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  )سازمان انقالبی افغانستان(ھوادارالله : ازبازتايپ 

  ٢٠١٢ می ١۴

  

  تسعير پول به سرمايه
  

يه داری وجود داشته است ولی تنھا پول مدت درازی پيش از سرما. وجود نمی آورده پول به خودی خود سرمايه ب

 پيش از سرمايه داری، گردش کاال که می. در مرحلۀ معينی از تکامل توليد کاالئی، به سرمايه تسعير شده است

  :توان آن را با فرمول زير نمايش داد، وجود داشته است

 C- M - C)  کاال– پول –کاال (

ليکن گردش سرمايه با فرمول . ورت می گرفته استيعنی فروش يک کاال، به منظور خريد کاالی ديگر ص

  :به اينقرار. ديگری نمايش داده می شود

 M-C-M َ) پول – کاال –پول (

  يعنی خريد به منظور فروش

در اين حالت يک کاال در ازای کاالی ديگر به وساطت پول . ، نمايندۀ توليد کاالئی ساده استC- M – Cفرمول 

ھدف از  مبادلۀ کاال . به عنوان يک واسطۀ مبادله عمل می کند، اين پول سرمايه نيستپول تنھا . مبادله می گردد

مفھوم . ی را که ساخته است به منظور خريد نان، به فروش می رساندئمثالً يک بوت دوز، بوت ھا. روشن است

  .اين امر آن است که يک ارزش مصرف با ارزش مصرف ديگری مبادله شده است

در اينجا پول نقطۀ عزيمت است و به عنوان وسيله ای .  خصلت کامالً جداگانه ای داردM-C-Mليکن فرمول َ 

رود، يعنی پول در اينجا به  برای انجام يک خريد که اين خريد به منظور فروش صورت گرفته است به کار می

جدد آنھا به پول خريده سرمايه دار با پول خود کاال ھای معينی را به منظور تبديل م. کند عنوان سرمايه کار می

سرمايه دار در آغاز عمل پول داشت و : در اين مورد، نقطۀ عزيمت و نقطۀ خاتمه ھر دو يک حالت دارند. است

  .در پايان نيز پول دارد

اما اگر در پايان عمل، سرمايه دار ھمان مبلغ پولی را که در آغاز داشت، داشته باشد، گردش سرمايه بی نتيجه 

ً ھمين است که پس از گردش، پولی بيشتر از آنچه در آغاز وجود من. خواھد بود ظور از وجود سرمايه تماما

ھدف نھائی از کليۀ فعاليت ھای سرمايه دار، استخراج سود است به اين دليل، گردش پول در . دست آيده داشت، ب
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ه است، به ترتيب زير شرايط سرمايه داری، توسط مارکس در فورمولی که آن را فرمول عمومی سرمايه ناميد

  :نمايش داده می شود

M-C-M  

مارکس اين افزايش يا پول اضافه بر مبلغ اصلی را .  نمايندۀ پول اصلی است به اضافۀ افزايشی معينMکه در آن

  .را برای نشاندادن ارزش اضافی به کار می برد) S( می نامد و حرف ارزش اضافی

سرمايه داران از پول نه به عنوان يک واسطه در گردش کاال، بلکه به عنوان يک وسيلۀ تحصيل سود و کسب 

  .ثروت استفاده می کنند

. اين گردش پول در نظام سرمايه داری دور بی پايانی است که طی آن پول خاصيت افزايش پذيری پيدا می کند

  .اه می آورده، سرمايه ناميده می شودارزش خود افزا، يا ارزشی که ارزش اضافی به ھمر

پس ببينيم اين افزايش سرمايه چگونه صورت می گيرد؟ آيا ممکن است اين افزايش در حوزۀ گردش، حين انجام 

در حوزۀ (زيرا اين معامالت . معامالت خريد و فروش صورت گرفته باشد؟ اگر چنين بينديشيم، خطا کرده ايم

با اين وجود، . ند ار مساوی، يعنی مبادلۀ ارزشھائی است که دارای مقدار مساویصرفاً نوعی مبادلۀ مقادي) گردش

اگر کليۀ فروشندگان بتوانند کاال ھای خود را فرضاً ده درصد بيش از ارزش آنھا به فروش رسانند، در موردی که 

تيب، صاحبان کاال آنچه را به اين تر. ند ھمان ده درصد را به فروشندگان برگرداننداآنھا خود خريدار باشند، مجبور

که عمالً واقعيت آنست که  در حالی. دھند که به عنوان فروشنده به دست می آورند، به عنوان خريدار از دست می

  .برای کليۀ سرمايه داران برای تمامی طبقۀ سرمايه دار، افزايش سرمايه به دست می آيد

خرد و می فروشد،  ار، که کاال ھا را به ارزش خود میالی پيش می آيد که چگونه سرمايه دؤاما در اين باره س

  قادر به استخراج ارزش اضافی خواھد بود؟

در نتيجه، افزايش ارزش تنھا با تغييراتی که در مورد . پول و کاال: فرمول عمومی سرمايه شامل دو عنصر است

 پر واضح است که پول به خودی با اين وجود،. پول يا در مورد کاال ممکن است پيش آيد، امکان پذير می گردد

که سر چشمۀ افزايش  مفھوم اين امر آنست. خود نمی تواند ارزش خود را تغيير داده و افزايشی حاصل نمايد

  .جو کرد و ارزش را بايد در کاال ھا جست

فت، ارزشی که پول به سرمايه تسعير گردد، سرمايه دار بايد کاالئی را در بازار بيابد که وقتی به کار ر برای آن

  .اين کاال، نيروی کار است. وجود آورده بيشتر از آنچه در عمل دار است ب

  

  ...ادامه دارد
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