :کند میبرخورد  يکسانو محلی بطور  المللی بينی  با پديده

که از نارسائیِ محصول رنج  ملتیبين  ی رابطه. ، کالً گمراه کننده استو خارجی تفکيک بين داخلیضمناً 

با  ملتِد يک افريک از ابين هر  ی رابطهکند مثل  که اولی از آن خريد میديگری ملت برد و  می

ی آن،  ، مستقيماً از سرمايههزينه شودخريد گندم  برایی که بايد جمع مازاد. است کشاورز يا تاجر غله

   72.شود موجودش کسر میاز وسايل 

  در نيروی کار فروريزی .2

 M—LPمثل مورد  نيز در اينجا. سبت به نيروی کار استتنمکه  توليد در فرآيند فروريزیی  زمينه پيشبرگرديم به 

همانطور که مارکس . رابطه طبقاتی و لذا مبارزه طبقاتی مواجه هستيم اساسیِی مستقيم و  که با يک جنبه بدانيمبايد 

که در آن کارگران  بين سرمايه و کارگران،قرارداد يک بر سر  و توافق مذاکرهنشان داد،  سرمايهمکرراً در جلد يک 

نيروی کار عمالً تبديل به اينکه ن متضمبه هيچ وجه و چه غيررسمی، باشد چه رسمی فروشند،  نيروی کار خود را می

هم کار بعنوان توليد ارزش مصرفی و هم کار بعنوان توليد يعنی -- مساله  وجهو اين در مورد هر دو  .نيست بشودکار 

 طول رابطه بادر  ،معامله ينطرفکدام از هر  ،روزکاردر مورد  که دهد مینشان  مارکس .کند میصدق  --ارزش اضافی

به دنبال کار بيشتر  دار سرمايه. دارداهداف معين خودش را  ،يردبگتحت چه شرايطی کار انجام اينکه و کار شدت  و

گوناگونی بخود بسيار کال ای وجود دارد که اش ازاينرو مبارزه. هستند است درحاليکه کارگران به دنبال کار کمتر

با  کاری، طبقه کارگر قطعه لسله مراتب مزدی، نظارت مستبدانه وسرمايه، مثل س نترلهای ک عليه تکنيک. گيرد می

توان طبقه  آن مساله که آيا اصالً می همانند .کند میو غيره مقابله ها  اعتصاب ،در کارکُشی  گرائی، سابوتاژ، وقت يبتغ

ی بحران >هزمين پيش<بينيم که  می ،)در باال M—LPی  در مبادله(فروش نيروی کارش کرد يا نه کارگر را وادار به 

  .سرمايه و استثمار است ی سلطه به معنای مستعد بودن طبقه کارگر برای مبارزه عليه

 های شگرايد، مارکس به تفصيل نماي فرآيند توليد را فراهم می فروريزیی  هزمين پيشفرای اين تضاد عمومی که 

در مبارزه دهد که چگونه  او نشان می، نمونهبعنوان  .اند کند که از درون اين تضاد بيرون آمده ای را تحليل می ويژه

تر شدن زمان کار جلوگيری کردند، بلکه باالخره طول  وقتی که کارگران نه تنها از طوالنی ،حول طولِ روزکار

ی  موازنه و دند،به تحليل برب ارزش اضافی مطلق از سوی سرمايه را روزکار را نيز کاهش دادند و لذا استراتژیِ کس

به  ميلاين گرايش تاريخی که سرمايه نتوانست آنرا معکوس نمايد، . از سرمايه به نفع کارگران تغيير کرد قدرت
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برده منفرد پيش  داری سرمايههم در سطح مبارزات اين  *.دارد تضعيف سودآوری سيستم و انداختن آن به بحران

  .کنند میاند و هم در سطح سرمايه اجتماعی از طريق قوانينی که روزکار را محدود  شده

. M—LP: که پيشتر بحثش شداست  مبارزه برای افزايش دستمزد همانند -- برای کاهش روزکار-- مبارزه عليه کار 

ش نرخ استثمار گرايش به کاه ه فوق،هر دو مبارز. همسانند یارزش به لحاظاز منظر سرمايه اينها 
v
s  و لذا کاهش نرخ

سود 
cv

s
+

، يکی ها مبارزههر دو اين . vو مبارزه برای دستمزد بيشتر با افزايش sمبارزه عليه کار با کاهش: دارند 

کرده که  خاصی های توليدی تاريخاً سرمايه را مجبور به اتخاذ استراتژی ،شردگی توليد و ديگری در حوزه  در حوزه

   .اند آفريده بحرانبيشتری به  های گرايش

  افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه. 3

سرمايه . آالتِ کم دردسرتر و بارآورتر بجای کارگران بوده است ماشين يگزينیِها جا اين استراتژی تاکنون مهمترينِ

توليد شده، مجبور شد  هش روزکار و افزايش دستمزدها، و ناتوان از افزايش کل حجم کار و لذا ارزشِکا مقابلدر 

 ی بارآوریافزايش دهنده ی کهسرمايه ثابت جايگزينیِ. sبه vارزش برای خودش بيابد، يعنی، از توزيعبازبرای  راهی

  .کند میرا ممکن اين امر تحقق  ،بجای کارگراناست 

، نمود طبقه کارگر پارلمان را وادار به کاهش اجباریِ ساعات کار غلياِن شورشبه محض آنکه به تدريج 

به محض درنتيجه ، دکنکارخانجات مقتضی  تحميل يک روزکار معمولی برآنرا واداشت تا شروع به و 

والنی کردن روزکار يکبار برای هميشه متوقف شد، ارزش اضافی توسط طی  فزايندهکه افزايش توليد آن

به توليد ارزش اضافی نسبی  واخود را با تمام ق ،آالت به بعد سرمايه با تسريع بهبود ماشين هنگاماز آن 

   73.انداخت

 نسبت به ی ديگری بازهم از امتياز ويژهاولی ی سرمايه و زمين عليه کارگر، آن دو عنصر  در مبارزه

برای مثال . در وضعيت کنونی علم نيز عليه کارگر است چون يعنی کمِک علم، -- رند کارگر برخوردا

 های نخريسیِ اند؛ بخصوص ماشين شدهی کار نيرواز  شدنکاسته  باعثتقريباً تمام اختراعات مکانيکی، 

 رجمن نياز شديد به کارگر زمانی نبوده که هيچ .Arkwright، و Hargreaves ،Crompton های  کارحانه

تقاضا  ای افزايش بدهد و لذا نشده باشد؛ اختراعی که بارآوری کار را بطور قابل مالحظه به اختراعی

 .کنون يک نمايش مداوم اين امر استتا 1770سال تاريخ انگلستان از . کم کندرا کار انسانی  برای

تقاضا برای کار و  معلولخودکار، صرفاً  قاطرِ ]به اصطالح[ يعنیآخرين اختراع بزرگ در نخ ريسی، 

د؛ نيمی از کرکار دستی را نصف  درنتيجه، و ی را دوبرابرکار ماشين] اين اختراع. [دبوافزايش دستمزدها 

                                                           
 Julliet(همانطور که ژوليت شور . توانيم ببينيم که برآورد ما از اين ناتوانی صحت داشت ولی متاسفانه بطور موقت می 2002در سال  *

Schor ( در کتابش)The Overworked American (ی  زمينه داری در سرمايه ی نئوليبراليسم شاهد موفقيت قابل توجه مستند کرد، دوره

  .های اخير بوده است ارزش اضافی مطلق در سال
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ی کارگران  ؛ دسيسهکاهش دادديگر را  یيمنی دستمزدها طريق کارگران را به بيکاری کشاند و بدين

توانستند در يک  که با آن کارگران می داران را به شکست کشاند و آخرين نشاِن قدرتی عليه کارخانه

  74.مبارزه متحدانه عليه سرمايه مقاومت کنند را نابود نمود

، نسبت به ديگر توليدکنندگان که دهد میامکان  دار به سرمايه، باشدتکنولوژی نوين محصول تری که بيشبارآوری 

شان  آنها را با قيمتی نازلتر از ارزش متوسطکند و لذا توليد  یبا ارزش نازلتر برای هر واحد توليدیمحصوالتش را 

وقتی که تکنيکِ . دهد را بطور نسبی کاهش می vآورد و  بدست می یارزش اضافی بيشتر ترتيببدين او . بفروشد

سهمی باشد و چه  MS ابزار معيشتی محصول چهاين . يابد ، ارزش واحدیِ محصول عموماً کاهش میشد متداولنوين 

تواند ارزانتر  میاين سرمايه  چون ،آورد میوجود بدر ارزش سرمايه متغير  منتجهداشته باشد، يک افولِ  MS در توليدِ

svدار از کل از اينرو، سرمايه .بازتوليد شود   .برد ، سهم نسبتاً بيشتری می+

> ارزش اضافی نسبی<، ر برخورد با کارگران استمارکس اين گرايش را که برای سرمايه يک استراتژی اصلی د

: خواند می سرمايه ترکيب فنی و آنرادارد  بيان می نسبتاو اينرا بطور سمبليک بعنوان افزايشی در يک . دنام می
LP
MP 

از آنجا که . است مستعمل های گوناگونِ کارِ کيفيتبُردارِ به ،آالت و مواد خام ماشين رداری از نسبتِگی بُ هکه به ساد

برحسب وقتی که و  .عالقمند است، اين نسبت بايد برحسب ارزش سنجيده شودبر سودها سرمايه به تاثير اين تغييرات 

 ترکيب ارگانيک سرمايهاو آنرا آنگاه  ارزش سنجيده شد
v
c است که صراحتاً  ويژه بسياراين يک نسبت . خواند می

سرمايه سرمايه ثابت بجای  یِجايگزين استراتژی اين از آنجا که موضوع. دتاب میرا بر سرمايهترکيب فنی ت در تغييرا

تواند  میترکيب ارگانيک سرمايه فقط وقتی بديهی است که است، ) LPبجای  MP(متغير، يا ماشين بجای کارگر 

گی بعنوان ارزش  هکه به ساد ی،چرا که ترکيب ارزش ،اين نکته مهمی است. تغيير نمايد آن فنیِتغيير کند که ترکيب 

MP ارزش  برLP  يا
v
c بعنوان مثال، -- تغييری رخ دهد  فنی ترکيبِ آنکه دربدون تغيير کند تواند  گرفته شده، می

و لذا  دشو vباعث تنزل  تواند ، میMS ابزار معيشت يک سقوط ناگهانی در ارزش
v
c  افزايش يابد بدون آنکه

در
LP
MP  اين موضوع از زبان توضيح برای ، سرمايهمارکس در هر دو جلد اول و سومِ . صورت گرفته باشدتغييری

  :گويد که می. کند بسيار دقيقی استفاده می

ترکيب ، است آنتغييرات  ی آئينه و فنیترکيب  منوط به کهتا آنجائيمن ترکيب ارزشی سرمايه را، 

  75.ناممسرمايه می ارگانيک

، ترکيب ارگانيک دابت رمیب آنرا اش تعيين شده و  فنیتوسط ترکيب  تا آنجائيکهترکيبِ ارزشیِ سرمايه، 

  76)است اضافه شده اتتاکيد( .شود میسرمايه خوانده 

است،  ادغام شده استراتژیِ ارزش اضافی نسبی درن گرايش را که توانيم اي بنابراين، با استفاده از زبان مارکس می

با مبارزه طبقاتی هم  اين ترکيب توانيم ببينيم که چطور همچنين می. ترکيب ارگانيک سرمايه بناميم صعودیِگرايشِ 

  .استمبارزات آن  در ای شده ، و لذا چگونه بخش ادغامکند میرشد  گردشدر حوزه توليد و هم در حوزه 
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  گرايش نزولیِ نرخ سود. 4

در  ، و سپسگروندريسهبحران، نخست در ی  زمينه پيشسودها و لذا روی رشدِ ترکيب ارگانيک روی  تاثير گرايشِ

بگذاريد آنرا بطور خالصه و کلی . دارد در بر ترين نتايج را استدالل ساده است، ولی وسيع. شد بررسی سرمايهجلد سوم 

  : توضيح بدهيم

با فرمول که شود میبازتوليد سرمايه  رد فروريزی باعثسود  نرخافت  :اول
cv

s
+

توجه شود که اين . (دگرد میبيان  

گذاری شده است،  کارِ سرمايه هاين نسبت کار اضافی ب. متغيرها در اينجا متغيرهای ارزشی هستند و نه متغيرهای پولی

  .)های پولی هزينه هسودِ پولی بنسبت نه 

نرخ استثمار، چنانکه داشته باشدبتواند بسمت صفر کاهش  v، افزايش بارآوریبا اگر  :ومد
v
s نهايت  بسمت بی

 ، و حداکثرِ)ساعت برسد 24تواند به  که نمی(کارگران، طول روزکار مفروض بر اساس تعداد بازهم  افزايش يابد،

بنابراين، با افزايشی در  .دارد وجود غائی مرزيک  sبرای ارزشِ احتمالیِ، کارگر هنیتحمل فيزيکی و ذ
v
s  که توسط

نسبتِ  ،هحاصل شد کار، و عمدتاً افزايش بارآوری تطول روزکار، افزايش شدت
cv

s
+

نهايت بلکه  نه بسمت بی 

بسمت 
c

s   .بسمت صفر رفته است v که هنگامی است sغائیِ ارزش ممکنِ مرز آن  s*کند، که در اينجا ميل می *

، براساس افزايشی در ترکيب دهد می اهشرا ک vنسبی که بارآوری را افزايش و  استراتژیِ ارزش اضافیِ :سوم

که مبتنی بر  ترکيبی. گيرد میصورت  ارگانيک سرمايه
LP
MP از . تئوريکی برايش وجود ندارد و مرز و هيچ حد است

محدود است،  s*آنجا که
c

s سرمايه  یارزش ترکيب ين ترکيب ارگانيک وتمايز ب. (تشتمايل به سقوط خواهد دا *

را کاهش بدهد ولی نه ترکيب ارگانيک  ارزشی تواند ترکيب می MPافزايش بارآوری در توليد . در اينجا حياتی است

را که مبتنی بر
LP
MP يکرشته مشکالت ترکيب ارگانيک سرمايه صعودیِ بطور خالصه، محصول گرايش.) است ،

 تحميلخواهد تا مقدار کارِ اضافیِ معينی  گذاری بيشتر و بيشتری می سرمايه. ارزش اضافی است استخراجده در فزاين

   .ودش

گی يک فرمول  هخواند، به ساد داری سرمايهاين گرايش که مارکس آنرا مهمترين گرايش در فرآيند انباشت 

در مورد اين . توسعه استدرحال  داریِ سرمايهطبقاتیِ  ی رابطهزا در  يک فرآيند اجتماعیِ درون رياضياتی نيست، بلکه

 در جلد. تر بيرون بکشيم ها را روشن اين جنبهدر اينجا کوشيم  می وجود داشته که اغتشاشی وسردرگمی  چنانموضوع 

او . کند هائی به ابعاد مساله می گرايش آورده شده، مارکس اشارهاين ترين تشريح رياضياتیِ   مشکل، جائيکه سرمايه 3

  :مکرراً تاکيد دارد که

برای شيوه توليد  است ای فقط بيان ويژه، لزنت هب سودعمومی نرخ  تدريجیِگرايش بنابراين، 

  77.بارآوریِ اجتماعیِ کاری  رونده پيشی  توسعه در مورد داری سرمايه

  :گويد می استدر مورد منبع اين حرکت که در گرايشِ صعودیِ ترکيب ارگانيک سرمايه 
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ی  نيز فقط بيان ديگری از توسعه. . . ی متغير در برابر سرمايه ثابت  افت نسبیِ مداومِ سرمايهن اي

  78.. ..است ی بارآوریِ اجتماعیِ کار رونده پيش

سرمايه که چرا ترکيب ارگانيک آنعلت . در پس اين حرکتِ روابط ارزشی، حرکتِ روابط واقعیِ توليدی قرار دارد

حرکت واقعیِ  بازتابِ به تنهائی] اولی[چراکه  استهمين نيز  اشتباه گرفته شودسرمايه رزشی نبايد با ترکيب ا رگزه

  .است سرمايه فنیبيان شده توسط ترکيب 

 گروندريسهدر  ،در گرايش صعودیِ ترکيب ارگانيک دخيل واقعیِمورد فرآيندهای ترين بحث در ترين و وسيع مفصل

  :بسيار مربوطند بحث اين بهدو نکته هست که . وجود دارد

؛  79است> غلبه بر تمام موانع توليد ،سرمايه کلیگرايش < :گويدمارکس تقريباً در مورد همه چيز میآنست که  اول؛

 }مولدنيروی {گرايش ضروریِ افزايش آن < ؛ 80>حدومرزبطور بی }آفرينی ارزشکار و {اش به بسط آنها گرايش<

قرار  روابط طبقاتی در ذاتش برای بيکرانی، ارجست و پايان سرمايه، بی انبساطاين تاکيد بر .  81>ممکن به حداکثر

محصول نياز سرمايه برای افزايش بارآوری  ، بلکهی خام ای از پيش مفرض است، و نه يک مشاهده اين نه فرضيه. دارد

  .و بسط توليد در برابر مبارزه کارگران است

بيش از پيش در سرمايه ثابت، بخصوص  گذاریِ سرمايه :شود می نسبی ضرورتاً محوری استراتژیِ ارزش اضافیِ دوم؛

ترکيب که  ديد نمادينتوان بطور  می. دگرد میسرمايه  ی توسعهبرای  مالکیبجای کارگر،  آالت جايگزينی ماشين

 نيک سرمايه،و لذا ارگافنی 
v
c ِعنای رابطه طبقاتی استباشد که به م می سرمايه ی توسعه، شاخص واقعیِ ميزان.  

 عمومی ی درجه نمودارِسرمايه ثابت،  بعنوانسرمايه توسعه که ) شدت( دامنه تاثيرکّمی و  حد.  . .

82.است ... زنده کار قدرت مسلط بر بعنوان، گسترش سرمايه بعنوان سرمايه
   

يریِ بيش از پيشِ اين بکارگ است که چگونهآالت باشد،  علم و ماشين گسترشسرمايه  گسترشمالکِ ولی اگر 

ديديم که بحران در شکل يک گرايش نزولیِ نرخ سود،  بطور فورمالما  ؟شود میبحران عناصرِ سرمايه ثابت منجر به 

ترکيب ارگانيک  زيادشدنِ در جبرانِ از ناتوانی
v
c استثمار ی افزايش مکفیِ بوسيله 

v
s اما معنای . گيرد سرچشمه می

 نرخ سود را در sمقدار ارزش اضافی توان میبا آن تنها راهی که . است ، بقدر کافی سادهفورماليسمواقعیِ اين 
cv

s
+

 

نرخ محدودِ استثمار  وجود با
v
s سرمايه بايد حجمه همين دليل است که اد کارگران است، و بافزايش داد، افزايشِ تعد 

s  تنزلرا گسترش دهد تا 
cv

s
+

ی گرايشِ صعودیِ ترکيب ارگانيک سرمايه  با اين وجود، نتيجه. را جبران نمايد 

البته . کاهش داشته باشد به ميلتعداد کارگران جايگزين ماشين آالت بجای کارگران،  باشود که  ست که موجب میينا

جذب شوند، ولی آن  ديگریدورپيمائی اند، ممکن است در  بيرون انداخته شده دورپيمائیدر يک کارگرانی که 

آنچه که  .شود توسط اين فرآيند تضعيف می sبنابراين، حتی افزايشِ حجم .ماند باقی میپابرجا گرايش عمومی 

بيش از پيش  توليدیِ فرآيندهای ايجادسرمايه جهت  ی مشاهده د يک گرايش بسيار قابلرس می اندمارکس در اينجا ب

  . شوند نسبتاً کمتری کنترل می است که توسط کارگرانِ یتر بزرگتر و پيچيده
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همچون ناظر و  انسان که ماند میبيشتر بدان  شود، بلکه نمی شامل ديگر چندان در فرآيند توليد کارگر

را  تغييريافتهديگر يک چيز طبيعیِ کارگر . . . . گيرد ننده فرآيند توليد در رابطه با آن قرار میتنظيم ک

فرآيند طبيعت که تبديل به فرآيند توليد  بيشتر دهد، بلکه بعنوان حلقه رابط بين ابژه و خودش قرار نمی

او از . شود رآن حاکم میدهد و ب را همچون ابزاری بين خودش و طبيعِت غيرارگانيک قرار میاست شده 

  83.اش باشد کشد بجای آنکه فاعل اصلی فرآيند توليد کنار می

حتی  سرانجامآالت بجای آنها،  هايش جهت کنترل کارگران توسط جايگزينیِ ماشين تالش بانتيجه اينست که سرمايه 

 فرآيند توليدی اينست که گونهره گرايشِاگر . کند نابود می بر آنها، يعنی، خودِ کار را کنترل ترِ اصلیمکانيزم 

  :شود اهميت می ثروت اجتماعی بی در فرآيند توليدِکار  الزم خواهد بود و یهرچه کمتر شود، کار انسانیِب خودکار

به زمان کار و وابسته ثروت واقعی هرچه کمتر ايجاد يابد،  ميزانی که صنعت بزرگ توسعه میبه اما 

، اند آمدهی که در طی زمان کار به حرکت درعواملنيروی به تا  خواهد بودمقدار کار بکارگرفته شده 

 شده روی توليدشان کار مستقيم مصرف به نوبه خود هيچگونه تناسبی باشان »مندتاثير نيرو«که  عواملی

بستگی  توليد بيشتر به وضعيت عمومیِ علم و پيشرفت تکنولوژی، يا کاربرد اين علم در بلکه ندارد

  84.دارد

توانائی خودش را برای تحميل کار  ، پس سرمايهشود می مستقل از کار بيش از پيشليد ثروت اجتماعی اما اگر تو

  . برد بمثابه شرط ثروت اجتماعی و لذا ارزش به تحليل می

زمانی که او  آن گذارد و نه ای که خودش به اجرا می مستقيم انسانی نه کارِچنان است که  اين دگرگونی

به ، بلکه بيشتر دهد را تشکيل نمی -- سنگ بنای توليد و ثروت--ای عظيم  لودهشاديگر  ،کند کار می

 ی به واسطهاش بر آن   خودش، درک او از طبيعت و تسلط نيروی عمومی مولد وردِندرآ] خود[تملک 

که همچون سنگ بنای است  ،فرد اجتماعی ی توسعهدر يک کالم، ، و اجتماعی انسانی ش همچونوجود

در ، استوار است بر آن که ثروت کنونی ديگریکار  سرقِت زماِن. يابد میثروت نمود عظيم توليد و 

به نظر  حقيرای  شالوده همچونصنعت بزرگ ايجاد گشته،  که توسط خوِد ینوين صورتبرابر اين 

 اصلی ثروت نباشد، زمان کار نيز ديگر شااش ديگر من به محض آنکه کار در شکل مستقيم .آيد می

ارزش مصرفی نيز معياری برای  ای و لذا ارزش مبادله ثروت نخواهد بود و نبايد باشدی برا عياریم

  85.پاشد ، توليِد مبتنی بر ارزش اضافی فرومی]وضعيت[ با آن. . . .  )باشدو نبايد (نخواهد بود 

ود توسط ترکيب ارگانيک سرمايه و گرايشِ نزولی نرخ سکه  از فرآيندهای مشخصی است روشن یاين تشريح

های بنيادين  و همچنين، منظری است که چگونه اين گرايش بايد نهايتاً پايه .کنند ند و آنرا زياد میا هيافت صراحت

  .از بين ببردبعنوان سيستمی مبتنی بر تحميل کار از طريق شکل کاالئی،  ،را داری سرمايه

 یمکاننيروی کار به  نزلِتاز  ناشی انبحر. فرآيندی که در اينجا تحليل شد به هيچ وجه فرآيند رازآلودی نيست

. د تا مردم را بر سر کار نگهداردکن ريز پيشسرمايه، بايد بيشتر و بيشتر توسعه  با-- استتوليد  اهميت در فرآيندِ بی

تر  مشکل بيش از پيش) ارزش(به کار است آزاد شده ی افزايشِ بارآوریِ کار از توليد  به واسطه ی کهزمانتبديل 
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  :از سوئی. شود می

 ممکنبرای آنکه زمان کار را برای کل جامعه به حداقلِ خودش، منافع عليرغم ] سرمايه[درنتيجه، 

 يشه از سوئیماش ه اما گرايش. .  . شود وسيله میدر ايجاد ابزارِ زماِن مازاد اجتماعی،  کاهش بدهد،

  86.است اضافی کاربه  اين زمانو از سوی ديگر تبديل  مازادزمان  ايجاد

 شانهاشان و در دسترس بودن نسبتِ کارگرانی است که عليرغم توانائی ايشِزتبديل، اف اينمظهرِ شکست در انجام 

اين گرايش، که همراه با رشد توليد  گسترشکرد که  مارکس به روشنی فکر می. توانند استخدام شوند نمی ،برای کار

  .اهد شد، سيستمی که ديگر نيازی به آن ندارندرود، منجر به سرنگونی سيستم توسط طبقه کارگر خو پيش می

برای  --هستند فرد اجتماعی تحول توسعه ومختلِف وجه دو که --نيروهای توليد و روابط اجتماعی 

 بر اساس هستند که با آنهاد و برايش صرفاً ابزاری نرس سرمايه همچون ابزاری صرف به نظر می

به اوج انفجار رساندن اين شالوده نها شرايط مادی برای در واقع اما، آ. توليد کند ی محدودش شالوده

  87)اند تاکيدها اضافه شده(. هستند

های مادیِ سرنگونی خودش را توسط ازبين بردن نياز برای کار در  به معنای آنست که گفته شود سرمايه شالوده اين

  .جامعه آفريد

تواند  ديگر نمی مولدکه رشد نيروهای  شود میهرچقدر که اين تضاد بيشتر توسعه يابد، بيشتر معلوم 

را تصاحب  شان یاضاف کاری کارگران بايد خودشان  توده باشد، بلکه انديگروابسته به تصاحبِ کارِ 

از  گاهآن --متناقض نداشتديگر وجود  مازادزمان بدانوسيله و -- ردند کوقتی که آنها چنين . کنند

نيروی توليد  ی توسعه، و از سوی ديگر، شود میسنجيده سوئی زمان کار الزم با نيازهای فرد اجتماعی 

مازاد ، زمان اما شود می سوبمح گانهم ثروِت اکنونتوليد که، هرچند  بوداجتماعی چنان سريع خواهد 

کار نيست، بلکه زمان  ديگر به هيچ وجه زمان گاهثروت آن مالک. . . . يابد میافزايش همگان برای 

  88.است مازاد

که کار و کارِ اضافی اجزاء الزم برای حفظ کنترل باشند  چنانکهتوليد  ی توسعهوقتی که جامعه از نيازِ  به بيان ديگر،

کارِ  ویبرساند؛ و بتوان گرايش طبقه کارگر بسممکن چنان توسعه يابد که کار را به حداقل  تواند میرها شد، توليد 

که توسط نياز نامحدود را جايگزينِ گرايشِ بسوی کارِ  89>تکامل آزاد افراد<برای  نامحدودزمانِ آزادِ يعنی صفر، 

 سرمايه هم بسط توليد و هم کاهش کار است، بهاز اينرو، اين پارادوکس که پايانِ . دکنسرمايه ديکته شده است 

  .خواهد بود 90>زمان کار و لذا تنزل وی به يک کارگر صرف بهيک فرد  اوقاتتبديل کلِ < معنای پايان بخشيدن به

  :رکس تاکيد دارد که اين تضاد، يک تضاد اساسی در سيستم استما

ی مطلق  توسعه ویگرايشی بس حاویِداری  که شيوه توليد سرمايه استاين  در تضادبطور خيلی کلی، 

ای که تحت  ای که دارد و مستقل از شرايط اجتماعی است مستقل از ارزش و ارزش اضافی نيروهای مولد

حفظ ارزش  اين شيوه توليد گيرد؛ درحاليکه از سوی ديگر، آماج نجام میآن توليد کاپيتاليستی ا
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  91)اند تاکيدها اضافه شده( . . . .است باالترين حدتا  انبساطی آن- ی موجود و ترفيعِ خود سرمايه

  :گردد در فرآيند هموارِ بازتوليد میگسيختگی مستقيماً منجر به و اين 

 موقتیهای  حل راهفقط  ميشهه ها بحران. دشون نمايان میبحران در ناپذيرِ عوامل  گاهی تضاد آشتی از هر

 92.ستندهتضادهای موجود  ی قاهرانه و

  ’C’—M :دورپيمائیسوم مرحله ) پ

ی بحران که درون آن قرار دارند ها هبحث مارکس در مورد زمينبه سرمايه، و  دورپيمائی مرحله سومبگذاريد به  حال

ی  زمينه پيش ]ی خاص دورپيمائی در يک مرحله[نيروهائی که قبلی در مورد  يلهمانند تحلمارکس،  .بازگرديم

مشکل  بدون دورپيمائیگرفت که مراحل ديگرِ  ، هميشه فرض میکنند میفراهم  فرآيند توليد به بحران را  اندنکش

بدون مشکل ا او دو مرحله ديگر ر نيز در مورد حاضر. دکر درغير اينصورت بدان اشاره می ،تکميل شده هستند

احراز  -- ’Cبا قيمتِ معينِ مورد انتظار --  های سودمند با قيمت LPو  MPکه (گيرد يعنی مرحله اول  می مفروض

 ی اگر فروشنده .ی مبادله است ، مجدداً حوزه’C’—M يعنی مرحله سوم،). ی عملیِ توليد مرحله(و مرحله دوم ) اند شده

C’ ل هم پو نتواند خريدارانی پيدا کند که)M’ (د که شته باشندا و هم رغبتC’ هائی بخرند که کلِ ارزشِ  را با قيمت

C’ )ی قيمت تمام شده  يعنی ارزش اضافی بعالوهvc  ، آنگاهشودب تبديل به پول) که در توليد کاال هزينه شده +

 را بحثاحتماالت  اينما ، وجود دارندوضعيت با اين  ارتباطدر  خاصیِ که های احتمال از ميان. آيد پديد می فروريزی

اش در برابر  مبادلهامکان  درنتيجه و کنند سرقت را ’Cها دار سرمايهکه چه طبقه کارگر و چه حتمال ااين ) 1: يمکن می

M’  طبقه کارگر عمدتاً در مورد -- از بين ببرندراMS دار عمدتاً در مورد  و طبقه سرمايهMP که احتمالاين ) 2؛ C’ 

که آنهائی که احتمال اين ) 3پيدا نشود؛  برايش مشتاقی ارزش مصرفی نداشته باشد و لذا خريدارِ هک دوتوليد شچنان 

 حتمالشامل اين اامر اين . باشندبرابر با ارزش آن نداشته ) یپول(يک ارزش مصرفیِ بالقوه دارد، معادلی  ’Cبرايشان 

و  MPبالفرض بين خريداران ( ’M و توزيع پولیِ برابر )MS و MP نسبتِ( ’Cهای مصرفی  شود که توليدِ ارزش می

MS (توانند از فروشندگان نمی کنند و برخی انداز می بعضی از خريداران پول خود را پس گاهآن .به همان نسبت نباشد 

C’—M’  ندنمايرا تکميل .  

داشته را ش به منجر شدن به سرقت در سيستم آيا نيروئی وجود دارد که گراي دپرسي توان ، میمورد اولبا  رابطه در. 1

تواند مجبور به  مبارزه طبقه کارگر با سرمايه بر سر اينکه آيا می. با تاکيد است باشد، و پاسخ بديهی است که يک آریِ

 ، يعنیدکن یاجناس معيشتبرای  مجبور به کارسرمايه اين طبقه را  اينست که به نوطکار بشود و تحت چه قيمتی، م

توليدش  ،ديديم در باالکه ای که همانطور  ثروت اجتماعی( و ثروت اجتماعی بين خود ای است واسطهرد که کار بپذي

کند تا برای کار کمتر دستمزد  درست همانطور که طبقه کارگر مبارزه میاز اينرو، ). به کار است وابستهلی ونزبطور 

از --کند  می برای تصاحبِ مستقيم ثروت تالشد کرده ای که خودش تولي ’Cبيشتری بگيرد، اغلب از طريق سرقتِ 

سرمايه برای ممانعت ). غيرهها و  غارتگری در شورش(کردن  مصادره، يا فروشگاهاز  سرقتطريق دزدی در محل کار، 

. شکل را به کارگران تحميل نمايد-های مستقيمی، نيازمند دستگاه پليس دولتی است تا قيمت کردن مصادرهاز چنين 
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تواند شامل  رقابت می. ها است ی بين شرکت کند، رابطه می ’C’—M در ريزیش دومی که سيستم را مستعد فروگراي

سرقتی و محصول نهائی،  ، سرقتها پيش از آنکه بتوانند بفروش برسند محصوالت و ايدهسرقت : جاسوسی صنعتی شود

هرچند که . ای ديگر ضروری است يهسرما برای فرآيند توليد ،کند عمل می MPکه همچون  ’C ،که توسط آن

را در تئوری بحران خودش ادغام نکرد، اما او از آن بسيار آگاه  ’C’—Mفروريزی در های  مارکس هيچگاه اين جنبه

  93.دنپرداز اش در مورد مبارزه طبقاتی به همين امر می های اوليه برخی از تحليل در بود و

 نوع هر در ذات توليدِ )ارزش مصرفی اجتماعی نداشته باشد گونههيچتواند  توليد میآيا که اين(احتمال دوم  .2

  :استنهفته محصولی 

 بعنوان اشياء مورد نياز، اشياء. يستن ارزش  بودِن بی حد و مرز داراینفسه در خود  فیارزش مصرفی، 

  94.توانند مصرف شوند تا حد معينی میفقط 

 >است حدی دارای ارزش مصرفیبعنوان محصول < ردوجود داحدی > محصول خاصی<هر  برای استفاده ازپس 

فروشِ کميتِ  افت کرده باشد و درنتيجه يک محصولنياز و لذا تقاضا برای  اين احتمال وجود دارد که )همانجا(

 زمانی که. يع استربديهی است که چنين افتی کمابيش س .غيرممکن شود خودش آن محصول با ارزش هرچه بيشتر

تک برای حداقل -- شود میها، سقوط سودها و باالخره بحران  نجر به اضافه توليد، سقوط قيمتد، مهدبرخ  اين امر

کند اجناس ديگری را معطوف به توليد  امکاناتشکه تحت فشار اين وضعيت قرارگرفته، يا بايد  دار سرمايه. دار سرمايه

  .شودبخارج  يزنسب بايد از دورِاينکه ، و يا که هنوز برايشان نياز و تقاضا وجود دارد

 راکه،چ جنسی که برايش نياز وجود دارد مشکل بتواند واکنش مناسبی باشد تغيير ريلِ امکانات بسمت توليدِولی،  .3

] پول[هم بايد معادل  --نيست برابربا تقاضا  رگزکه نياز ه-- نشان داده شد فروريزیهمانطور که در سومين احتمال 

د جهت خري) پول(بودنِ يک معادل  موجودمرزی برای حدوآيا اصالً  :مساله اينستپس . وجود داشته باشد و هم نياز

نفسه  فی بعنوان و جديد بعنوان ارزش<گويد که  مارکس می يک ارزش اجتماعی دارند وجود دارد؟محصوالتی که واقعاً 

 اضافی مستلزم يک معادلِ... افی ارزش اض< .باشد >مقدمتاًً پول وموجود های  از معادل مناسبی قدارم< دارای بايد> ارزش

  :وجود داشته باشدانبساط برای آنکه ارزش اضافی در فرآيند انباشت متحقق شود بايد در چندين نقطه  )همانجا(> است

مبادله  تا بتواند است نقاط ديگردر  یايجاِد ارزش اضاف ايجاد شده در يک نقطه مستلزم ارزش اضافیِ

  95. . . .باشدبيشتر  پولو ، بيشتر  و نقرهتوليد طال در اصل؛ حتی اگر دشو

مارکس در بحث ارزش اضافی مطلق طرقی متحقق خواهند شد، يعنی بوجود خواهند آمد؟ ديگر  آيا اين نقاط مختلفِ

  :آن، بسط توليد مهزمان بسط بازار نيز هست هسطاوبدهد که  نشان میرا 

 ويژه، بانبساطِط شر، يک توسط سرمايه --ی بيشتر کار عينيت يافته--مطلق  ارزش اضافیِ ايجاد

 ايجاد ،مبتنی بر سرمايه شرط توليِد يک پيشدرنتيجه، . . . . گردش استی  در حوزهمداوم انبساطی 

بسط يابد و چه درون آن نقاط مستقيماً ، چه خوِد حوزه ابديگردشی است که مدام گسترش  ی حوزه

نظر ارزش از د؛ يعنی، در اينجا ايجاد کنط بيشتر مبادله نقا. . .  بيشتری بعنوان نقاط توليدی ايجاد شود
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 در مستقيماً ،بازار جهانیايجاد  گرايش به... . دکنيا کار اضافی، کار اضافی بيشتری جمع  مطلقاضافی 

  96.. . . دنمايمبادله  تابعحرکت توليدی را  تمام تا. . .  قرار داردخود مفهوم سرمايه 

به بيان MP LP,(M—C )( است يعنی انبساط دورپيمائیی  نخستين مرحلهانبساطِ  ی هدربردارندسرمايه که  انبساط

 يعنی، شود مینيز مبادله برای محصول نهائی  جديدايجاد نقاط  شامل ،)ی پول با نيروی کار و ابزار توليد ديگر، مبادله

 پول نقاط سرمايه که آماده تبديل ، وهستند MS در برابر ابزار معيشت M پول بادلهم که آماده LPنيروی کار نقاط 

ی کارگران مزدی، خودشان  مارکس اشاره کرد که تعداد فزاينده. بيشتر هستند MP ابزار توليد به ’Cفروش حاصله از

را  همان نوع مالحظه انبساط، در مورد ارزش اضافی نسبی نيزنياز به او در رابطه با  97.هستند> گردشمراکز مستقل <

  :داشت

مصرف محيط مصرف جديد است؛ مستلزم آنست که ايجاِد مستلزم . . .  اضافی نسبی ارزشتوليد 

  98.بود] بسط يافته[توليد  محيطيابد همانطور که  بسطدرون گردش 

 افزايش نيز و ،به افزايش نقاط مبادله رجهای ارزش اضافی مطلق و نسبی من استراتژی براساسسرمايه انبساط اما اگر 

ارزش کاالهائی که بايد فروخته  نسبت بهکه  شود تصور ندارد ، دليلیدشو می محصوالت ریاجهت خريد موجود پول

  .بوجود بيايد ’C’—Mتحقق  دربايد  شکست ی زمينه پيشبا اين وجود  .خواهد داشتپول کمتری وجود  شوند

بوجود تحقق  مشکلِ ’C’—Mکند تا در  فراهم می ای زمينه پيشکه  یآور نيست که منشاء مهمترين گرايش تعجب

يعنی بين طبقات است؛  ی رابطهبا در پيوند ر از همه ت ، گرايشی است که مستقيمآنرا شکافتمارکس  و، يدابي

توانائی طبقه کارگر برای خريد عدم اضافه توليدِ ابزار معيشتی است که نه ناشی از نياز، بلکه  بسمتگرايشی 

  :آورد مالتوس عليه ريکاردو نقل قول می از ائيداره، با تدر اين ب او .گرايشِ کم مصرفیلذا  --شود  میآن 

نفسه  مصرف کارگران فی )بعنوان مثال(ه کردند که ظالتوس و سيسموندی نيز به درستی مالحم

شده توسط خوِد کارگرِ  ايجادتقاضای  99.نيستدار  سرمايهبرای  مکفیبه هيچ وجه يک مصرف 

اگر . رسد کرده نمیتوليد کل آنچه که به يرازباشد  کفیم یئتقاضاتواند  نمی رگزمولد ه

 غير ازئی وجوِد سود روی هر کاالئی مستلزم تقاضانفس  ....شد رسيد، هيچ سودی حاصل نمی می

  100.است ان توليدکننده آنتقاضای کارگر

ط جديد مبادله بوجود سرمايه نقادورپيمائی ی  مرحله نخستيندر  LPبرای  vی که هزينههرچند حقيقت دارد

sv، بلکه v نه ،يافت برايش ايد معادلیبکلِ ارزشِ نوينی که آفريده شده و  ولیورد، آ می فرآيند . است +

 ضافه توليد و فروريزیا را مستعدِسيستم  ،طبقه کارگر محدودِ مصرفِ نيز برای ارزش اضافی و انبساطیِ الزم

افزايشِ  طريقتوليد از شدن به بسط  دهرانمارکس در اينجا، تحليل قبلی در مورد . کند می ’C’—M در

انی که اجناس مصرفی دار سرمايه. کند میترکيب ارگانيک سرمايه تلفيق  زديادبا تحليلِ ا در پيوند را بارآوری

)MS ( ی طبقه يک همچون راکلِ طبقه کارگر  داری سرمايههر : کنند میيک توهم توليد  تحتنمايند،  میتوليد 

 خود او ممکن کنندگان مصرفترين  بزرگ ،ديگر دارانِ که کارگرانِ سرمايه تمايل دارد<و  بيند میکننده  مصرف

در > .گيرند کننده در برابرش قرار می مانده همچون مصرف کلِ طبقه کارگر باقی] غير از کارگران خودش[. . . بشوند 
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کننده در  با وی همچون توليدکننده و مصرف اوکه داند  می خودشاينرا در مورد کارگر  داری مايهسرهر <عين حال، 

و  101>.محدود نمايدالمقدور  حتیرا  برای مبادله اش ی، يعنی توانائبنابراين ميل دارد که مصرف ویارتباط نيست و 

دستمزدها و تقاضای طبقه کارگر يعنی ، کند یم، سرمايه بطور جمعی چنين کند میاينکار را  داری سرمايهوقتی که هر 

  .تا بيشتر سود ببرد دهد می افزايشرا  بازدهرساند و  را به حداقل می

کننده  که طبقه کارگر عمدتاً مصرف شود میاولی موجب اين توهم : با يکديگرنددر تضاد  روشنیاين دو گرايش به 

 لذاو > است" کفیم"ی ئ، تقاضاتوليد است خودِ مولودکه ارگر د که تقاضای طبقه ککن می تصوری  دار سرمايههر <است 

با توجه به  بايد د که میانری بالزم تناسبفرای  بايد آنرا بهو <. شود جلو رانده میيابيم که توليد با اين توهم به  درمی

در . گردد میشديد نسبی ت توسط پويائیِ ارزش اضافیِ ن تضاد و اين گرايشحال اي> .شد میتوليد طبقه کارگر  نياز

در  ی بارآوری افزايش دهندهی ها ريز حال، توليد از طريق پيشدر عين و  ارزش نيروی کار تنزل يافتهاين پويائی، 

ايجاد  سدیارزش  در مقابل کار و آفرينشِ ،شيخو طبيعت بنا بربنابراين سرمايه < :يابد گسترش میثابت سرمايه 

نيروی <ئی است بر ها تسد محدوديآن   102>.آنهاست انتهای ای گسترش بیکه در تضاد با گرايش خودش بر کند می

کمابيش  رزهایدر م کهدهد  کاهش میبه حداقلی را ی جامعه  تودهتوزيع، که مصرف  متضاد مناسبات مبتنی بر مصرفِ

  103>.تنگی متغير است

به  ای اشارههيچ  آنکه بدونادامه يافته است ، ’C’—Mیِ ريزمصرفی از طريق فروگرايش به کماين تحليلِ 

نه خود کارگران بلکه که  کنند میتوليد  نيز ای که کارگران اجناس صنعتی داشته باشداين واقعيت 

ابزار توليد  تقاضا برای مصرف اجناس از سوی آن کارگرانی که همچنين اينکه. خرند آنرا می اندار سرمايه

MP  معيشتابزار  کارگرانی که ، به تقاضای آنکنند میتوليد MS  ولی مارکس . دشو می، اضافه کنند میتوليد

آورد،  ها را يکمرتبه به حساب نمی فاکتاو تمام . از اين واقعيات بسيار آگاه بود و به آنها نيز پرداخت

مصرفی بخشی از آن  يابد که کم های گوناگون سيستم را در می در بخش های بحران زمينه وجود پيش ،بلکه

  .تحليل وسيعتر است

  :کامالً سرراست استکند،  حتی وقتی که در مورد مصرف بحث میدر مورد تقاضای صنعتی،  وی شناخت

دارد که بخش بزرگی از  اظهار می) Say(به درستی عليه ِسی ) Storch( شستورابعنوان مثال 

مصرِف  مثلمصرف، مصرف برای استفاده فوری نيست، بلکه مصرف در فرآيند توليد است، 

  104.ذغال سنگ، نفت، لوازم ساختمانی و غيره ،آالت ماشين

  :اش در مورد اجناس مصرفی است بررسی هماننددر مورد توليد و تقاضا برای ابزار توليد،  اظهارات وی

ارتباطی و  لها، وساي در مورد تقاضای بوجود آمده توسط خود توليِد اجناس نيمه تمام، ماشين

اين تقاضای موثر و . است }گردشدر  اصلینقاط ی يعن{نيز کامالً همينطور . . . مواد کمکی 

مکفی کنند موثر و  مبادله میدر بين خودشان تا زمانی که توليدکنندگان  ای، ارزش مبادله لوِدمو

خورد،  میبا حدومرز خودش بربه محض آنکه محصول نهائی در مصرف مستقيم و نهائی  .است

  105.دشو آشکار میناکافی بودنش 
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های  تناسب<: ، با اين وجوداند متجلی شده یصحيح بطورها  تناسبدر تقاضای صنعتی، که  رسد میر نظ از اين چنين به

سرمايه متحقق سازند، در  بمثابهبايد با يکديگر مبادله شوند تا خود را در نهايت  در آن کاالهاکه ) تصوری(صحيح 

 بمنزله نادار سرمايهتوليدِ اجناس مصرفی، همانند ست که، ا معنا داناين ب> .شان با يکديگر قرار دارد بيرون از رابطه

ها  تناسب اين اينرو، از آنجا که زا. ند کلِ تصوير را ببينندتوان مین و ،توانند بدانند منفرد نمی خريداران و فروشندگانِ

، عليرغم اندار هسرماي تک که چگونه بينيم میيکبار ديگر . داردوجود  خطا ای برای زمينه پيش توانند نادرست باشند، می

توليد رانده  گسترش، به و حتی برای تقاضا شان محصول اجتماعیِارزش مصرفیِ  برای ناپذير اجتنابحد وجود يک 

  .کنند ريزی توانند ببينند و برای طرح سراسریِ توزيع و مصرف و توليد برنامه ، چون نمیشوند می

های بازتوليد خودش ادغام  با طرح را اجناس صنعتی يزندر مورد مشکالتِ تحققِ اجناس مصرفی و  خود مارکس بحث

که تقسيم توليد به دو بخش، يا، ] در همين رساله> تئوری انباشت<بخش نگاه کنيد به [بخاطر بياوريم . نمود

که  دهد بدست می گسترده شرايطی برای تعادل در بازتوليد ، MSو  MPتوليد سرمايه  تک مجموعبندی مجدد و  گروه

  :ت استبدين صور

'، محصولکل ارزش  :Iبخش 
2

'
121

' CCCCC +++=  

'  ،ارزش محصولکل  :IIبخش
2

'
121

' VVVVC +++=  

باشد که در  چنان توزيعِ توليد و توزيعِ تقاضائی ،تواند بوجود بيايد که بين اين دو بخش شرايطِ تعادل تنها زمانی می

ی زدهد که انتظار رود که چنين چي هيچ دليلی بدست نمی امااين  .بطور کامل متحقق گردد’C’—M هر دو بخش، 

 IIی مصرفیِ کارگران در بخشتقاضا که دارد میاظهار  اًصراحت مارکس بينيم که ها می در اين طرح. دروی خواهد دا

تقاضای  .شود میتکميل  Iی کارگران در بخش، با تقاضااست MS ابزار معيشتی که ضرورتاً کمتر از کل ارزش

حاصل نمايد  دارد که سرمايه ميل مطلوباست ی اين تناسب. است به همين ترتيبنيز  MPبرای ابزار توليد سرمايه 

  .کنند میکمابيش مستقالنه عمل دارها  سرمايه راکهچبه آن برسد ولی ممکن است نتواند 

که مردود می شمارد  راريکاردو  اين حکمد؟ مارکس ند که گرايش به عدم تعادل داشته باشنئی وجود دارهاآيا نيرو

تواند  نمیاضافه توليد عمومی  اما اضافه توليد وجود داشته باشد،تواند  میتوليدی ) يا بخش(در يک شاخه  درحاليکه

د، آنوقت سرمايه تا ميزان معينی از آن بيرون خواهد کشيد و خود شواگر يک شاخه توليد متحقق ن<بوجود بيايد چون 

گيریِ نرخ عمومی سود، وقتی که  ی در شکلنظيماين فرآيند مهم ت> .که الزم استند ک منتقل میرا به ديگر نقاطی 

  :شود میيابد، بحث  سرمايه در واکنش به تفاوت سودها جريان می

از پيش هموارسازی، مستقل از اين واقعيت که اين ضرورِت : . . . اصالً عملی شود ظيمنبرای آنکه اين ت

درگير در مستقيماً  ی سرمايهبين . . .  تضادی وجود داردو لذا است ناهماهنگی  و مستلزمِ ناهمواری

فقط وقتی  متناسبتوزيع . . .  .قرار دارد آندر بيرون ) نسبتاً( فرآيند توليد و سرمايه بمثابه پول که

 يک اين نيز ،به همان نسبت ولی .داردی درست ها تنسب تمايل به توزيع باکه سرمايه وجود دارد 

، اضافی کاربرای  حد وحصرست که آنرا به عدم تعادل بکشاند چرا که بطور بی ی اضرور گرايش

  106.کوشد میبارآوری اضافی، مصرف اضافی و غيره 
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  :همچنين

موجود  تناسب. زننده آن است برهم کهاست  تناسبِ توليدی  کننده تثبيتدرست همانقدر سرمايه 

که توليد  خواستهاما اين . برهم بخوردوهای مولد های اضافی و افزايش نير ايجاد ارزش باهميشه بايد 

که به  بيرونیاست ای هبرای سرمايه خواستبسط يابد،  همان تناسببايد بطور همزمان و يکمرتبه با 

  107.گيردنمی تهيچ وجه از آن نشا

  :مجدداً در حمله به ريکاردو

در برابر  قلم کاالفه توليِد يک يا چند رفاً اضاص مگر وجود ندارد یکل اينرو، بقول معروف، اضافه توليِد از

نه  خواهد ی میی بازتوليد سرمايهکه آنچه د که نکن مجدداً فراموش می اناين. کمبود توليد ديگر اقالم

  108.بمثابه شکل عمومی ثروت. . . يعنی پول  ،استارزش  خوِديک ارزش مصرفیِ ويژه، بلکه 

 توليدی<هر اضافه توليدی . شود توليد در حوزه ديگر جبران نمی ودِبه عبارت ديگر، اضافه توليد در يک حوزه با کمب

يک  ،دين ترتيبب و  109.>ذردگآزمونِ گردش نمیکه از  است تواند تبديل به پول، ارزش شود، توليدی که نمی است

ر مورد ای ديگر نيز دمارکس در ج. است ]پول[ توليد و تحقق واگرائی بينسرمايه و يک  دورپيمائیِدر   گسيختگی

ند، سخن کن که بر بحران غلبه میای  عديلیو فرآيندهای ت --ها دورپيمائیدر برخی از --ی ا پاره های گسيختگیين ا

  :گويد می

 زياده از حد منفرد های در حوزه ممکن است شود که ، انکار نمی)مشاهدات(اين  گفتن ندارد که در کلِ

تواند از  میاز اينرو که  ،یا پاره بحراِن با اين وجود، ؛از حد کمتر] ها حوزه[شود و لذا در ديگر  توليد

  .رقابت است اساس تناسب بر توليد بیی  نتيجهفقط هميشه  ،در توليد سرچشمه بگيرد یتناسب بی

است، منجر به بيرون کشيدِن سرمايه از يک  یتناسب بیکه معلول اين  ارزش-عروج يا افولِ بازار. . . 

اين متعادل  خوِد .شود میسرمايه از يک شاخه توليدی به ديگری  کوچِديگری،  شاخه توليد و انتقالش به

بحران ی  هتواند دربردارند تعادل است و بنابراين می يت باضدپيش شرِط نشانگرِ  از پيش ،نمودن اما

  110.باشد؛ خوِد بحران ممکن است شکلی از متعادل کردن باشد

هستند  یتناسب بیتعادل يا  جهت عدم ی که درهای ديگر ننده، گرايشکهای متعادل با اين شناخت که گرايشمارکس 

سخن  هائی  تعديلتوان بعنوان فقط می ،در سرمايه ها گرايش اين در موردکه  داشت اصرارمکرراً ، کنند می  را خنثی

ستم و تمام سي اصلیِرا در قلب گرايش  ها گرايشاو اين . شود میتناسب مجددًا برقرار  به وسيله آنهاکه گفت 

توليد  طبيعتِدر اين ازاينرو، <: يافت است توليد بدون توجه به تقاضا پيشبرد که بسمت) ها سرمايهتک (هايش  بخش

و  استسيستم هم به علتِ توهماتِ مولود  ،اين 111>.های بازار توليد نمايد توجه به محدوديت بیاست که  داری سرمايه

های اصلی بسمت اضافه هزمين پيش ها گرايشاين  .توليد و تقاضا يزیِ کل توزيعر هم بعلت ناتوانیِ سرمايه جهت برنامه

  . ندآور می بوجودآيند  پديد می یهای خاص در دورپيمائی فقطکه  توليد را

مارکس با  ،از يک سو. شود میمفروض  دورپيمائی ظهورِ اضافه توليد در يک اتتاثير یاين نکته آخر منجر به مساله

ديگر  بهها  گذاری سرمايه ريلتغيير سقوط سود، با  مواجهه باسرمايه در موافق بود که  نکته ورد اينريکاردو در م
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 ها گسيختگی؟ آيا بحران محدود به اين شود می تمامدر اينجا  ريزیآيا فرو ولی. دهد واکنش نشان می خطوط توليدی

 مارکسبحث د؟ رانتقاضا می ياوليد را به فرای نياز سرمايه ت د آنوقت واحد ديگرِباشاولی  در که اگر شود میپراکنده 

افکند و  در تمام سيستم طنين می ’C’—Mدر ريزیبرعکس، او نشان داد که چگونه فرو. نيست اينطورکه  اين بود

  .گردد> اضافه توليد عمومی<تا موجب يک باصطالح  يابد میعموميت  طور، و چشود میهای ديگر  یفروريز باعث

وقفه زمانیِ بين  ،بازار رشد و گسترش که چگونه فرآينديابيم  میبحث مارکس اين را ما در  موضوع ينی از ادريافت

  :آورد میبوجود  هایريزفرو تکثير و فضائی برای کند میزياد توليد و فروش را 

. . .  شود میطی  ی نسبتاً طوالنی در يک دوره. . . سرمايه  گردشاز اين گذشته، از آنجا که فرآيند 

نيازهای سرمايه،  کامالً روشن است که بين نقطه شروع، پيش. . . آيد  تحوالت بزرگی در بازار بوجود می

بايد  ها بحراند و عناصر های بزرگی بايد پديد بياي فاجعه ها، اين دورهيکی از در پاياِن اش  و زمان بازدهی

  112.گردهم آمده و گسترش يافته باشند

  یريزفرو انتشار) ت

بين  یه رويدادهازنجيرپرورده نشد، بلکه به روشنی شامل عناصر، > گرد آمدن و گسترش يافتنِ< ی يشهانداين 

او در جای ديگر در مورد اين  ).ه استزمين پيشيک > يدبيابايد پديد <(  گسيختگی انتشار --  شود میها  یدورپيمائ

  :تر بودعملی دقيق های ممکانيز

اگر کاال نتواند به فروش تا آنجا که يک بخش مد نظر است، ، راکد شود ’C’—Mاگر بعنوان مثال، 

از فرآيند توليد  ’Cکه در شکل  یمتعاقب های بخش. . .  شود می قطعاين بخش  یِگاه دورپيمائبرسد، آن

برای امر اگر اين . يابندهای پيشين میکارکرد خود را مسدود شده توسط بخشتغيير آيند،  بيرون می

در توالی،  ايستائی گونههر. يستدا میباز گردد و کل فرآيند از حرکت توليد محدود میمدتی ادامه يابد 

کل در  یرکودکمابيش  باعثبرد، هر رکودی در يک مرحله نظمی را به درون همزيستی می بی

  113.شود می دورپيمائی

 )’C’—Mو  P(گردش و  که توليد شودتشديد می اين واقعيت توسط، دورپيمائیدرون در  ريزیرکود و فرو انتشار

،  فوراً قابل مشاهده )P(برای توليدکنندگان  ، ’C’—Mفروريزی در  درنتيجه،. گيرد میانجام  یغالباً توسط مردم مختلف

  :کند ی اضافه توليد را بدتر مینيست، و اين مساله

بر يچ تاثيری ه امر اين بدواً ،هبه گردش ادامه دهد، بعنوان مثال در دست تاجری که نخ خريد ’Cاگر 

 اين نکته در بحث . . . . ندارد هو به تاجر فروخت هی که نخ توليد کردا سرمايهتک  دورپيمائیتداوم 

 ند، درحاليکه درباش ظاهر وارد مصرف شدهبصورت کاالها فقط ممکن است . . . . مهم است ها بحران

قع ممکن است که هنوز در بازار ه و لذا در واهنوز فروخته نشده باقی ماند فروشندگاندر دست  حقيقت

های قبلی  سيلکه  شود می معلومآيد و باالخره  ديگری می سيل کاالها به دنبال سيل حال، يک. باشند

تا جائی در بازار  کنند میيکديگر رقابت  با ها سرمايه-کاال .ظاهر با مصرف جذب شده بودنددر فقط 
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يک بحران  گاهآن. . . . فروشند های نازلتری می آنها که برای فروش دير آمدند، با قيمت. بيابند

  114.دگير درمی

اضافه توليدِ کاالهای اصلیِ مصرفی اضافه توليدِ عمومی <، در بخش ملقب به های ارزش اضافی تئوری مارکس در

ورد اينکه او مثالی ارائه داد در م. پديد بيايد تواند می گسيختگی انتشارِين اچگونه ، با تفصيل توضيح داد که >شود می

 از و لذا تقاضا برای اجناس ديگر-- را ، پولِ کارگران اخراج شدهپيمائیردودر يک  ’C’—Mدر  ريزیفروچگونه 

  .   دهد میکاهش  --را مورد بحث ’Cجمله احتماالً 

که بازاری رکود در بازار،  .برگرديم کتانیهای  پارچهی  کارخانهبگذاريد به مثال خودمان در مورد  حال

اين اختالل، نخست بر . شود میهای کتانی است، مانع از بازتوليد فرآيند بافندگی  از لباس سرريز

-- ی آن کارخانهکنندگان کاال تا حد کمتری، مصرفاکنون از اينرو آنها . گذارد تاثير می آن کارگران

دارد که  حقيقت. شان شده، هستند يا اصالً نيستند يا کاالهای ديگری که وارد مصرف --لباس کتانی

 ش را ندارند، و وسيلهخريد توانند آنرا بخرند چون وسيله آنها به لباس کتانی نياز دارند، ولی نمی

اضافه چون  توانند به توليد ادامه دهند ، و نمیتوانند به توليد ادامه دهند ش را ندارند چون نمیخريد

از جمعيِت  یبخش اکنون آنها. . . . دوجود داربيش از حد در بازار  لباس کتانیاز قبل  شده است، توليد

  115. . . .اضافیِ موقتی هستند

است، بلکه همچنين به  LP—M—Cدر و لذا  LPنيروی کار نه تنها به معنای کاهشی در   ’C’—Mدر  ريزیاما فرو

 MPگانِ کنند ی در توانائیِ عرضهتنزلی و لذا کتانبرای توليد پارچه  MP ابزار توليد معنای کاهشی در تقاضا برای

  .است ’Mبه  ’C شان جهت تبديل محصول

اند،  کتان استخدام شده ريسندگیِشده در  ريز پيشی  اما مستقل از کارگرانی که مستقيماً توسط سرمايه

 ؛دگذار میر يتاثنيز از توليدکنندگاِن ديگر  یتعداد زياددر فرآيند توليد کتان روی  گسيختگیاين 

، توليدکنندگان آهن و )توليدکنندگان دوک، دستگاه نساجی و غيره( کاران، مهندسين ريسندگان، پنبه

خواهد شد چراکه بازتوليد لباس کتانی  ودسدمها نيز بازتوليد در تمام اين حوزه. آخر ذغال سنگ و الی

حتی اگر آنها در حوزه خود اضافه توليد هم  روی خواهد داد اين. شرطی برای بازتوليد خود آنهاست

  116. . . .نکرده باشند

، شدهمحدود   LP—M—C، درنتيجه .يابد مید درآمدشان کاهش نشو مینی که در اين صنايع اخراج و تمام کارگرا

کوشند به و برای ديگر توليدکنندگان اجناس مصرفی که می گشتهای بازهم تشديد های پنبهناتوانی در فروشِ پارچه

C’—M’  شده استدست يابند مشکالتی ايجاد:  

، چراکه شود میمنقبض  و رود ی و ديگر اقالم مصرفی آب میکتانهای  آنها برای خريِد پارچهی  وسيله

. گذارد نيز تاثير می) کاالهای مصرفی(اين بر کاالهای ديگر . زيادی در بازار موجود استکتانیِ پارچه 

ذا تقاضا منقبض و ل ی خريد آنها اند چون وسيله شده توليد اضافهاکنون، بطور ناگهانی نسبتاً  کاالها آن

  117.کنند می اضافه توليدها هيچ اضافه توليدی وجود نداشت، اکنون  اين حوزه هم درحتی اگر. شده است
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 دی تولي به حوزه گردشتواند از حوزه  نه تنها می ’C’—M در گسيختگیکه چگونه  دهد بدين طرق نشان می مارکس

را  ريزیفروو لذا  نيز سرايت کند ها دورپيمائیبه ديگر ند توا میبلکه  ،گسترش يابد دورپيمائیدر چارچوبِ آن 

  :دبخشبعموميت  بحرانبه  وانتشار دهد 

، جود بيايدبواضافه توليد در پنبه بلکه همچنين در پارچه کتانی، ابريشم و محصوالت پشمی  تنهااگر نه 

توليِد  اصلی، يک اضافه توليد در اين چند قلم کاال ولی کاالی توان فهميد که چگونه اضافه می گاهآن

در يکسو وفورِ تمام ابزار در بازار، . خواهند انداخت ه جريانکمابيش  عمومی در کل بازار را ب) نسبی(

ورشکسته و  راندا سرمايهانواع کاالهای بفروش نرفته وجود دارد، و در سوی ديگر  تمام بازتوليد و وفور

       118.، و گرسنهبينواکارگران 

  :1855رد بحران سال در موهمچنين، 

، بايد دريگ میمورد استفاده قرار  }اضافه{ غلهبرای خريد  }بخاطر بدیِ فصل برداشت{که  مازادی

پديد  شانها در قيمت بايد از پيش کاهشی و لذا ،باشد ديگر محصوالتتمام  کسریِ در خريِد مطابق با

های  د بلکه به تمام شاخهوش نمی غله بهمحدود که  يابد می، خود را در بحرانی ملت. . . . آمده باشد

. . . بيند میدر يک بحران عمومی خود را  ملتکامالً مستقل از نقش پول، . . . .  يافته است انتشارتوليد 

معلول خروج  به هيچ وجهبوجود آمده بود  غلهموجب ناتوانی در برداشِت ه ببحرانی که درنتيجه . 

  119.نبود شمش طال

بحران در حوزه ی  هزمين پيشبه بحث در مورد  برگرديم اگر. گيرد نمی انجامطريق نها بدين ت ريزیفروانتشار اما 

 اتنشکارگران مبارزات که از افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه و (توليدِ نامحدود ی  زمينه پيشبينيم که  ، میتوليد

 های در توليد یريزفروهمچنين، . ستامرتبط  ’C’—Mبا  ،’Mبرای فراتر رفتن از  ’Cی فشار بر  بواسطه ،)دگير می

 ’Cافزايش ی بواسطهنه  --  شوند می ها گسيختگیهستند موجب ) بد بعنوان مثال، محصولِ(> قصور طبيعت<که معلول 

در  یها تاين محدودي. کافی زياد نباشد که يک سود متوسط بدهدبقدر ’Mچنانکه ، ’C، بلکه با کاهش’Mنسبت به

که از  هائی یدورپيمائبر تمام  ،باشد )نیيک جنس بينابييا () MP( توليد ابزاراز نوع جنس  يک ’C چنانچه ،’C توليدِ

ا با ي شوند میمواجه ، يا با کمبود مطلق ها دورپيمائی اين. دگذار می تاثير کنند میه توليد استفاد وسيلهن جنس بعنوان آ

افزايش  MPوقتی که قيمت (، يا سودها ’Cيا /، وMP، و لذا کمبود M — Cکمبود نسبی، که ما آنرا در رابطه با 

  :بحث کرديم) يابد می

برعکس، اضافه توليد نيست، بلکه  ی نتيجه ،اجناس غيراصلی د که اضافه توليِداما مواردی نيز وجود دار

برداشت پنبه نقصان در يا  غله زمانی که در برداشت چونهممثالً توليد است، -علِت اضافه یتوليد- کم

  120.باشد هوجود داشت

 ها تهر دو سطحِ شرکهای آن، مراحل مختلف گردشِ سرمايه را در  منابع گوناگونِ بحران يا زمينه بررسیِمارکس با 

 ها گرايشاينها به سادگی سرجمعِ . توانيم روابط متقابل آنها را ببينيم می ما و سرمايه اجتماعی تحليل نمود، و اکنون

  .   های بحران نيستند سرجمعِ تئوریاند،  اوقات بررسی شده چنانکه برخینيستند، يا بدتر از آن، 
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  پيوندها) ث

 :چنين بودند ها از نظر دورپيمائی گرايشاين آرايشِ بياوريم که ه ياد ب

                                         LP 
                   / 
اول: دوم:    M — C   مرحله  .    مرحله   .  .  .  P .  .  .  .  C’ سوم:         مرحله   C’—M’ 
                   \   
                 MP 

شان  عنصر مشترک ،ريزیفرو بين چندين گرايشِ نيز و دورپيمائیتمام مراحل  بيندر  ،ترين پيوند و اصلی نخستين

 کمتر چنين ها سرراست است و بعضی وقتروشن و  اين برخی اوقات .باشد می است ای در مبارزه طبقاتی لحظهکه 

 شاناز ابزار توليدآيا يا /د، ونکن ان کار میکارگرو با چه قيمتی مبارزه بر سر آنست که آيا  اول،ی  هر مرحلد. است

 بهم پيوستگیِ. گرفتست که چه مقدار کار در واقع انجام خواهد آنحول ر مرحله دوم، مبارزه د .يا نه ندکش دست می

، معموالً ناحيهدر يک  خيزشد، بدين طريق که باشروشن  بايد ی کارگران، برانخستين ی اين دو مرحلهمبارزات 

کنترل  تواند میدر مرحله سوم، ما حالتِ عکس اولی را داريم، يعنی آيا سرمايه  .است ديگرناحيه در خيزش همراه با 

. رحله اول استم احيا شرطِو اين يک ، طبقه کارگر تحميل نمايد هرا بشکل - قيمتبر محصول حفظ کند و را خود 

ش يها مبارزهناشی از عدم توانائی در کنترل بر طبقه کارگر بعلت  ،در سيستم ريزیفروترين خطر  صلیپس اصوالً ا

  .است

ای  شيوه معطوف بهاين . شده است بيان اينطورکمتر  ليکنمهم نيز در قلمرو مبارزه طبقاتی است، بهم پيوستگیِ  دومين

سود در نرخِ ارزش اضافی  منشاء به يورشی اول و دوم، با  رحلهدر هر دو ممبارزات که آن  ستا
v
s سرمايه را ،

کاهش ارزش . کل درحقيقت دارد که برای سرمايه  تک سرمايهاين همانقدر برای . کند مجبور به بسط مداوم می

کند تا از  است سرمايه را مجبور میو افزايش دستمزد  آنشدتِ  تقليلو  اهش روزکاری ک اضافی مطلق که نتيجه

 بسط، هم گرايشِ پس .توليد را بسط دهد و لذا استفاده کند افزايشِ بارآوری  اساسنسبی بر استراتژی ارزش اضافیِ

ما ديديم . الينفکِ مبارزه طبقاتی هستند ءو هم گرايشِ افزايشِ ترکيب ارگانيک سرمايه، هر دو، اجزا نامحدودِ توليد

مرحله سوم تاثير  رویمرحله دوم و هم  روی هم ،طبقه کارگر غلبه بربرای  شِ بسطِ نامحدودِ توليدکه اين گراي

 های افزايشِ در مرحله دوم، محدوديت. گذارد می
v
s  سرمايه ثابت دائمی گسترشو c )MP (ه ب شود می رجمن

در  .کند میرا تضعيف  يد ثابتِ يک جمعيتِ اضافی که اساسِ سيستم مبتنی بر کارگرايشِ نزولیِ نرخ سود، و تول

منوط به موفقيت نسبی در  یانبساطهای  چرا که طرح دخور میبر ی بازارهارزم هبمرحله سوم، گرايشِ بسط توليد 

   .هستندهای مختلف  ها و بخش های گوناگون در شاخه مرحله دومِ سرمايه

ی بسط نامحدود و گرايشِ نزولی نرخ سود  هزمين پيشبا  در پيوند ]در توليد[تناسبی  بیی  هزمين پيش اصطالحه ازاينرو، ب

دهد و برخ ] در توليد تناسبی بی[ اولیی  هزمين پيشاخير ممکن است بدون  ه و گرايشزمين پيشاست هرچند که 

، )کار(ارزش > جوهر< بسطش، يعنی، به گرد وجهبدون تتوليد  انبساط: گيرند می تهر دو از يکجا نشا. برعکس
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اضافه <يا > سرمايه پُرخونی< های جنبه اينها ازاينرو هر دو. >ای ارزش مبادله<ارزش > شکل< بدون در نظر گرفتنِ

  .ندهست> توليد سرمايه

نرخ  تنزل در آن که شود میاطالق  ای سرمايه ُپرخونی سرمايه هميشه در اصل به ُپرخونیباصطالح 

 اضافهموجب سرمايه ازهمان عللی که  ُپرخونیِاين . . . .  گردد حجم سود جبران نمی سود از طريق

 های مخالف ايست الحاقی به آن، هرچند که در قطب و لذا پديده گيرد مینشات د شون مینسبی  جمعيِت

ه، درنتيج. ی راکد در يک قطب و جمعيِت کارگر بيکار در قطب ديگر سرمايه، يعنی قرار دارند يکديگر

هر چند که اضافه توليد سرمايه هميشه -- کاالهای منفرد ] اضافه توليد[نه و اضافه توليِد سرمايه، 

  121.بسادگی اضافه انباشت سرمايه است --ی اضافه توليِد کاالها است دربردارنده

- ندگیهای ز و نيازمندی ابزار کار--توليد اضافه توليِد ابزار  نيست جزچيزی  رگزاضافه توليد سرمايه ه

  122. . . . توانند بمثابه سرمايه عمل کنند که می -

 را شاملمام عناصر آنتتوانست بگويد که اضافه توليد سرمايه به ناگزير  مارکس میدر واقع برای آنکه قابل فهم باشد، 

 ’Cايشِ گر مشترکِ گرايش نزولی نرخ سود، و ی ريشه پس. ، نيروی کار، کاالها و ابزار توليدپولی سرمايه: شود می

  .اش تضاد طبقاتی است نامحدودِ توليدی قرار دارد که نيروی محرک درونی سطب، در ’M برای پيش افتادن از

شود، چنان بر  توليد میانبساط اين موجب  استراتژیِ ارزش اضافی نسبی، که طورکه چ ببينيم يمتوان درعين حال، می

 بر جايگزينیِاست  مبتنی امراز آنجا که اين . يابد دست مینبساط ا گذارد که به آن تاثير می دورپيمائیی اولِ  مرحله

سرمايه و کار در مبارزات ، )MS ابزار معيشت يعنی(LP  عناصرارزان کردن  و LPنيروی کار بجای MP ابزار توليد 

است  ، ممکنباشد کاهش رو به LPارزش  اگراز يکسو، . شوند میمستقيماً از آن متاثر ) M—LP(ی مبادله  حوزه

سرمايه آنقدر  که است درصورتیاين -- بر بازتوليد نيروی کار داشته باشندتاثيری بدون آنکه تنزل يابند  دستمزدها

جمعيت  و رشد رشد بيکاری،از مستقيماً قدرت مذبور  از سوی ديگر. امر دست يابدداشته باشد که به اين  قدرت

که هنوز دستمزد گذارد  میند و فشار بيشتری روی آنهائی ک یممنقسم يکديگر  در مقابله باکه کارگران را  زائدی

بارآوری است  که توام با تغيير تکنولوژیِ الزم برای بسطِ ،، تجديدسازمانِ بازتوليدوانگهی .ردگي تاثير می، گيرند می

ستخدامی کارگران الگوی ا] تجزيه و بازتقسيمِ[به منجر و لذا  ،نيز منجر به تجزيه و بازتقسيمِ نيروی کار در توليد

طريق، سازمانِ کارگران و  بدين. شان نظر از افول تعداد مطلق صرف -- ندگرد می؛ برخی اخراج و جايگزين شود می

در مورد  ينا. دشو میاست، از طريق بازتقسيم تضعيف  بر ترکيب معينی از نيروی کار شان که مبتنی منبع قدرت

همانطور که ديديم، . های توليدی نيز صحت دارد ها و بخش شاخهميان  همچنين واحدهای سرمايه و ميان های تقسيم

های قديمی  های نوينی عروج و شاخه گيرد که با تغيير تکنولوژی، شاخه سرمايه بطور ناهمگونی صورت میانبساط 

است  کارمبتنی بر تقسيم  کند و هر سازمان کارگری که طرح عمومیِ تقسيم کار تغيير میبدينسان، . کنند میافول 

هائی را که مارکس در  توانيم ببينيم که آن گرايش ، میانبا نگاهی به همان پديده از منظر کارگر. شود تضعيف می

 --ی تبديلِ زمان فراغت به زمان کار اضافی يعنی حذف کارگران و مشکالت فزاينده--  کند فرآيند توليد توصيف می

دهد بلکه  به آنها فرصت بيشتری برای سازمانيابی میاز اين نظر که نها کنند، و نه ت به روشنی به نفع کارگران عمل می
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 ،گذارد تاثير می گردش ط توليد براسانببدين طريق، . دنماي عدم نيازشان به سيستم را روشن میهمچنين از اين نظر که 

   .]دورپيمائی[ و هم در مرحله اول و هم در مرحله سوم ،هم قبل از آن و هم بعد از آن

مبارزه طبقاتی خود درون  کاپيتاليستی ی نوع خاصی از انباشت توانيم ببينيم که چگونه انگيزه مینه تنها ن طريق بدي

مبارزه اين منتجه از آن نيز از  های گرايشآن انباشت و  تحققِکه چگونه ديد  توان می شود، بلکه همچنين می دهيئزا

های متفاوت  ها و بخش ها، شاخه ، حوزهها دورپيمائی ن طبقات درقدرت نسبی مابي طرحاز ] انباشت. [تفکيک ناپذيرند

امکان  هاآنها آنقدر هست که به  پذيریِ سرمايه آنجا که فشار طبقه کارگر بيشتر است، و معهذا انعطاف. گيرد شکل می

آنجا که . ودر میبسرعت پيش انبساط د، نی بارآوری را بکار بگير های افزايش دهنده د تکنولوژینرشد بدهد و بتوان

 ،طبقه کارگر قوی باشد يا اينکهای برای نوآوری فراهم نکند، و  برای سرمايه انگيزه چنانکه ،طبقه کارگر ضعيف باشد

است که مارکس  رقابتفرآيند  اين همان پويائیِ اساسیِ. آهسته خواهد بود انبساطکند،  نوآورینتواند سرمايه ولی 

و سود برای  است استوار رقابت بر سود. کند گوناگون اشاره میتاثيرهای  و اه گرايشبه آن بعنوان تخصيص اغلب 

مبارزه بين طبقات  وندردر  اينها هر دو و-- د وش تعيين می يب ارگانيک سرمايه و نرخ استثمارمارکس اساساً با ترک

در نبرد رقابتی ، سانندر میبه اثبات با باالنگهداشتن سودها انی که توانائی خود برای مديريت را دار سرمايه. کنند میتغيير 

  .گيرند بيشتری بعهده می کارگرانِتعداد روی را تری و مسئوليت مديريتیِ وسيع يابند گسترش می، شوند میپيروز 

 زدياد ترکيب ارگانيک سرمايها(ی افزايش بارآوری  شاملِ توانائیِ ادارههم  ،حفظ سودها و اين توانائیِ
v
c( و  شود می

 های زمينه وجود پيش گرفتننظر با در  .فروخته شوند یچنانکه تمام محصوالت توليد ،توانائیِ بسط بازارهاشامل هم 

همانند (در رقابت  دار موفقيت سرمايهشود که  نتيجه می، توليد با يک سود متوسط انبساطاين  فروريزیبرای گوناگون 

اين  د، بتوانبحرانوجود يا بدون  با ،هائی است که وابسته به يافتنِ شيوه )ندک میرشد را حفظ که در کل  سرمايه

  .دکنرا خنثی  ها گرايش

برای ، برای خود بحران و ها گرايشبرای خنثی سازی اين ی که های گوناگون به بحث مکانيزمرساند  میاين نکته ما را 

  .گيرند مورد استفاده قرار می، بازآفرينیِ شرايط رشد
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   شان تضاناقو ت سازی ی خنثیها اتژیاستر .6

يعنی، ، بحث کرديم بود )مطلق(نرخ ارزش اضافی  تنزل واکنش به درکه را سرمايه  مهمترين استراتژی پيشترما 

از پرداختن به استفاده از خود بحران در بخش  پيش، حال. افزايشِ بارآوری معطوف به استراتژیِ ارزش اضافی نسبیِ

 دورپيمائیهای گوناگون  در نقطه زا بحران های گرايشمقابله با  برای کهرا د استراتژی ديگر بطور خالصه چن بعدی،

  .يمگذار بحث میبه  هستندمورد استفاده سرمايه 

 حولِبا بررسیِ واکنش به مشکالت بگذاريد ، LP MP,( M—C(يعنی  دورپيمائی مرحله اولدر رابطه با 

مورد سرمايه ثابت، هدف سرمايه اينست که هر گرايشی که  در. روع کنيمش ابزار توليد ارزشِنيز  آوردن و بدست

اين . دنهدرا کاهش آنهزينه -ارزش که کندخنثی  هائی روشاتخاذ با را  شودهزينه ابزار توليد -ارزشموجب افزايش 

 )شوند میيا تهی کمياب  مثالً وقتی منابع طبيعی(های نوين  تکنولوژی پرورشِتوسط  ابخشاً توسط افزايش بارآوری ي

کاهش  :شود مید که شامل اينها کن ی را نيز بحث میهای ديگر مارکس در جلد سوم سرمايه روش. دگرد میحاصل 

آالت، جعل ابزار  کاهشِ ضايعات، افزايش کيفيت و دوام ماشين ،در مقياس بزرگ توليد توسط ی واحد محصول هزينه

     123.ايمنی ی مربوط به کار بعنوان اقداماتها هزينهشان، و کاهش  کردن ارزان برایتوليد 

 آوردن بدستگذاری مستقيم خارجی جهت  ، او استراتژیِ بازرگانی خارجی و سرمايهسرمايه جلد سوم 14در فصل

، بازرگانی خارجی به سادگی ابزار توليد آوردن بدستدر رابطه با . دنموبه آنها اضافه نيز را ارزانتر  سرمايه ثابتِ

بعنوان  MP ابزار توليد توليدِ عناصر الزمِ متضمنِکه  ،گذاری مستقيم در مورد سرمايه. است M— MPشدنِ  المللی بين

بزودی به . گذارد تاثير مینيز ی توليد  که بر مشکالت سرمايه در حوزه داريمشان است، فرآيندی  شرطِ صادرات پيش

  .گرديم میازاين نکته ب

 انواعهای مارکس  اند، در نوشته کرده احاطهرا  نيروی کار و ارزشت آوردن بدسگرديم به مشکالتی که باز اگرحال 

اين در  .کاری کند بازار کار را به نفع خود کنترل و دست با آنکوشد  که سرمايه میيابيم  میطرق گوناگونی را 

 يک فشار تنزلی دستمزدها رویکه  ،تقاضای کار فزونیِ حفظِ برای استی ئها استراتژی معطوف به ،ترين وجه عام

طبقه  ی هدوران انباشت بدوی و آفرينش اولياز زمان  شکلبا اين م هواجهبرای م داری سرمايههای  استراتژی. دآور می

منابع هرچه وسيعترِ  افزودنِ عموماً با ،در شکلِ يک ارتش ذخيره ی کارتقاضا فزونیِ 124.شد آغازدرخود  کارگر

 125.حفظ شده است شوند میبکارگيری ماشين آالتی که جايگزين کارگر  از طريق ايرذخ آن و پرکردن مجدد یکار

استعمار جمعيت خلع يد از جمعيت روستائی در کشور خودی و ی نيروی کار بزرگتر،  ذخيره الحاقابزار اصلیِ 

ما  اعم از اينکهصحت دارد،  داری سرمايهاين برای بخش بزرگی از تاريخ . مرزها، بوده است ءروستائی در ماورا

 طبقه کارگر رابطه شکلدر را  داری سرمايهکه تغييرات ساخته و پرداخته يا اينآفرينش طبقه کارگر را بررسی کنيم و 

در مورد نظام استعماری، . مزدی بردگیغير مزدی به  بردگیبا سرمايه مورد بررسی قرار بدهيم، بعنوان مثال، تغيير از 

که اجبار > آزاد<، چه از طريق بازار کار هدبوتحميل کار بر مردم خارجی  ی هدربردارندمستقيم عموماً  گذاریِ سرمايه

کند ولی اصلِ همان  شکل تغيير می. داری ی برده ، و چه از طريق زور مستقيم مثل نمونهدر نياز اقتصادی قرار دارد
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کنتاکی و بجای کار،  تجارت برده، بخوان بازار جایب<: گويد میهمانطور که مارکس در فصل در مورد روزکار . است

  126>.آفريقا، آلمان بجایز، لايرلند و مناطق روستائی انگلستان، اسکاتلند و وي بخوان ويرجينيا،

از   . داری سرمايهی  همهندسی شد مهاجرِت: رساند بازارکار می ترين روشِ دستکاریِ و اين نکته ما را به اساسی

. المللی بينهای  تا مهاجرت گرفته چارچوب يک کشور در ای از روستا به شهر يا مهاجرت منطقه های مهاجرت

او و انگلس به کرات در مورد استفاده  در انگلستان، .آگاه بودبسيار ی کار  کسب و حفظِ عرضه مارکس از اين روشِ

 در جهان نوين، همانطور که نقل قولِ 127.بازار کار انگلستان نظر دادند برای سرريز کردناز کارگران ايرلندی 

سياه  عظيمنيروی کار  برای ايجاد يکآفريقا ی اصلی، تجارت برده بود که  قرينه، بدان اشاره دارد اراگراف قبلیپ

غيرمزدی در برابر نيروی کار ی  هاين نيروی کارِ بردخوار شدن در اينجا نيز مارکس نسبت به . بودغارت شده پوست 

داری بخشی از جمهوری را  ، تا زمانی که بردهآمريکا ت متحدهدر اياال<: او نوشت ؛حساس بوددر اياالت متحده مزدی 

تواند خودش را در جائی  سفيد نمی پوستِ کارگر در . نددبوشده کارگری فلج  مستقل های کرد، تمام جنبش می زشت

  128>.پوست وجود داردسياه  برچسبکه در آنجا  کندرها 

ایِ  و ديگری برده، يک استراتژیِ پايه> آزاد<ار، يکی سرريز کردن بازار ک بمنظور در اين دو نمونه از مهاجرت

هم در حوزه بازار -- است  ها حفظ کنترل بر کارگر و پائين نگهداشتن هزينه برایکه  بينيم میکاپيتاليستیِ ديگر را 

ليه آن ع کردن تقسيمطبقه کارگر توسط  اتحاد ای، محدودکردنِ قدرت اين استراتژی پايه. کار و هم در حوزه توليد

منعطف متجانس و -- بطور دلخواهانهتوانائیِ بکارگيری آن  يعنی بنا به تعريف، حفظ قدرت روی طبقه،. استخودش 

، مرز بين دکش میکارگری مبارزات  به کاروقتی . نازل زدم با و بکارگيری سودآور آن، يعنی -- نگهداشتن آن

، شرايط بهتر )LP — M(ن برای افزايش دستمزد کارگرا. دشو ی توليد محو می حوزه و )LP — M(گردش ی  هحوز

. زمان اغلب بطور همو  مشابه به طرق تقريباً، کنند میو مبارزه  يافتهسازمان آخر  کاری، ساعات کمتر در توليد و الی

از تقسيمات توليد، تقسيمات معطوف به مليت، نژاد، جنسيت يا سن، و سلسله مراتب مزدی کوشد  سرمايه می ازاينرو

غيرمزدی را /ی بر نژاد، مليت و مزدیما هم اکنون تقسيمات مبتن. نمايدها تضعيف  فاده کند تا طبقه را در تمام حوزهاست

  .کند مارکس بسياری ديگر را نيز بحث می. در موارد پيشين مهاجرت مشاهده کرديم

 13- 15ل ول توسط مارکس در فصتقسيم کارگران و نيز افزايش بارآوری به تفصي به منظوراستفاده از تکنولوژی جديد 

فقط را نوشت و نشان داد که  تاکنون شده 1830 توان کلِ تاريخِ کشفياتی که از می<گويد  می یو .بحث شد سرمايه

با  ،حداقل بخشاً ها، اين سالح 129>.ندا طبقه کارگر بوده طغيانِهائی برای سرمايه عليه  ن سالحساختفراهم  منظور به

در < )Ure( با نقل قول از يور مارکس .کنند میعمل ] کار[قه کارگر از طريق بازتقسيم تکه کردن قدرت طب تکه

  :گويد می> ی کارگران به آناعتصاب و واکنش يتچهای  پارچه در توليدِاختراع ماشينی مورد بکارگيریِ 

ور سنگرهای غيرقابل تسخير تص در پشت خطوط قديمیِ تقسيم کار،خود را  که گروه ناراضيان مرکبی

 ، و خطوط دفاعی خود را بيهوده يافتژگونهای خود را وا گاه تکيههای مکانيکی نوين،  کتاکتيبا د، کر می

  130.دش بی قيدوشرط به تسليم و مجبور
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صورت  در ترکيبِ نيروی کار همراه با آن اتی کهتغييرای، مارکس به  سيستم کارگاهی به کارخانه تغييردر بحثِ 

  :کند اشاره می گيرد می

جمعی با  بطور در اشخاصی که ، تغييرگيرد ان جمعی صورت میکارگر ترکيبدر  اساسی تغييريک .  . .

ان کزنان، کود بکارگماریکارگاهی، تقسيم کار مبتنی است بر ی  هبرخالف دور، اکنون. کنند هم کار می

  131. . . .کجا که ممکن باشدهر ، دردر تمام سنين، و کارگران غيرماهر

برای تضعيف قدرت  تقسيمات جنسی و سنی طورد که چپرداز بحث میاين به ، مارکس مکرراً رمايهسدر اين فصلِ 

 ابهمراه آنچه نبايد فراموش شود اينست که اين استفاده از زنان و کودکان، . گيرد ر مورد استفاده قرار میبقه کارگط

 یکارگرمبارزات  معلول که ،ش اضافیِ مطلقارز سقوطبه نسبت در واکنش ها  و ماشيند، يآ می ها ماشين استفاده از

  .شوند می مرسوم، تحول يافته و است

نيز به  sارزش اضافی کاهش يابد و به مطلقاً حداقلِ ممکن vسرمايه متغير تا شود میاز تمام اين تقسيمات استفاده 

 خ سودنر حداکثر ممکنِ تااستخراج شود  غايت
cv

s
+

گذاری مستقيم به  وقتی که سرمايه با سرمايه. حاصل گردد 

  :باالترِ استثمار است خرن ی از آماجشاست که بخش المللی بينرود، اين نيز نوعی تقسيم کار  می خارج

های   نرختوانند  به اين دليلِ ساده میدر استعمارات و غيره،  ها سرمايه  ريز پيشاز سوی ديگر، در مورد 

. . . استثمار کارگر  مانده و نيز عقب ی توسعهند که نرخ سود در آنجا به علت ببار بياور سود باالتری

{. . . . باالتر است
v
c  نازل و

v
s 132}زياد  

 بستهکشور بکار  داخل تواند درنيست که مطلقاً نمی بدين سبب، شود میاگر سرمايه به خارج فرستاده 

  133.انداخته شود بکار ینرخ سود باالتر باتواند در يک کشور خارجی  ست که میاز آنروشود، بلکه 

آن  توسطمارکس حداقل دو طريق مهم را که سرمايه : بازگرديم ’C’—M دورپيمائی يعنیی  اگر به آخرين مرحله

متنوع  ديگری و بازارها انبساط يکی ،دو اين. کند می شناسائی هدد فی و تقاضا پاسخ میمصرهای ارزش  به محدوديت

تقاضای بالقوه ی  هدر هر کنج و گوش تجاری برای نفوذهای  شامل تالشنه تنها بازارها انبساط . ندسته ساختن بازارها

های  گفته. دگرد یمِ بازارها از طريق بازرگانی خارجی المللی بينانبساط شامل ، بلکه همچنين شود میکشور  داخل در

که  ها اين گفتهيکی از  .بخوبی شناخته شده هستند داری سرمايهاستراتژی ی  همورد اين جنب مارکس در

 در مورد اجناس ارزان که مانيفست کمونيستدر است  ای هقطع، و اغلب نقل قول شده شان نيست ترين اهميت کم

، در او کمتر معروف اظهاراتِ. کنند میعمل ديوار چين  کشيدن های توپ برای پائينگلولهی  هکنند فراهم همچون

 ی بازارها برای اجناسِها تاز محدودي گريزجهت  سرمايهو توانائی با نياز همراه که  ن بازارهاستشد مورد متنوع

  :آيد می موجود

 های کيفیِ تی تفاو دايرهماند، بلکه مداوماً  کّمی باقی نمی يک مازاد، صرفاً بدست آمدهکار اضافیِ . . . 

. کند می ترو به لحاظ درونی متمايز تر آنرا متنوع ،دهد گسترش میرا ) و لذا کار اضافی( در چارچوب کار

 جهانیِی  همبادل اشياء؛و مفيد در  خواص يافتن به منظورطبيعت  یتمام اکتشاف ستاز اينرو. . . 
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که به آنها بطوری  طبيعی اشياء )وعیمصن( آماده کردِن ؛های خارجی زمينسرها و  محصوالِت تمام اقليم

های نوين توليد، شاخه ايجاد. . . . کره زمين از تمام جهات اکتشاف .ودشارزش مصرفی نوينی داده 

  134. . . .آفريند بورژوائی را میی  هبدين ترتيب جامعسرمايه . . . . يعنی، زمان اضافیِ کيفيتاً جديد

نسبت توليد اضافه گرايشِ در ليد، هم در گرايشِ نزولی نرخ سود و هم ی توامرزهجهت گريز از  گوناگون های شتال

  . ، از همين رو استتقاضا به

های بيشترِ توليد و بازارهای جديد مورد  و کل جهان را برای حوزه شود میبا اين وجود، هرچند که سرمايه متنوع 

ای  به سادگی برای لحظه ها گرايشآن . ندارد در کف های گرايشآن از  رگز گريزی، اما هدهد میقرار  اکتشاف

  :فروش به ديگر کشورها تنها يک مُسکنِ موقتی است بسطِبرای نمونه، . شوند میکنار زده 

ها  فروشگسترش {دهد  کشور توسعه میداخل  در داری را سرمايهشيوه توليد  همين بازرگانی خارجی

داخل در و نيز {فه توليد در بازارهای خارجی موجبِ اضا }نهايتاً{که ، }اردد می جازم را ادامه توليد

  135.دارد معکوس یدر دراز مدت اين نيز تاثير پس، شود می }کشور

زمان ی  هگردد، فقط مسال ديگر ايجاد می ای که يک شاخه نوين توليدی در پاسخ به افول در شاخه بار ، هرهمين نحوه ب

  . بوجود بياورد گسيختگیمجدداً  برسد، لذا برای توليدش تقاضاهای  حدودهماست تا آن شاخه نيز به 

کنيم، گسترشِ سيستم اعتباری  در اين بخش بحث میآنرا بحران که ما  اثرکردن بیجهت  داری سرمايهآخرين روش 

يکی از مهمترين  اعتبار .تضادهای خودش را دارد نيز سازی در اينجا نيز خواهيم ديد که اين استراتژی خنثی .است

  :رمايه برای غلبه بر موانع توليد که در مبادله قرار دارد استهای س مکانيزم

را  آزاد واقعاً ی توسعهيک ، است داری سرمايهسرشت متناقض توليد  که مبتنی بری سرمايه انبساط-خود

ورد آ میبرای توليد بوجود  تهديدکنندهو سدی ، چنانکه در واقع مانع دارد میمجاز  یمعين هفقط تا نقط

یِ نيروهای ماد ی توسعهاز اينرو، سيستم اعتباری . شود میتوسط سيستم اعتباری شکسته که مداوماً 

  136.بخشد بازار جهانی را شتاب می تشکيلمولد و 

 ی دربردارنده ،سرمايهانبساط و با اين وجود، مارکس همچنين ديد که خودِ استفاده از اعتبار جهت غلبه بر موانعِ 

  :و تحقق بحران دارند باتیث که گرايش به بی استنيروهائی 

در بازرگانی نمايان  سوداگری-همچون اهرم اصلیِ اضافه توليد و زياده صرفاً بدين سببسيستم اعتباری 

  . . .  .است هشدکشيده  اش یتا حد نهائدر اينجا است،  قابل انعطافکه فرآيند بازتوليد که ذاتاً  شود می

برای ی از کمال معين  تا درجههای مادی  فزايش اين شالوده، اداری سرمايهسيستم توليد  رسالت تاريخیِ

در عين را  -- ها بحران--شديِد اين تضاد  اتانفجار ،اعتبار. است }داری سرمايهپسا {شيوه توليد نوين 

را تقويت  }داری سرمايه{پاشيدگیِ شيوه توليد کهن  ، و بدينوسيله عوامل ازهمکرده تشديدحال 

  137.نمايد می
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د چراکه طرز ساخته شدن کن> تشديد<آنرا  اينکه بهبرسد سيستم اعتباری گرايش دارد  فراحران هنگامی که ب

اين . های منفرد بررسی کرديم بين دورپيمائی روابطهای تعاملی است که در  های اعتباری، بسيار شبيه به حلقه حلقه

 که ديگر >مجازی<ی  از سرمايه است هرمی. استساخته شده  سفتهروی  سفتهاز که ت نيز هسکاغذی هرمی  هرم اما

ورد آ مینقل قول  *دار يورکشايری مارکس از يک بانک. ندارد سرمايه واقعی که در اصل مبتنی بر آن بود به یربط

ی بانکی و طال شکل گرفته است و ها تقرار دارد که از حجمِ يادداش ای هبر اساس پاي ای همبادل سفتهروبنای عظيمِ <که 

اين   138.>. . . افتاد  میخطر  به باريک بشود، استحکام و وجودش زياده از حدرويدادها، اين پايه  ی طهبواسوقتی که 

شخيص اين امر ت<. شود میبرگرفته سفته از سفته  د، همانطور کهکن می تغذيهکا بر خودش عروج و روبنا با ات

 ، وشود ناشی می ،عملی و فروشی ها همثل معامل ،جدی و واقعی یها هبخش از معامل ينکه کدام غيرممکن است

به ديگر  ای سفتهتا  شود میکشيده سفته ائی که يک يعنی ج است ای هی و صرفاً کاغذِ مساعدساختگبخش  ينکدام

    139.>. . . .جريان بيافتد 

 های المثنیاند، اين  شدنش صادر شده هزينهاز  ترسرمايه، بسيار پيشی  هکه برای وامِ اولي ها قولنامهاين 

سرمايه  همچون انش به صاحبجائی که کاالهای قابل فروش باشند تا ی مصرف شده،  سرمايهکاغذیِ 

ای که قرار  برای بخشی از ارزش اضافی ضائیقآنها صرفاً حاملِ ادعاهای . . . ولی . . . . کنند میکمک 

 موهومند، شو له میمعامکاال  همچونشان ، که خودها المثنی مثابهباما . . . . هستند است توليد شود

  140.. . . ند، و ارزش آنها ممکن است کامالً مستقالنه افت و خيز داشته باشدهست

فروپاشیِ های  احتمال و عث سوداگریسيستم اعتباری با ی توسعهاست که  مستقل مالیی اين نوسانات  بخشاً در نتيجه

مبتنی که را از بحران پولی  شود می اعتباری/الیمدر سيستم منجر به فروپاشی  هی کئاه مارکس سوداگری. شود میمالی 

  :تفکيک نموداست بر فروپاشیِ سيستم بازرگانی و صنعتی 

آن شکل  و ،عمومی توليدی از هر بحران ی خاصی بعنوان مرحله. . . بحران پولی بين به روشنی بايد 

مکن است همچون م اخير بحران. تفاوت قائل شد شود میخاص بحران که آنهم بحران پولی خوانده 

تاثير بازرگانی و صنعت  برغير مستقيم واکنشی و  صورتب فقطی که ورطب بوجود بيايدای مستقل  پديده

سيستم بانکی،  شان ی تاثير بالواسطه حوزهرا بايد در سرمايه پولی يافت و لذا  ها بحرانمحور اين  .بگذارد

      141.معامله بورس و مالی است

يک کميابیِ <تا  دکنن احتکار میکه نقدينه  کند می حکايتبحران، مارکس از بانکدارانی  دستای از اين  بعنوان نمونه

 را هابرداریکاله و ها سوداگریاز  یزياد، مارکس انواع 1847در مورد بحران  ،در جای ديگر. >نندايجادک اسناد بانکی

اه است با بسط سيستم اعتباری رمه سوداگری در کل، اين رشد. ندبوداعتبار ممکن وجود بعلت  که فقطکند  می ذکر

  :کند میرشد جهانی  یو در مقياسدر کل سرمايه انبساط که با 

يابند و از محل  بازارها گسترش می) 1: بزرگ یکار و لذا توليد در مقياس ی مولِدنيرو ی توسعهبا . . . 

                                                           
  م- بريتانيادر شمال  ای منطقهيورکشاير،   *
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بايد بيش  سوداگریعنصر  ز اينروا )3شوند؛ بطوالنی  اعتبارات بايدبنابراين ) 2ند؛ شو می دورترتوليد 

    142)تاکيدات اضافه شده است( .از پيش بر معامالت حاکم گردد

 های گرايشه شدن بر رچيتوانيم ببينيم که درحاليکه اعتبار برای سرمايه ابزاری جهت غلبه بر موانع و  می بدين ترتيب

  .نيز هست تضادهای درونی خودش حاویمعهذا ، کند میفراهم را بحران  متمايل به

 انتشار شتاب در باعث ی در وضعيت فروپاشی،اعتبارنظام ساختار ، يدآوقتی بحران در حوزه صنعتی پديد ، سو يکاز 

به توليد صنعتی  تواند که میشود  می و احتمالِِ فروپاشی مالی سوداگری باعثاعتبار  ديگر، سوید؛ و از شو می بحران

  .دکن سرايت
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  انباشت تضادهایی  چارهبمثابه  ها بحران. 7

های  استراتژیو  ديگر معکوستاثيرهای  بررسیِی  شيوه هب است د که شبيهکربررسی طوری را  ها بحرانمارکس 

اين به معنای آنست که . را حفظ نمايد شخودانبساط  تا اساس تداومِ کند میکه سرمايه از آنها استفاده ای  کننده خنثی

بر آن تحميل  )ی بحران >نخستين لحظه<در (تی نيستند که توسط طبقه کارگر صرفاً مشکالبرای سرمايه،  ها بحران

 ی وسيله] يعنی[--  شانخود ی چارهراه به  شوند میتبديل  مشکالتهمين د، شوب، بلکه اگر سرمايه موفق دنباششده 

. هستندی بحران >هدومين لحظ<، چارهعنوان ب اينها .انباشت ی رشته ِگسيختنِ ازهمبرای طبقه کارگر  قدرتتضعيفِ 

انفجارات شديدی که برای مدتی  .تضادهای موجودبرای و اجباری  موقتهای  چاره<را  ها بحران مارکس قتی کهو

، بحران همچون ها تدر اين وضعي .اشاره دارد پديده ينهم خواند، دقيقاً به می 143>گردانند میرتعادل به هم ريخته را ب

انباشت با  طرحيک  يعنی ،شود می بيزنسی چرخهيک  بحرانبدين ترتيب . دشو می ظاهراز انباشت سرمايه  ای هبره

     .ای دوره و ورشکستگیِ زمان رونقدر  ه،و گسيختهموار رشدِ  تناوبِ

. دارندبه علل بحران  بستگیکند  خودش حلتبديل به راه بحران را  شان بواسطهتواند  خاصی که سرمايه می طرق

ی اين  نتيجه. ديابافزايش بارآوری فراتر رود چنانکه نرخ استثمار و نرخ سود تنزل  افزايش دستمزد ممکن است از

بر کارگران در  کاپيتاليستیدر کنترل  فروريزیی  بعنوان مثال، درنتيجه( M—LPِ کاپيتاليستی ی ادارهدر  فروريزی

های جديد يا  گذاری سرمايه از استنبا کتوانند  میدارها  سرمايه. در سودآوری است افت) ی انباشت سريع طی دوره

و به اخراج  کردهجديد را متوقف ، استخدام کاپيتاليستی> اعتصاب<اين . توليد موجود واکنش نشان دهندکاهش 

افزايش بيکاری به نوبه خود فشاری . ددهن میرا افزايش د که هر دو اينها بيکاری انجام وجود استخدامی میکارگران م

ورد تا يا کاهشِ رشدِ دستمزدها را بپذيرند و يا کاهش مطلق دستمزدها را آ میمانده  اقیروی دوش کارگران مزدیِ ب

  ):بود متداولدر زمان مارکس که (

نرخ . شود، چون محرِک سود کُند شده است می سستکار  ی افزايش قيمِت انباشت، درنتيجه. . . 

بين سرمايه و نيروی  یتناسب بیعنی، ، ييابد، ولی با اين کاهش، سبب اصلیِ آن کاهش انباشت کاهش می

که مطابق با کند  سقوط میمجدداً تا سطحی  ،قيمت نيروی کار. رود از بين می کار استثمار شده، نيز

     144.یِ سرمايه باشدانبساط- نيازهای خود

. ران چيره شودکارگدستمزدی مبارزات مکرراً بر تواند  می ،استفاده از بحران کرد که سرمايه از طريق مارکس فکر می

تنزل ارزش اين <: دستمزدها را کنترل نمايد صعودیِتواند حرکتِ  رکود در انباشت مید که کن میذکر او چندين بار 

  :>دکنکه خود سيستم را تهديد آنقدر باشد تواند  نمی رگزاضافی ه

ری را دست دا سيستم سرمايهاساس هائی است که نه تنها رزم دود درافزايش دستمزدها مح، بنابراين

خوِد سرشِت . . . کند  تضمين می مقياسی فزايندهرا در آنبازتوليد گذارد، بلکه همچنين  نخورده باقی می

بطور که بتواند است افزايشی در قيمت کار  کاهشی در درجه استثمار و هرگونه گونه هرانباشت، نافیِ 

  145.بخطر بياندازد رش يابندهگستبيش از پيش در مقياسی  رای دار هسرمايبازتوليد مداوم جدی 
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  :رسد به اوج خود میاينجا  ،کند میبودن تهی  سوبژهپرولتاريا را از پتانسيل انقالبی و  ظاهراًکه  اين منظر بدبينانه، در بيانی

 جمِ نيروی کارِ استثمارپذيرهای نسبیِ ح که همچون حرکتاست ی مطلقِ انباشت سرمايه ها تحرک همين

اگر آنرا در قالب . هستند يند که محصولِ حرکِت مستقلِ نيروی کارآ میر ظذا به ن، و ليابند میبازتاب 

انباشت متغيری مستقل است، نه تابع؛ نرخ دستمزدها متغيری نرخ : شود اينطور می رياضيات بگذاريم

  146.تابع است، نه مستقل

دستمزدی مبارزات ی  بالقوه انِتوی ها تهای ارتدکس نقل شده تا محدودي مداوماً توسط مارکسيست درحاليکه اين

آهنگِ اين و  کند میسرمايه انباشت . است جانبه اين قطعه کامالً يکآيد که  اما به نظر می، بدهندنشان  را کارگران

، عروج و افولِ امروزی مفاهيمبا . کند میتحريک  را دستمزدکاهش ها  بعضی وقتها افزايش و  بعضی وقتانباشت، 

  .شود میتقاضای صنعت برای کارگر تعيين  ات درنوساندستمزدها توسط 

در آن دو سخنرانی، . جالب است) بخش دوم( دستمزدها، قيمت و سودی  جزوهی اين قطعه با بحث مارکس در  مقايسه

اط و چه در دوره بسانسر دستمزد، چه در دوره بر مبارزات شديداً از  )John Weston(مارکس با حمله به جان وستون 

گذارد، ولی  می رزمدستمزدها  صعودیِداری برای حرکت  سرمايه هرچند که او بر آن بود که بحرانِ .فاع کرد، دانقباض

رفت ببرند، و از  دستمزدهاشان را باالتر از آنچه که درغير اينصورت می] شانها مبارزهبا [توانستند  کارگران هنوز می

حداقل بطور توانست  میدستمزدی مبارزات . انعت نمايندکرد مم افت آنها بيش ازآنچه که درغير اينصورت افت می

ای  آنجا که مارکس امکان افزايش دوره ، ازوانگهی. کند گسيختگی ازهمدچار داری را  ی سرمايه توسعهای  دوره

 یها بحران، انتظار داشت که دانست محتمل میای ثروت و قدرت پرولتاريا را  ، و لذا احتماالً افزايشِ دورهدستمزدها

بنابراين معلوم . اشتدبه بعد  1840ی هاو همراه با انگلس از اوايلِ ده ای بود که بينی اين پيش .بدتر و بدتر شوند تناوبی

انکار يا انکارِ سوبژکتيو بودنِ طبقه کارگر  همچون را باال نقل قول شده در ی هآن قطع که استنادرست  شود که می

 تاثيرِارزيابیِ قدرت طبقاتی و  بحث، موضوع اصلی .کردندچنين  که بسياری د، همانطورکرتفسير  مبارزاتشآتونومیِ 

  .داری است نسبیِ مبارزه دستمزدی و استراتژی سرمايه

يک تفسير کم ژرفا از  در گرو) در مورد متغيرهای وابسته و مستقل(آن قطعه  ، تفسير ابژکتيويستیِاز اين گذشته

عملی از --شود  گذاریِ مجددِ ارزش اضافی تصور می نباشت همچون سرمايهدر تفسير معمولی، ا. معنای انباشت است

 ]بحث[از مسير با اين وجود، تنها چند صفحه پيش از آن، مارکس . از طبقه کارگر است مستقلدار که  طرف سرمايه

ين پرتو، انباشت در ا .رابطه طبقاتی است ی گستردهد تا تاکيد کند که انباشت فرای هرچيز بازتوليد شو میخارج خود 

، گفتن استگفتن اينکه تغييرات در دستمزدها وابسته به انباشت . طبقاتی است روابطتمام عناصر  ی گستردهبازتوليد 

با قرائت اينچنينی، سيمای ابژکتيويستی محو . کل پيچيدگیِ نيروهای طبقاتی هستندآنست که آن تغييرات وابسته به 

تنزل ، با تاثيرش بر تقاضای کار، )به معنای محدود آن( دار سرمايه مجددِ گذاریِ رمايهس به صرفاً >انباشت< اگر. شود می

هم در بررسی، -- يک چارچوب تحليلی برای بررسی حفظ خواهيم کرد بسانِ، ما کل پيچيدگیِ روابط طبقاتی را بدنيا

و ) کشاند بارآوری می رشد فرای دستمزدها را زور و فشارکه طبقه کارگر با  هنگامی(ی نخست اين نوع بحران  لحظه

گذاری نازلتر  وقتی که سرمايه عليه کارگران و برای بازگرداندن شرايط سودآور دست به سرمايه( آن هم در لحظه دوم
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   ).    زند و افزايش بيکاری می

، يافت) هستنددی دستمزمبارزات  براساسکه  اتیمبارزآن از جمله (در توليد مبارزات بايد در  را علل بحرانکه ازآنجا

 سازیبيش از بيکارچيزی  شاملکند  استفاده می چارهاز بحران همچون راه  اش بوسيله طريقی که سرمايهآن  درنتيجه

تضعيف های کارگری و اتحادهاشان و لذا  کردنِ سازمان متالشی منظورتوليد ب سازمانِ بازسازیشامل فرآيند . شود می

بحث مبسوط خود در مارکس . تواند در هر سطحی از تقسيم کار پديد بيايد میی بازسازاين . شود میشان  جمعیقدرت 

آالت  در ماشين تجسم يافته یِهای تکنولوژيک داد که چطور سرمايه از نوآوری نارزش اضافی نسبی، مکرراً نشا در مورد

ط ابسانی  هتواند در طی دور ته میاين الب. کارگران استفاده نموده استمبارزات نوين کار، عليه  سازمانِنيز در و  جديد

اين . کند را تسهيل می بازسازیين اتوليدِ موجود،  نمودنِ تجزيه با تنزل ارزش سرمايه و نيز بابحران، پديد بيايد، ولی 

 هادار سرمايه تک برایهائی را  تر هستند فرصت ای که کارگران ضعيف همان برههدر دقيقاً ها در فرآيند انباشت،  وقفه

يک جغرافيائی و نيز  تجديدسازمانِيک  ی دربردارندهتواند  فرآيند توليد صنعتی می در اين بازسازی. دننماي م میفراه

در  ،کشوراز مستقيم در خارج  گذاریِ ديديم، سرمايه 6همانطورکه در بخش . ای بشود کارگاهی يا کارخانه بازسازمانیِ

. يک گزينه است ،باالتر و سودها) است تر ضعيف رولتارياپيعنی در آن (که دستمزدها نازلتر هستند  مناطقی

آنجا که تعادل  ،ای ديگر همنطقدر  واندت می، يک بحراندر طی  منطقهدر يک ای  کارخانهی  بسته شدههای  وازهدر

نيروی  عظيم بازسازیتواند بالغ بر يک  می تجديدسازماناينگونه  .دناست باز شو سرمايهنيروهای طبقاتی بيشتر به نفع 

 جغرافيائی نقل مکانتواند بدون  اين می. شده است ی ديگراز طبقه کارگر جهانی جايگزين بخش یبخش چونکار بشود 

، بين کارگران مرد و زن ترکيبِ نيروی کار بين کارگران مهاجر و محلی ، يعنی از طريق تجديدسازمانِحاصل شودنيز 

  .رود سرمايه ثابت به پيش می بازسازی مدوشِهنيروی کار اغلب  اينگونه تجديدسازمان. غيرهو 

خودش استفاده کند تا تجديدسازمان همچون فرصتی برای  از بحران وسيله بدان تواند میسرمايه که  آخری ی شيوهيک 

های منفرد است، يعنی آنچه که مارکس  صنعت در سطح شرکت تجديدسازمانِ ،سودآوری متوسط را افزايش دهد

برخی . گذارد مختلف تاثير می درجاتی مختلف به ها تبر شرکبحران  که بموجب آنفرآيندی   ؛تمرکز سرمايه خواند

مارکس . گيرند شان را بدست می تر کنترل های قوی ضعيف شده و کمپانیتبرخی ديگر  ، وشوند می بودورشکسته و نا

بخشاً بدست فاتحين افتاده و بخشاً  شان شود که سرمايه ی ختم میککوچدارها  سرمايه تباهیهميشه به <رقابت گويد  می

چند به  بسيار های کوچکِ دار، تبديل سرمايه دار توسط سرمايه خلع يد سرمايه<اين > .ده استشنابودی  طور کلب

       147.است> ی بزرگ سرمايه

کس مشاهده ماراز بحران استفاده کند، بطور جمعی از طريق تمرکز سرمايه  شيوهبدين  تواند میسرمايه  نظر به اينکه

در عميقِ  تِحوالآن ت ،تمرکز بطور همزمان< .>بخشد شديد و آنرا شتاب میتانباشت را عوامل < امر اينکرد که 

و لذا تقاضای نسبی برای کار  داده افزايش ی بخش متغيرش به هزينه سرمايه راخشِ ثابت ب که را، سرمايهترکيب فنی 

بخصوص گرايش نزولی  ،اين به نوبه خود تضادهای ديگر انباشت  148>.کند بسط داده و تسريع می، دهد را کاهش می

آمده، و مستلزم  بوجودترکيب ارگانيک سرمايه  ، که توسط ازدياداين تضاد آخر .کند تشديد مینرخ سود را 

کلِ شوند، برای سرمايه عمدتاً در ش ماشتههمان تعداد مردم به کار گ تا بيشتر و بيشتری استفراخورِ گذاری  سرمايه
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های ممکنِ صنعتی به اين مشکل اينست که يا  پاسختنها . دگرد میر پديدااتوماتيزاسيون  ی هسطاوببدتر شدنِ بيکاری 

و يا اينکه انباشت شدت يابد  --موقتی باشد تواند میتنها و اين -- جايگزينیِ نوآوری بجای کارگر آهسته شودسرعتِ 

، بخصوص در شکل بازسازی چطور توانائیِما در باال ديديم که . ود بيايدتا امکانات نوينی برای بکارگماری مردم بوج

  .باشد ی بحران ابزار اين شتاب بخشيدن در طی و درنتيجه تواند می، يافتن تمرکز

ترين  شده شناخته، شايد ’C’—M در تضادهای يعنی ،]نقدينه شدن[ تضادهای تحققتاثير بحران بر حلِ  رابطه بادر 

 نازلتر ازتواند به ارزش خود فروخته شود، يا  که نمی ’Cدر طی بحران،  .باشد موجود سرمايه کاالئیِ زشارتنزل ، پديده

 گشتهآماده  بازار دار دوام برای تقاضای، توليد صورتدر هر دو . گردد عمالً نابود می اينکه د ياسر می ش فروبه ارزشش 

را  تعادلشرايط  امر دوباره اين. گردش تنظيم کند به نسبتِرا  اش دورپيمائیديگر  اجزاید تا شو و سرمايه مجبور می

 کل جمع در سطح همو صحت دارد سرمايه  ورپيمائیِدتک در سطح  هم اين .دآور بوجود میجديد  طابسانبرای 

تناسبی  ترِ بی خاصت عمومیِ اضافه توليد و نيز مشکل اگر مشکال .های صنعتی بين بخش وازنت-- های بازتوليد طرح

 ی اجباری های بازار هستند، پس بحران يک چاره داری برای کشاندن آن به فرای مرز معلول فشارهای روی توليد سرمايه

  .گرداند تعادل برمی حالت است که عرضه و تقاضا را به

 ،شود می متجلی ]مثالً در شکل سرقت[ که در تصاحب مستقيمداری،  سرمايه قيمت یگ هطاسو نِشکست درهم مورددر 

از جمله ضبط و تصرف مستقيم از سوی طبقه  بحث کرد،های متعدی  در مکانجُرم را ی  ههرچند که مارکس پديد

اين مباحث ) دانيم تا آنجا که ما می(اما او هيچگاه  داری تلقی نمود، محرکی برای توسعه سرمايه همچونکارگر، و آنرا 

 به تواند  میو -- قطع کندسرمايه را  گردش تواند میرم جُ روشن است که. نکرد ادغامموضوع عمومیِ بحران  دررا 

درهم  کاپيتاليستیگی قيمتِ  واسطهمکانيزم  تصرف مستقيم،در وضعيتِ ضبط و  که هنگامی .نمايدايجاد بحران کمک 

که بحران  یبه فرصت ،متحقق شود ’M همچونعمالً به بازار برسد و  ’Cکه آنتضمين  برای سرمايه بايد گاه، آنشکند        می

  . دکناعمال را شکل - قيمت زورتا بچنگ بياندازد فراهم آورده 

 چاره- بمثابه- بحران ترين نقشِ داری تضاد بين طبقات است، اساسی ترين تضادِ سرمايه که اساسی ازآنجا :کنيم جمعبندی

 شيعنی، رشد کنترل-- گيرد بسرمايه بتواند رشد خود را از سر که است نيروهای طبقاتی در  یتعادل چنان بازگرداندنِ

 عنصربين طبقات برسر هر  اساسی ضديتدهند که چگونه  های بحران نشان می زمينه پيش .بر طبقه کارگر و جامعه

بايد در  سرمايه. دکن تم را فراهم میسسي گسيختگی ازهمی  هزمين پيش، سرمايه دورپيمائیِرابطه طبقاتی و هر مرحله از 

ما  .شود د، کنترلی که هيچگاه تضمين شده نيست و مداوماً چالش مینمايرا حفظ  خود کنترل هر موردی بجنگد تا

ند، ياب نمی تظاهر ی روابط طبقاتی واسطه همچون مساله بطور بیداری که  هائی از بحران سرمايه آن جنبهديديم که 

که صرفاً  ،يم که رقابتبين ل، میبعنوان مثا. تابع مبارزه طبقاتی استنيز  شان پيشرفتاشکالی از آن روابط هستند و 

آن شود، لذا برای سرمايه امری درونی و برای طبقه کارگر بيرونی است،  ها پديدار می سرمايهتک ی بين  همچون رابطه

. دکن ای است که از طريق آن مجموع سرمايه بهترين مديرانش را دستچين کرده و ديگران را اخراج می شکل سازمانی

 ی ازيک ،ورشکستگیانقباض و يا انبساط  ، وبديا میبازتاب  ها تی ناهمگونِ شرکها تدر موفقي طرح مبارزه طبقاتی

   .ی پاسخ سرمايه به فشار طبقه کارگر در طی بحران استها شيوه
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  بحران و انقالب. 8

اش را با  سرمايه جامعه. الوقوع است قريبدر سيستم  هميشهبه علت تضاد اساسی طبقاتی حول سازمان جامعه، بحران 

با > طبقه در خود<طبقه کارگر از يک  .است ايجاد کردهتحميل سازمانش بر زندگی انسانی، با آفريدن طبقه کارگر 

خود  بودن سوبژهای که شکل  خودش تحول يافته است، طبقهبا تعريف > طبقه برای خود<داری به يک  تعريف سرمايه

طبقه  سوبژهداری، از منظر  در تمام آثار مارکس، بحران سرمايه. ير داده استی بالقوه انقالبی تغي سوبژهزنده به  را از کار

دادن  ازدست گواهی است بر برای سرمايه ها بحراناگر  .است فراروی از ای لحظه بلکه ريزیفرو ازای  لحظهنه کارگر، 

س کنيم و ببينيم وعکمبطه را توانيم اين را ، پس می)غيرمستقيمچه بطور مستقيم يا چه بطور ( کنترلش بر طبقه کارگر

  .کند میبودن طبقه کارگر است که کنترل سرمايه را تضعيف  سوبژه خروشِ درعين حال ها بحرانکه 

. شان استخودمبارزات ی  عمدتاً نتيجهبحران برای کارگران اينست که ترين چيز  مهم داری سرمايهدر مورد بحران 

ی در خطوط دشمن در جنگ طبقاتی شکاف گشودن. است ای از پيروزی ظهلح ،مبارزه ی بواسطهانباشت یِ گسيختگ ازهم

. عقب بنشيند مکن استمفراخ شده و کل خطوط دشمن  شکاف مبارزه بسرعت گسترش يابد، آن هنگامی که. است

و  ،طبقه اين بيشترِ بيشتر وهای  مبارزه به بخش انتشار. دهد میخود را وسعت  یسازمانی و بسيج قلمروطبقه کارگر 

حتی اگر . کند میبيشتر، طبقه را قوی مبارزات قابل دسترس برای سازماندهی  فضا، زمان و منابعِ يافتن گسترش

تجارب مهمی  بازهم، يانجامندشکست ببه نهايتاً توسط سرمايه رويند  و از آن می هستندبحران ی   توليدکنندهکه  اتیمبارز

مدارس <معهذا اينها نوشت،  1845که انگلس در سال همانطور. ستندهانقالبی  سوبژهدر پيشرفت طبقه کارگر بعنوان 

  >.کنند میآماده  توان از آن اجتناب نمود در آن برای مبارزه عظيمی که نمیخود را  آنهانظامی کارگران هستند که 

هر  او نجاو در آ ؛تکرار کرد دستمزدها، قيمت و سود ی جزوه در از آن مارکس اين موضوع را تقريباً دو دهه بعد

در  ومطرح کرد،  سرمايهجلد يک او همچنين اين موضوع را در . ديد ای را همچون شرط مقدماتی انقالب می مبارزه

در مورد  10فصلدر ، نمونهبعنوان (د نموح يشرتداری را  رشد مبارزه طبقه کارگر و بحران سرمايهتاريخچه نه تنها  آنجا

که  دکرمشاهده  ورا بدست داد ) 32فصل (> داری تاريخی انباشت سرمايه گرايش<، بلکه همچنين طرح کلیِ )روزکار

منجر به  سرانجامکه شورشی  --د رو پيش می >طبقه کارگر شورش<به موازات  ،انباشت، تمرکز و انحصار رشدِ

  .شود يدکنندگان می يد از خلع و خلع کاپيتاليستی کنترل> پوشش<نهائیِ  گسيختگی

داری  به فهم ما از سرشت کنترل سرمايه عطفتواند با  تنها میسوال ؟ اين چه معنائی دارد> بانقال<و > خلع يد<اما 

کاال  مولدکارِ ی  يافته تحميل عموميت ،هجامع و کنترلِ کاپيتاليستیِسازمان  اصلیِما گفتيم که خصلت . پاسخ بگيرد

 همچونبه بازتوليدِ زندگیِ انسانی که فعاليتش جامعه را چنان سازمان بدهد ی  هکوشد تا بقي سرمايه می است، و اينکه

از زاويه طبقه، بحران و  ،سپداری است،  یِ کنترل سرمايهاصلاگر اين جوهر  .کمک کند ،کار برای سرمايه قابليت

  .داری و نابودیِ تبعيتِ زندگی از کار تعريف شود انقالب بايد برحسب نابودیِ کار تحميلیِ سرمايه

 ؛غيرابژکتيويستی تفسير شودطور بتواند  يديم نشان دهيم که چگونه تحليل مارکس از بحران میکوشدر اين نوشته ما 
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و  ؛ی مبارزه طبقاتی حول کار فهميده شوند توانند از زاويه ، همه میريزی آنچگونه مفاهيم ارزشی، تحليل انباشت و فرو

و  استفعال طبقاتیِ ی  همحصول تقابل بين دو ابژ )از جمله بحرانش(داری  ی جامعه سرمايه بنابراين، چگونه طرح توسعه

آيد که طبقه کارگر  از اين ديدگاه، انقالب وقتی پديد می. شود میسرمايه  انبساطرشد طبقه کارگر همراه با  شامل

در  یگسيختگ. وجود نداردبحرانی > دوملحظه < گونههيچ. بيابدبرای آن ای  چارهسرمايه را به بحرانی بياندازد که نتواند 

بيشتر و بيشتری را که سرمايه برای تقويتِ تحميل  روابط اجتماعیِ و يابد داری رشد و گسترش می کنترل سرمايه

اجتماعی  کل سيستم کردنِ کاملِ پاره تکه ،]مارکس[ >دترک می پوستهاين <ما از . نمايد کارش ايجاد کرده نابود می

گی خلع يد از  هساد هب ،دار سرمايه از خلع يد. فهميم میا رکه حول کار تحميلی شکل گرفته است  داری سرمايه

، نزد مارکس بقدر وانگهی. نظم اجتماعی است مجددِ کل بازساریمعنای مترادفی نيست، بلکه با هر  شان>مالکيت<

 است چنانکه يک جامعه داری سرمايهکافی روشن است که خلع يد در اينجا به معنای رهائی نظم اجتماعی از سازمان 

از اينرو، به معنای پايانِ شکل کاالئی، فتيشيسم توليد، سلسله مراتب کاری، بيگانگی کار، . دشوکامالً نوين بتواند ايجاد 

  .آخر است و الی

مخالفت نکردند، اما  داری سرمايهی پسا  در مورد جامعه اتوپيائی زنی گمانهندرت با هرچند که مارکس و انگلس به 

 انقالبی سرمايه نابودیکه کشاند تاکيد به اين  اًکررح و مضمون مبارزه طبقه کارگر آنها را مشان در مورد طر مشاهدات

 نقد اقتصاد سياسیدر  1844 در سال انگلس قبالً. شود میرهائیِ مردم از محکوميت ابدی به کار شاق  شامل اساساً

> به حداقلی که سهم انسانکار <کاهش  امکان داری سرمايهی  بارآوری در طی دوره ی توسعهچگونه  مشاهده کرد که

  .کند میاست را فراهم 

چطور  که دريافتاو به روشنی . شد گرونديسهيک بسطِ وسيع تئويک توسط مارکس در پذيرای اين بينش اوليه، 

بيش  ، و تحميل آنرادهد میبا آن، نياز به کار را کاهش  مرتبطبارآوریِ کارِ  افزايشترکيب ارگانيک سرمايه و ازدياد 

از سوی ديگر، برای طبقه کارگر، بسط مداوم . کند ايجاد میفقط برای سرمايه مشکل امر اين . سازد می تر مشکلاز پيش 

انقالب بايد دقيقاً آفرينش يک وضعيت نوين تاريخی . وجود دارد جهت کاهش کار الزم به حداقل اش توانائیِ بالقوه

ديگر  ]جامعه[ ثروت عيارم گاهآن. ... يابد میبرای همه افزايش مازاد  زمان<مارکس گفت  در آن همانطور که باشد که

در مورد مضمون اين زمان، مارکس فقط در مورد  149>.است مازادبه هيچ وجه نه زمان کار، بلکه برعکس، زمان 

باالخره، . های طبقه کارگر سخن گفت و فعاليت ،چندبعدی ی تعريف شده-خودبسط نيازهای  ،>افراد ی انهآزاد تحول<

راندازی جهت ب سلبی ی است، که نه تنها قدرتکند می انقالبی معين سوبژهاين آن چيزی است که طبقه کارگر را بعنوان 

ی وسعت يابنده از  حک کردن يک حوزه برایهرچه بيشتر نيازهايش،  تعيينبرای  سرمايه، بلکه قدرتی است اثباتی

    150.داری سرمايهجهانی نوين بجای  آفرينش وجنبش خودش 
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  ت و اصطالحاتاختصارااز  برخیفهرست 

  

 فارسی انگليسی اختصار

C Commodities کاالها  

c Constant capital سرمايه ثابت  

v Variable capital متغير  سرمايه  

مجموع دستمزدها/ يا هزينه نيروی کار  

LP Labor Power  نيروی کار 

M Money پول 

MP Means of Production ابزار توليد 

MS Means of Subsistence وسايل معيشت/ابزار  

P Production توليد 

s Surplus labor / surplus value ارزش اضافی/کار اضافی  

v
s

 
rate of exploitation نرخ استثمار 

)( vc
s
+

 
rate of profit 

 
  نرخ سود 

v
c

 
organic composition of capital ترکيب ارگانيک سرمايه 
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ی آنست که طبقه کارگر فرای مقام  نخست، اينکه انقالب دربردارنده :شد، دو چيز روشنتر شد رساله نوشته می در زمانی که اين 150

کنيم چيزی  بندی می دسته> کار<هائی را که ما اکنون تحت عنوان  برود تا کثرتی بشود که برايش فعاليت> کارگر<خودش بعنوان طبقه 

يک جهان <آفرينند،  آن کثرت را بجای سرمايه می دوم اينکه، آنچه مردمی که. ادراکی نباشند- ترِ خود وسيعهائی در فرآيند  جز لحظه

داری را  شان امور سياسی فراسرمايه هستند که تاثيرمتقابل متعددیهای نوين  ها نشان دادند جهان نيست، بلکه همانطور که زاپاتيست> نوين
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