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 پیشگفتار

توانست مانیفست زنده، حی و حاضر می مارکسکاپیتال یا هر متن نقد اقتصاد سیاسی 

توانست زبان پیکار می باشد.داری علیه سرمایه و قاطع هر کارگر در پویه پیکار روزمره او

جاری وی شود، شعور، شناخت، تدبیر، ظرفیت چاره گری و توان راه حل یابی او در 

اپیتال سنخیت، همخونی پروسه کارزار با نظام بردگی مزدی گردد. هیچ کتابی به اندازه ک

و همگنی ایفای این نقش سترگ را نداشت. اما چنین نشد و چرا نشد؟ دلیلش همه 

چیز بود، تنها چیزی که نبود، نامأنوسی محتوای کاپیتال با زندگی، مبارزه، کار، استثمار، 

 کارگر بود. هیچ اقتصاددان، ریاضی دان، عالم علمهای درد، رنج و توان فهم و درک توده

االجتماع یا فیلسوفی به اندازه انسانهای معمولی کارگر، حتی کارگران درس نخوانده، 

مکتب نرفته و مدرسه ندیده، توان مألوفی و همرازی با تار و پود نقد مارکس بر اقتصاد 

را ندارد. آنچه در گروندریسه داری سیاسی یا کالبدشکافی ریشه جوی او از تولید سرمایه

دردناک، تن فرسا و  روان آزاری بود که های قلم آمد حدیث واقعیت و سپس کاپیتال بر

 کشند، زیر فشار آنهامی کارگران در لحظه، لحظه حیات، در بند، بند هستی خود درد

از « کاپیتال»افتند. می زهرآگینشان به ورطه روان پریشیهای فرسایند و با تازیانهمی

ن نیروی کار، داد و ستد کاالها، شخصیت کاال شدن محصول، کاال شد ،«قانون ارزش»

یافتن شیئ، سقوط انسان به شیئیت، بتوارگی کاال، خالق شدن تولیدات، مخلوق شدن 

تولید کنندگان، مقهور شدن ارزش استفاده محصوالت، قاهر شدن ارزش مبادله کاالها، 

مفقود  عرش نشستن اصول ارتباط کاالها، همه چیز شدن کاالها، هیچ شدن انسانها، بر

کند و شعور قدرت می گوید و تا چشم کارمی شدن و زوال هولناک مراودات انسانها

تعمق دارد تکان دهنده، رعب آور، امیدساز، توان آفرین، شورانگیز، مانیفست وار و 

را ها و گفتنها پردازد، چرا باید کارگران این گفتهمی رادیکال به توضیح این موضوعات

نفهمند!! چرا نباید این بحثها را بهترین غذای شعور و نیاز حتمی زندگی، بالیدن، میدان 
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داری، قدرت گیری و ابراز هستی اجتماعی خود یابند؟ کاپیتال از کار الزم و اضافی، کار 

مجرد و مشخص، روزانه کار، استثمار فرساینده و جنایتکارانه کارگر، پیدایش دو طبقه 

صم بورژوازی و کارگر، از بسط رابطه خرید و فروش به جامعه، اقتصاد، متضاد و متخا

سیاست، مدنیت، حقوق، فرهنگ، اخالق، عادت، افکار، سنن، ایدئولوژی و ارزشهای 

اجتماعی طبقه سرمایه دار و تبدیل شدن کل اینها به سالح بورژوازی علیه توده کارگر 

اید فهم این مسائل برای کارگران دشوار گفته است. به چه دلیل و بر اساس کدام منطق ب

و آموزش آنها مشکل باشد!!، چرا توده عظیم انسان هائی که شب و روز زیر فشار تحمل 

شوند باید برای درک همین واقعیتهای می از هستی ساقطها لود این مصیبتقهراً

 ای خوبزهرآگین محتاج اکابر و اعاظم و فیلسوفان باشند!! هر شعور مسخ نشده

باتالق تضادها است. داری دهد که در اینجا تناقضی موجود است، اما سرمایهمی تشخیص

این تضاد را هم باید به حساب کل تضادهایش گذاشت. باالخره چنین شد، کاپیتال از 

زندگی، کار و پیکار توده کارگر مهجور افتاد. این اتفاق رخ داد و صد البته که این تضاد 

ویتی این نظام و مثل کل عواقب و عوارض این تضادها قابل هم مثل کل تضادهای ه

 توضیح است. 

نامأنوس و نامألوف شدند، نه از آن روی که قادر به فهم محتوای « کاپیتال»کارگران با 

آن نبودند، بلکه به این خاطر که از سنگر واقعی کارزار طبقاتی خویش فاصله گرفتند. 

ام. اش نوشتهه من به مناسبتهای مختلف دربارهچرا این کار را کردند؟ پرسشی است ک

مورد تأکید است  عجالتاً بازگوئی آن توضیحات در اینجا مالل آور خواهد بود. آنچه 

همنوازی و همزمانی فاصله گیری طبقه کارگر از کاپیتال یا کل آموزش مارکسی نقد 

ان واقعی جنگ اقتصاد سیاسی در یک سو و انفصال جنبش کارگری اروپا و دنیا از مید

ضد کار مزدی در سوی دیگر بود. حوادث آخرین سالهای قرن نوزدهم و سراسر قرن 

دوران ها قاره عالم گویاترین نمایش این واقعیت است. خیلی 5بیستم، در اروپا، امریکا و 
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حیات انترناسیونال دوم را به دو بخش تقسیم کرده اند!!، بخشی که به زعم آنها نماد 

یکال و کمونیستی پرولتاریا بوده است!! و بخش دیگری که ارتداد احزاب جهتگیری راد

کارگری از آن رویکرد یا گسست از راهبرد مارکسی مبارزه طبقاتی را نشان داده است. 

مخرب سرمایه مدار، های این تقسیم بندی به نوبه خود جزء پیوسته ای از وارونه پردازی

جنبش کارگری بین المللی از میدان جنگ ضد  در راستای تعمیق هر چه بیشتر انفصال

باشد. بین الملل دوم از همان لحظه آغاز سد راه مبارزه طبقاتی می کار مزدی بوده و

کارگران اروپا شد. احزابی که آن را ساختند با چنین جهتگیری به هم پیوستند. سوء 

ونیستی آنها تفاهم نشود، بحث بر سر آدمها و نیات، باورها یا حتی درجه خلوص کم

اندیشند، چه اهدافی دارند، به چه اعتقاداتی آویزانند یا چه می نیست. انسانها را با چه

خیالی در سر و کدام پرواز زیر پر دارند، داوری نباید کرد، همه حرف بر سر کاری است 

کنند و اینکه کار، پیکار و نقش بازی آنها در می دهند، نقشی است که ایفاءمی که انجام

کجای پویه کارزار طبقاتی جاری پرولتاریا با بورژوازی قرار دارد. برخی از فعالین همین 

انترناسیونال دوم، سیمای شجاعان، متفکران، مبارزان و فداکاران کمونیست بودند. در 

های این حرفی نیست. بحث بر سر نوع تأثیری است که بر توازن قوای طبقاتی توده

گی مزدی بر جای نهادند. در این گذر جای بحثهای طوالنی کارگر در مقابل نظام برد

 بر (1895) ششم مارس  مقدمه انگلس است و من بسیار مختصر، به مرور نکاتی از

مارکس، به واکاوی گذرای حرفهای او به عنوان « مبارزه طبقاتی در فرانسه»کتاب 

یک روح در دو »شخصیتی که سالیان متمادی همراه ترین همرزم مارکس، یار غار او، 

جمع آوری کننده آثارش و شریک نگارش برخی کتابهایش بوده است  ،«کالبد با او

کنم. انگلس شاخص ترین چهره در میان بنیانگذاران بین الملل دوم است، از می بسنده

غالب آنها رادیکال تر بوده است و آنچه او در این مقدمه آورده است بهتر از هر متن 

احزاب کارگری تشکیل دهنده انترناسیونال دوم و وضع روز جنبش  دیگر نوع جهتگیری
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سازد. پیش از مرور مقدمه مذکور و می کارگری سالهای پایانی سده نوزدهم را روشن

 برای تعمق انتقادی رادیکال آن باید به نکته ای اشاره کرد. 

ه، قیام کموناردها فرانسه، برپائی انترناسیونال اول و پرشکوه تر از هم 1848انقالب ژوئن 

را در تاریخ ها و پیشتازیها حوادثی بودند که هر کدام فصلی از فتوحات، درخشش

کردند. همین رخدادها یا میدانداریها بود که بدون اغراق می جنبش کارگری تصویر

روز دنیا را دچار وحشت کرد. این صف آرائیها، داری طبقه سرمایه دار قاره و نظام سرمایه

شکست آور هم های و پاشنه آشیلها دستاوردهای بزرگ، هر کدام فروماندگیبا همه 

. واقعیتهایی که ناهمگونیها متحمل واماندگی شدند داشتند، زیر فشار همین کمبودها و

های را برای پاالیش جنبش کارگری و هموارسازی راه پیروزیها حیاتی ترین آموزش

ا پشت سر نهادن آن دوره باید آماده یک کرد. این جنبش بمی بعدی آن با خود حمل

جست می شد، ضعفها رامی واکاوی عظیم انتقادی، ریشه کاو، مارکسی و سرمایه ستیز

انداخت می را چراغها یافت تا پاالیش نماید و فروماندگیمی تا بر طرف کند، آالیشها را

 ارگری این کار راتا رفع و محو آنها را میثاق پیروزیهای رادیکال سازد. اگر جنبش ک

داد، می کرد، اگر این خانه تکانی و پاالیش را با شعور مارکسی و ضد کار مزدی انجاممی

شد؟ پاسخ می رسید و حاصل کاویدنهایش چهمی در آن صورت، در باره اینکه به کجا

تقریبا ساده است. مارکس از سالها قبل بر انبوهی از فروماندگیها انگشت نهاده بود. خود 

انترناسیونال اول با همه تعارضات درونی، از منظر شخص مارکس گامی در نقد پاشنه 

آشیلها بود. جنبش کارگری اروپا در انگلیس، در انقالبات فوریه و ژوئن فرانسه، در قیام 

کموناردها شکست خورد، زیرا فاقد استخوان بندی الزم، شورائی، سراسری و ضد کار 

توانست بدون برپائی جنبشی نیرومند با این اوصاف و به نمی مزدی بود. طبقه کارگر

داری صرف میدانداری رادیکال در محدوده یک شهر یا یک منطقه کوچک اروپا، سرمایه

را در هم بشکند. خیزش کموناردها تجلی پردرخشش صف آرائی سوسیالیستی چند 
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و معماری یک با مانیفست رهائی انسان داری صد هزار کارگر فرانسوی علیه سرمایه

جامعه انسانی آزاد، فارغ از وجود بردگی مزدی بود، اما این قیام فقط به مثابه حلقه ای 

توانست ببالد، پیروز شود، میداری زنده و بالنده از یک جنبش سراسری ضد سرمایه

را به زباله دان تاریخ راند. در غیر این صورت محکوم داری شاخ و برگ کشد و سرمایه

ود و عمال چنین شد. جای باز کردن این بحث اینجا نیست، نیازی هم به شکست ب

نداریم، زیرا در این گذر، در طول چند دهه اخیر به اندازه کافی بحث کرده ایم. عصاره 

 80تا  40های سخن آنست که گذشته جنبش کارگری به ویژه رخدادهای مهم دهه

گرفت، می ی و ضد کار مزدی انجامشد و اگر این کار با نگاهی مارکسمی باید آناتومی

طبعا مبرمیت برپائی یک جنبش استخواندار، نیرومند، سراسری، سازمان یافته، شورائی 

گردید. حال به دنبال بیان این نکات که می و سرمایه ستیز نتیجه نقادی رادیکال روز

چپ بازگفت آنها نیاز گفتگوی حاضر بود به سراغ آنچه انگلس و همراهان یا جناح 

 انترناسیونال دوم در همین مورد انجام دادند، برویم.

انگلس در همان مقدمه مورد اشاره، متنی که به مناسبت بازنشر اثر معروف مارکس 

هنگامی » گوید: می پس از طرح پاره ای نکات ،نگاشته است« مبارزه طبقاتی در فرانسه»

پیروزمند وین، میالن و برلین پژواک یافت، وقتی که کل های که قیام پاریس در شورش

اروپا تا پشت مرزهای روسیه به جنبش پیوستند، زمانی که در پاریس، در ژوئن، اولین 

نبرد بزرگ قدرت بین پرولتاریا و بورژوازی در گرفت، روزهائی که پیروزی طبقه، چنان 

ارتجاع سلطنت فئودالی واژگون بورژوازی تمامی اروپا را به وحشت انداخت که به آغوش 

شده پناه برد، برای ما شکی باقی نگذاشت که تحت شرایط پدید آمده، نبرد عظیم 

تعیین کننده تازه آغاز شده است. این نبرد را باید در تسلسل زمانی واحد، طوالنی و 

پایان پرپیچ و خم انقالبات به پیش برد و اینکه نبرد تنها با پیروزی نهائی پرولتاریا به 

، او نوع نگاه خود و مارکس به رخدادهای گذشته جنبش کارگری اروپا یا «خواهد رسید
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از رویدادهای آن زمان و همسوئی خودش با او در این راستا را  مارکسدر واقع تحلیل 

نماید که : می کند و بالفاصله چند سطر پائین تر اضافهمی به صورت فوق، فرمولبندی

داد که ما بر خطا بودیم و آشکار کرد که نقطه نظر ما در آن زمان  اما تاریخ نشان»... 

توهم بوده است. حتی بیش از این، تاریخ نه فقط مفاهیم نادرستی که در آن زمان قبول 

داشتیم را دور افکند، بلکه به طور کامل، شرایطی که پرولتاریا تحت آن باید مبارزه کند 

از هر بابت منسوخ است و این نکته ای است که  امرور 1848را متحول کرد. شیوه نبرد 

 انگلس سخن خود را ادامه« طلبد...می بررسی دقیق تری با توجه به شرایط موجود را

نویسد که شکست کمون پاریس تمرکز جنبش کارگری اروپا را از فرانسه می دهد ومی

ای تولید سرمایه به آلمان منتقل نمود. در آلمان صنعتی شده و کانون انکشاف گلخانه 

سوسیال دموکراسی با سرعتی دوچندان رشد کرد. به یمن استفاده هوشمندانه »داری، 

زب طبقه با ارقام رشد شگفت آور ح 1866کارگران آلمانی از حق رأی همگانی، در 

 «بر همه جهانیان آشکار گردیدغیرقابل تردید 

ن جنبش و نسخه نقد انگلس بر گذشته جنبش کارگری، راهبرد جدیدش برای ای

پیچیهای او برای شیرازه استراتژی مبارزه طبقاتی کارگران اروپا و جهان را خوب تعمق 

طبقه کارگر داری کنیم، تکلیف خیلی چیزها روشن است. میدان داریهای ضد سرمایه

از جمله انقالب ژوئن، انترناسیونال اول و کمون پاریس لول  70تا  40های در دهه

و خیزش هائی ها بوده است!! کل آن نقش بازی ها، سرمایه ستیزیها خوردن در برهوت

های که حتی به قبول خود انگلس بر گرده بورژوازی وحشت افکندند، آکسیون پردازی

عقب مانده، میلیتاریستی محلی گرایانه و کور بوده اند!!، همه اینها باید به بایگانی تاریخ 

، پارلمانتاریسم، تحزب باالی سر «رأی همگانی حق»روند، به جای تمامی آنها باید به 

یا قدرت «!! سوسیالیسم علمی»کارگر، انترناسیونال متشکل از احزاب آویزان به های توده

کارگری قاهر در کفن و دفن کمونیسم لغو کار های اعجاز رهبران این احزاب، به اتحادیه
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ماد رادیکالیسم انترناسیونال مزدی و مانند اینها آویخت. عصاره سخن انگلس به عنوان ن

دوم در همان مقطع تأسیس، این است. او به ویژه اصرار دارد تا در شعور کارگران القاء 

گفت!!! از همین زیج کسر و کمبودهای می همین را حتماً کند که اگر مارکس هم بود، 

پیشین  هایکرد!! تحلیلها، واکاویها و گفتهمی را رصد 70تا  40جنبش کارگری سالهای 

خود پیرامون جنبش کارگری آن سالها، در باره انقالب ژوئن، کمون پاریس، رخدادهای 

خواند!!، سرانجام می ریخت!!، کمون پاریس را بار دیگر عصیان مأیوسانمی دیگر  را دور

کرد!! می داد و کارگران دنیا را دعوت به پارلمانتاریسممی هم فریاد یافتم، یافتم سر

ها کند، بالعکس تا دورترین افقنمی قلمرو فقط به گفتن نکات باال اکتفاء انگلس دراین

کارگران آلمان خدمت دیگری نیز به امر خود کردند. » گذارد. می تازد و سنگ تماممی

یابنده  خدمتی که تنها به خاطر موجودیتشان در قالب قدرتمندترین، منظم ترین، و رشد

توان از حق می آنها با نشان دادن این که چگونه ترین حزب سوسیالیستی تحقق یافت.

رأی همگانی استفاده کرد، رفقایشان در سایر کشورها را به سالح جدیدی مجهز کردند. 

 ...« یکی از کارآمدترین سالح ها، حق رأی عمومی 

کنیم، از جنبش کارگری آن روز اروپا نمی درباره آخر و عاقبت انترناسیونال دوم صحبت

ها و بعدها، لیبکنخت ها، لوکزامبورگ ها، پانه کوکها ل ترین فعاالنش، انگلسو رادیکا

زنیم. پرسش اساسی آنست. این جنبش با این جهتگیری و می و افراد این طیف حرف

دورنما و استراتژی، چه احتیاجی به کاپیتال یا سایر متون نقد اقتصاد سیاسی مارکس 

سخه پیچی بورژوازی یا در بهترین حالت کرد، دخیل بستن به حق رأی نمی پیدا

محصول عقب نشینی سنجیده و آگاهانه بورژوازی در مقابل طبقه کارگر، کدام همجوشی 

و همگنی با کمونیسم لغو کار مزدی، کدامین میل ترکیبی با نقد مارکسی اقتصاد 

ل سیاسی دارد؟! فراموش نکنیم، آنچه تاریخ شاهد وقوع آن بود، به هیچ وجه در توس

شد، ماجرا فاجعه نمی سوسیال دموکراسی و احزاب کارگری به پارلمانتاریسم خالصه
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زد که کمونیسم پرولتاریا، کمونیسم می بارتر از اینها بود. همه چیز با صدای مهیب بانگ

مارکسی، توسط احزاب مذکور و انترناسیونال آنها، از پویه پیکار جاری طبقه کارگر 

و استراتژی این احزاب، ها ه طبقاتی در برنامه ها، جهتگیریقیچی گردیده است. مبارز

در همان روز تأسیس انترناسیونال دوم جای خود را به جدال برای جایگزینی شکلی از 

با آرایش و پیرایش دیگر داد. نسخه پارلمانتاریسم در اینجا، از درون این داری سرمایه

ستراتژیک از کمونیسم مارکسی لغو شد، انفصال هویتی و امی رخداد تاریخی پیچیده

یافت، دومی از دامان می کار مزدی بود که پارلمانتاریسم را الگوی همگن تاکتیکی خود

شتافت، می گردید. به سؤال خود باز گردیم. وقتی که وضع بر این راستامی اولی متولد

یگر و با سالح با شکل دداری زمانی که طبقه کارگر باید برای جایگزینی شکلی از سرمایه

غرید، دیگر چه نیازی به خواندن و فهم کاپیتال داشت؟!! چرا باید به می پارلمانتاریسم

دولتی یا نیمه دولتی، حزب سازی، داری رفت؟! برپائی سرمایهمی سراغ گروندریسه

پرجنجال های جنبش اتحادیه ای، دخیل بستن به حق رأی و پارلمانتاریسم، کمپین

بیشتر پارلمان های کارزارهای پرشور حزبی برای چنگ اندازی بر کرسیانتخاباتی، 

بورژوازی و نظایر این فعالیتها در کجا و چگونه نیازمند رجوع به مارکس و نقد اقتصاد 

گردید؟!! واقعیت آنست که این نیاز از کارگران و جنبش کارگری گرفته می سیاسی وی

فاری شد، هر نوع تمایل به ارتباط با شد. گمراهه هائی که پیش پای این جنبش ح

مشعل پیکار طبقاتی علیه بردگی « کاپیتال»کاپیتال را از شعور کارگران جراحی کرد. 

کند، بنمایه تحلیلش می مزدی است. سرمایه را کالبدشکافی ریشه کاو ضد کار مزدی

ید و تعیین سرنوشت کار، تول آنست که کارگر با فروش نیروی کارش، از حق دخالت در

گردد، فحوای شفاف سخن کاپیتال می زندگی، از تمامی حق و حقوق انسانی خود ساقط

خواند از منظر کارگر ناحقی محض و قتل می این است که آنچه بورژوازی حق و آزادی

عام آزادی است. نقد مارکسی اقتصاد سیاسی منادی این اخطار تاریخی است که سرمایه 
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اجتماعی های ولت، پارلمان، قانون، حقوق، مدنیت، ارزشدار، سرمایه شخصیت یافته، د

سرمایه تشخص یافته به صورت روابط و نهادهای اجتماعی هستند.  ،و حقوقی نظام حاکم

جنگ همجوش او علیه داری کاپیتال حرفش آنست که جنگ پرولتاریا علیه سرمایه

ت، روح سخن زندگی اسهای اساس کار مزدی، علیه کل این مناسبات در همه عرصه

ها مارکس آن است که پرولتاریا حتی برای کاستن از فشار سبعیت سرمایه در این حوزه

چاره ای ندارد سوای آنکه به قدرت مستقل سازمانیافته طبقاتی، شورائی و ضد کار 

گفت و حال در دهه پایانی قرن نوزدهم، می مزدی خود رجوع کند. کاپیتال اینها را

کارگر یا های آمد که راه رهائی تودهمی ه گروگان احزابی درجنبش کارگری اروپا ب

بشریت را در آرایش و پیرایش سرمایه داری، پارلمانتاریسم، خاکسپاری قدرت پیکار 

دید. این جنبش با می کارگران در نهادهای نظم، برنامه ریزی و سیاستگذاری سرمایه

گرفت؟!! چه پیامی از می پیتال رااین شرایط و این رویکرد و راهبرد چرا باید سراغ کا

کرد؟!! این چنین بود که کاپیتال عمال از می آن انتظار داشت و چه کمکی از آن طلب

کارگران و از مسیر کارزار جاری توده کارگر جمع آوری شد. نقد مارکس بر های خانه

 خواست در ژرفنایمی اقتصاد سیاسی مشعل پرفروغ و بیرق افراشته جنبشی بود که

یک قدرت  ر سیطره حاکمیت نظام بردگی مزدی،و در زیداری هستی سرمایه

استخواندار، بالنده، آگاه، شورائی، سراسری، متشکل از همه آحاد کارگران، همیشه و 

همه جا در حال جنگ علیه استثمار طبقاتی، علیه حقوق، مدنیت، سیاست، فرهنگ، 

داری بر پا دارد. ساختن سرمایهداری ایدئولوژی و اخالق پاسدار شیوه تولید سرمایه

دموکراتیک، جنبش پارلمانتاریستی چه ربطی به مبارزه ضد کار مزدی داشت و چه 

کرد؟؟!! کاپیتال در این شرایط و به دنبال می نیازی به نقد مارکسی اقتصاد  سیاسی پیدا

ر در وقوع این حوادث، دیگر نه مانیفست حی و حاضر و همه جا در دست توده کارگ

 مارکس، سندی ایدئولوژیک در سنگر جنگ علیه سرمایه که بالعکس همراه با سایر آثار
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، صحیفه پیروان مذهب «مارکسیسم»کتابخانه احزاب و اعاظم حزبی، کتاب وحی 

همه این حاالت محملی برای توجیه سوسیالیسم بودن  و در«!! سوسیالیسم علمی»

، تحزب سکتاریستی باالی سر طبقه کارگر و کاپیتالیسم، پارلمانتاریسم، سندیکالیسم

و شرکا بودند ها در یک کالم تعطیل مبارزه طبقاتی بود. دیگر کائوتسکی ها، پلخانوف

دیگر مارکس را تفسیر پارلمانتاریستی، تعبیر هگلیستی و های که باید کاپیتال و نوشته

 کردند. می اشاعه شریعتی

انترناسیونال دوم به ورطه انشعاب افتاد. احزاب اما ماجرا به این حد محدود نماند. 

سوسیال دموکرات کاروانساالر جنبش کارگری، از جمله همان حزبی که انگلس شمار 

مصباح »و « سفینه نجات»کثیر اعضایش را مصداق مطمئن دستیابی کارگران به 

بقاتی و همان پارلمانی که انگلس آن را آوردگاه واقعی مبارزه ط خواند، درمی «هدایت

نامید، به اعتبارات جنگی دولتها برای بزرگترین می میدان پیروزی پرولتاریا بر بورژوازی

ضد انسانی رأی موافق داد. متعاقب این رخداد، سوسیال دموکراسی های آتش افروزی

ضمن حفظ وحدت در نوع نگاه به سرمایه داری، سوسیالیسم، جنبش کارگری، دورنمای 

و مسائل بنیادی مبارزه طبقاتی، در پهنه چگونگی پیشبرد  آتی این جنبش، دولت

کارزارها و تحقق اهداف، دچار انشعاب شد. جنبش کارگری جهانی هم دو پاره شد و 

میان بلوک بندیهای احزاب تقسیم گردید. بخش ذینفوذ در طبقه کارگر کشورهای 

داشت مردود و پیشرفته صنعتی، صریح و رسمی هرچه را که نشان از مبارزه طبقاتی 

ساختار  و انحالل جنبش کارگری درداری منسوخ اعالم نمود. بیرق پاسداری از سرمایه

نظم اقتصادی، سیاسی، حقوقی، مدنی، پلیسی، نظامی، ایدئولوژیک، اخالقی سرمایه 

با انکشاف کمتر سرمایه داری، همین راه را با راهبردی های افراشت. بخش دوم، در حوزه

متعارض پیش گرفت. احزاب این  ظاهراًچی متفاوت و شعارهای مطنطن دیگر، نسخه پی

حزب کمونیست شوروی و  بعداًبخش در معیت حزب سوسیال دموکرات روسیه، 
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کمینترن بنیاد کار را بر هموارسازی راه گسترش هر چه بیشتر سرمایه داری، امپریالیسم 

برای بورژوازی داخلی،  هاستیزی خلقی و راهبرد تضمین سهم افزون تر اضافه ارزش

اردوگاهی به عرش  سرنگونی رژیمهای متحد امپریالیستهای غربی، عروج احزاب خلقی و

دولتی و پیشبرد کل این استراتژی زیر داری قدرت سیاسی کشورها، استقرار سرمایه

یا پسوندهای دیگر استوار ساختند. بازهم همان پرسش « مارکسیسم لنینیسم»درفش 

ر کنیم. انجام این کارها چه نیازی به نقد مارکسی اقتصاد سیاسی و پیشین را تکرا

لقی، صف بندی خلق مارکس داشت؟!! امپریالیسم ستیزی خآشنائی کارگران با کاپیتال 

و ضد خلق، انقالب دموکراتیک ضد امپریالیستی، برقراری جمهوری دموکراتیک خلق و 

پیوندی با محتوای کاپیتال و  چهها یا برهوت پیمائیها این نوع برهوت آفرینی

کرد. اما معضل فقط در بی تجانسی و بی ربطی می گروندریسه و سایر متون مشابه پیدا

شد، فاجعه اینجا بود که بورژوازی لنینیست کل اینها را زیر نمی این دو با هم خالصه

برد و در همین راستا باید کل گمراهه پردازیهای می نام مارکس و کمونیسم پیش

خورد، کاپیتال مارکس باید می «مارکسیسم»سرمایه محور و ضد کمونیستی باال مهر 

شد، می تئوری راهنمای امپریالیسم ستیزی خلقی و انقالب دموکراتیک ضد امپریالیستی

 کارگران باید هر چه ژرف تر و کوبنده تر با نقد مارکسی اقتصاد سیاسی بیگانه

شد، مقاله امپریالیسم لنین می نیسم مارکسی القاءدولتی کموداری گردیدند، سرمایهمی

نشست، شعور و شناخت و راهبرد مارکسی و ضد کار می بر جای گروندریسه و کاپیتال

 مزدی مبارزه طبقاتی از تیررس زندگی، فکر و پیکار توده کارگر دنیا دور و مهجور

دوتاکتیک سوسیال »، «سه منبع و سه جزء»، «چه باید کرد»شد. جای آنها، باید با می

بیماری چپ »، «یک گام به پیش، دو گام به پس»، «امپریوکریتیسیسم»، «دموکراسی...

گردید. سخن کوتاه کنیم. آنچه می لنین پر« دولت و انقالب»و  «مالیات جنسی»، «روی

از سالهای پایانی قرن نوزدهم به بعد در درون جنبش کارگری جهانی رخ داد، مارکس، 
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کار مزدی، مبارزه طبقاتی با راهبرد مارکسی و هر جهتگیری رادیکال ضد  کمونیسم لغو

را از چرخه پیکار جاری توده کارگر جراحی کرد و بیرون انداخت. هر دو داری سرمایه

قطب سوسیال دموکراسی، طیف احزاب پارلمانتاریست اروپای غربی و شمالی در یک 

کردند و با تمامی بصیرت و هشیاری می راسو و احزاب لنینی در سوی دیگر باید این کار 

 هم آن را انجام دادند. مارکس باید از قلب پیکار طبقه کارگر خارج و پیامبر مرسل

گردید، می «مارکسیسم لنینیسم»شد، کمونیسم لغو کار مزدی شریعت آسمانی می

داد، می «امپریالیسم باالترین مرحله سرمایه داری»گروندریسه و کاپیتال جای خود را به 

داری آثار مارکس به جای ایفای نقش مانیفست وار در طوفان کارزار طبقاتی ضد سرمایه

علمیه مارکسیستی های توده کارگر، فقه، اصول، احکام و متون متعالی خارج فقه حوزه

شد. تفسیر، تشریح، آموزش و کسب اجتهاد در آنها صالحیت نخبگان، اعاظم، افاضل و 

اهی گردید. کارگران باید کاپیتال را از محضر این فقیهان تلمذ عرش نشینان دانشگ

کنند و فقها با عروج به سطوح عالی اجتهاد حق  داشتند که بند، بند این متون را بیان 

اقتصادی، سیاسی و جامعه شناسانه طبقه های اندیشوار هستی اجتماعی و نسخه پیچی

چراغ راهنمای ضدامپریالیسم خلقی  را خود کنند. کمااینکه لنین و احزاب لنینی، آنها

رئیس « هوجین تائو»دولتی کردند!!. همین چند سال پیش داری و برپائی سرمایه

مناسب ترین راهنمای ارتقاء « مارکسیسم لنینیسم»جمهور وقت چین تصریح نمود: 

دهه  چین به بزرگترین قطب قدرت سرمایه جهانی است!!. پیش از آن درداری سرمایه

های ، امامان جماعت دارای امت«مارکسیسم»سده قبل دهها تن از اکابر گردنکشان  90

نظریه پرداز مارکسیست های چند ده میلیونی مارکسیست!!، نامداران، بلندپایگان و اسوه

 - لنینیست -مائوئیست، مارکسیست  -لنینیست  -لنینیست، مارکسیست  -

س و بازشناسی کاپیتال بر پا کردند، در تروتسکیست در پاریس، کنگره ای با نام مارک
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را و مارکس را منبع « کاپیتال»مختلف به گفتگو نشستند با این هدف که های اجالس

 کنند!! « سوسیالیسم بازار»تشریع 

با خروج جنبش کارگری دنیا از ریل جنگ ضد کار مزدی و سقوط آزاد این جنبش به 

الیستی، رفرمیسم راست اتحادیه ای، پیاده نظام هیچ و پوچ پارلمانتاریسم کاپیت

میسم چپ نمای لنینی و بیرق کمونیسم منحط بورژوائی، ضد امپریالیسم خلقی، رفر

با شکل دیگر، جائی برای مارکس و گروندریسه داری ن جایگزینی شکلی از سرمایهافرازا

ر کارگران و کاپیتال و ایدئولوژی آلمانی و سایر آثار مارکس در این جنبش باقی نماند. اگ

دنیا از کاپیتال گسستند، ریشه در اینجا بود و هیچ ربطی به دشواری محتوا، نثر پیچیده، 

بیان دانشگاهی، ادبیات متکلف، اطاله کالم یا توصیف آکنده از حشو و زوائد نقد مارکس 

بر اقتصاد سیاسی بورژوازی نداشت. کاپیتال از زمانی برای کارگران دشوار شد که 

م مارکسیستی مراجع عظام مارکسیست شد. وضعی که همین حاال به گنجینه عظی

« مارکس شناسان»ال از ماالمداری دنیای سرمایه فاجعه بارترین شکلی شاهدش هستیم.

تدریس های دانشگاهی رشتهشناسی!!، انستیتوهای عظیم مارکس عالیمقام!،

است. حاصل ها پژوهشکدهو ها و این قبیل مؤسسات، افراد، پژوهش«!! مارکسیسم»

پرآوازه و مارکس شناسان صاحب جاه « مارکسیست های»تتبعات و تحقیقات این 

لیستی بی پایان از رساله ها، کتب، پایان نامه ها، مجموعه آثار و تألیفاتی است که اگر 

عالم برای تر نمودن « هفت بحر»یکجا جمع شوند، شاید در هیچ کتابخانه ای نگنجند و 

و شمارش اوراق آنها کفاف ندهد. هیچ کس نه فقط مخالف انجام این  سرانگشت

نیست که آزادی بدون هیچ قید و شرط افراد برای پرداختن به آنها باید هر ها پژوهش

ابراز گردند، اما حق  حتماًحق دارند که ها چه نامحدودتر باشد. گمراه کننده ترین نظریه

ای آنها پردازند. به عنوان فردی از طبقه کارگر آحاد انسانها هم هست که به نقد ریشه 

جستجوی جوهر  قد رادیکال مارکس بر سرمایه داری،بین المللی، غواصی در اقیانوس ن
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این نقد را نه تنها در گرو تلمذ ریاضت کشانه و موشکافانه مقوالت و مفاهیم منطق 

بینم نمی «نوع کانتیکارائی سترگ قوانین منطق هگلی در قیاس با »هگل!! یا ایمان به 

که پیش کشیدن این بحثها را گواه بیگانگی آشکار هویتی آدمها با مارکس و نقد مارکسی 

از « کاپیتال»یابم. اگر جز این بود، اگر راه شناخت هرچه ژرفتر می اقتصاد سیاسی

 و مراکز نشر فلسفه کانت، هگل و پیشینیانها آکادمیها، اندیشه سراها، پژوهشکده

فیلسوفان و  یا انقالب رهائی انسان هم بهداری ت، آنگاه امر سرنگونی سرمایهگذشمی

ها گردید!!. خیلیمی محول« هارواردها»ارتمانهای فلسفی و علمی ن دپأالشرؤسای عظیم

انگارند حتی اگر بر زبان نیارند، اگر ضد آن را لق لقه لسان کنند، اگر این می چنین

سازند، باالخره همین را باور  پنهاننبل فیلسوف مآبانه ضدیت را با هزاران جادو و ج

دارند!!، اما ماجرا برای هر فعال جنبش لغو کار مزدی از پایه متفاوت و متضاد است. 

جنبش رهائی انسان را نه فیلسوفان، که کارگران، نه فرهیختگان دانشگاهی که توده 

ر سرمایه، نه صاحبان مکاتب بردگان مزدی، نه نظریه پردازان که عاصیان فشار استثما

سازند. کمونیسم نه مشتی میداری که گرسنگان به جان آمده از شالق قهر سرمایه

اندیشه، اعتقاد و فلسفه، نه مکتب، مسلک و ایدئولوژی که جنبش آگاه و ضد کار مزدی 

سازند، عکس آن نمی هستی اجتماعی انسانها راها گرسنه کارگر است. اندیشههای توده

نه «!! مارکسیسم»او نه های و یافتهها مارکس یا سایر آموخته« کاپیتال»دق است، صا

که نقد کالبدشکافانه، رادیکال، انقالبی و « تئوری انقالبی»نه «!! سوسیالیسم علمی»

است، چنین متنی را چه کسی، چه افرادی، کدام داری پراکسیس پرولتاریا بر سرمایه

فهمد می واقعی تر، رادیکال تر و اندرونی تر از توده کارگرطبقه اجتماعی بهتر، ژرف تر، 

یا توان فهم آن را دارا است؟!. طبقه ای که با لحظه، لحظه کارش، زندگی اش، 

استثمارشدنش، فرودستی اش، رنج گرسنگی اش، حقارت و زبونی اش، اعتراض و 

کار تشریح  پیکارش، خیزش و طغیانش، آنچه را مارکس بر قلم آورده است و دست به
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 زند. هیچ کس بهتر، ژرف تر،می ادکشد و فریمی ست، با همه وجودش دردشده ا آن

. کاپیتال یک کتاب ان قادر به درک حرفهای مارکس نیستریشه ای تر از این کارگر

باشد، کالبدشکافی نمی اقتصاد نیست، یک متن جامعه شناسی نیست، یک رساله فلسفی

ه عنوان یک رابطه اجتماعی است. نوعی کالبدشکافی که رادیکال و کارگری سرمایه ب

اقتصاد، سیاست؛ مدنیت،  در بارهطبقه بورژوازی های رسوائی کل نظریه پردازی طبل

حقوق، فرهنگ، اخالق، اندیشه، ایدئولوژی، جامعه، اندیشه، سنت، عادت و روابط میان 

زوایای ران دنیا را در عور و شناخت کارگ، حواس، مغز، شآوردمی به صدا درآنها را 

دارد. کاپیتال وقتی می ، به واکاوی ریشه جوی طبقاتی وانظامماالمال از عفونت این 

در کل داری کند، تمامی بطن و متن سیاست جاری سرمایهمی سرمایه را تشریح

اندازد، زمانی که رابطه خرید و فروش نیروی می زندگی اجتماعی را هم، چراغهای عرصه

کاود، شالوده جدائی انسان از کار، از پویه تعیین سرنوشت کار و تولید و سقوط یم کار را

نماید، بر می کامل او از هر گونه حق دخالت در تعیین وضع زندگی خویش را آناتومی

اندازد می نامد زلزلهمی بنیاد آنچه بورژوازی دموکراسی، آزادی، مدنیت، حقوق و انتخاب

کند. مارکس وقتی می صادرها نسانی تاریخ را علیه کل اینو کوبنده ترین مانفیست ا

های پویه توزیع کل اضافه ارزشدرونی  سرّدارد، می پرده از تضاد کار مجرد و مشخص بر

سازد، در همین راستا اسرار اتحاد، می بین المللی میان کل سرمایه جهانی را برمال

بورژوازی بین المللی را لخت  مختلفهای و قطبها کشمکش، صلح یا جنگ میان بخش

کند. همزمان نیاز قهری پرولتاریا، به برپائی انترناسیونالیسم رادیکال ضد کار می و عور

دهد. کاپیتال مارکس در آناتومی می کنجکاو کارگران قرارهای مزدی را در برابر دیده

ر پویه ارزش سرمایه، انحالل کل اعجازها، سحر و افسونها و یکه تازیهای دانش بشری د

افزائی سرمایه و کاربردشان توسط بورژوازی در قتل عام محیط زندگی و سالمت بشر را 

گذارد. مارکس در تشریح رادیکال سرمایه به عنوان یک رابطه می در معرض دید همگان
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را زیر چاقوی تیز داری اجتماعی خشت، خشت ساختار دولت و نظم سیاسی سرمایه

و عریان نشان داده است که در جهنم بردگی مزدی، دولت، تشخیص برده است، صریح 

سیاست، مدنیت، حقوق، افکار، اخالق و همه چیز مسلط، سوای اشکال اجتماعی تشخص 

یافته سرمایه چیز دیگری نیستند. نقد مارکس بر اقتصاد سیاسی بورژوازی نقد رادیکال 

ود، بر جدائی خویش از و انقالبی هر کارگر آگاه بر استثمار، فرودستی و ستمکشی خ

کار و پروسه تعیین سرنوشت کار، تولید و زندگی خویش، نقد طبقه وی بر کل عینیت 

پردازد و سؤال اساسی ها میموجود است. کاپیتال مارکس به کالبدشکافی این واقعیت

و کدام طبقه اجتماعی است که به اندازه هوای تنفسی، نان، ها آنست که کدام انسان

یا خون در رگ ها، برای زندگی و زنده ماندن خود به فهم، تشخیص و تعمق آب، دارو 

این موضوعات نیازمند باشد؟ فراتر از این، کدام طبقه یا نیروی اجتماعی است که هستی 

اجتماعی اش خاستگاه واقعی شناخت خودپوی این حقایق و کشتزار مساعد بالیدن و 

مه اینها باز هم باید گفت که کارگران قادر به شکوفائی این گونه آناتومی باشد. آیا با ه

فهم کاپیتال یا سایر متون نقد مارکسی اقتصاد سیاسی نیستند؟ در این گذر توضیح  

یک نکته دیگر هم الزم است،  حقیقتی که باید آن را از هاله وارونه بینی بیرون آورد. 

این امر  –هست  اًحتمکه  –اگر توده کارگر برای خواندن کاپیتال دچار مشکل است 

ناشی از پیچیدگی « افاضل دانشگاهی»و « نظریه آفرینان»، «فیلسوفان»برخالف باور 

علمی، فلسفی یا اقتصادی محتوای حرفهای مارکس نیست. باید میان سخت بودن 

محتوای یک مبحث با نوع ادبیات و زبانی که برای معرفی، تشریح یا ترجمه آن به 

شود، فرق نهاد. مترجمین آثار مارکس که همه ما باید به می تهزبانهای دیگر به کار گرف

باشیم، یک چیز را نادیده گرفته اند. برای ترجمه آثاری ها ار زحمت آنزاندازه کافی ارجگ

مانند کاپیتال و گروندریسه مجرد تسلط بر زبان آلمانی و انگلیسی کافی نیست. باید به 

ک عاصی و رادیکال تمامی دردی بود که طور زمینی، واقعی، جنبشی، طبقاتی شری
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پیچیده است و به می انسانی مانند مارکس به مثابه فردی از طبقه کارگر را در خود

چاره  انداخته است. باید در فضای فکر، زندگی و پیکار او نفس کشید، در حالمی طغیان

وجود خود آوار دید، طبقه کارگر را بر های ها و گمراهه رفتناندیشی بود. کوه فروماندگی

ر جستجوی راه برون رفت این جنبش از مهلکه مستولی برآن بود. اگ با همه توان در

موریت حزبی آدمها گردد، اگر یک کسب و کار بازاری مترجم چنین نباشد، اگر ترجمه مأ

شود، اگر ساز و برگ شهرت جوئی و دکانداری باشد، حتی تسلط  کهکشانی نه فقط بر 

پیتال میان کارگران دبیات آلمانی و انگلیسی هم کمک چندانی به بردن کازبان که بر ا

تواند برگردان نمی ترجمه جنبشی، واقعی، زمینی و طبقاتی کاپیتالنخواهد کرد. 

مفاهیم، الفاظ، کلمات، جمالت، عبارات، مضمون و محتوای حرفهای مارکس باشد. باید 

تا بتوان نقد  ،کس در میان طوفانها بودشتی مارهمدل، همراز، همسنگر، همرزم و هم کِ

خواهند مارکس را در سیر می اقتصاد سیاسی او را سالح روز کارگران کرد. کارگران دنیا

رخدادهای روز زندگی و در میان موج طوفان مبارزات جاری کنار خود و دست در دست 

ر آنها گردد. خود بینند، کاپیتال مارکس باید با چنین نقشی وارد زندگی و پویه پیکا

این نیست که فالن واژه فارسی با بهمان لغت آلمانی انطباق کالمی  اصالًمشکل کارگران 

ی پیشبرد جنگ دارد یا ندارد، نیاز آنها این است که از مارکس همزنجیر خود کمکی برا

 طبقاتی روز بگیرند.

 1398 اسفند  - ناصر پایدار
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 : کاال و پول یکمبخش 

 : کاال1فصل

 

 ارزش استفاده و ارزش  -1

را داری هستند. برای اینکه سرمایهداری سرمایههای همه جوامع موجود جهان، جامعه

مجبوریم تاریخ بشناسیم باید به تشریح سرمایه پردازیم و برای شناخت کارگری سرمایه، 

را به عقب ورق زنیم تا به پیدایش کاال برسیم. کاال در وهله اول یک شیئ است که 

تواند فیزیکی یا فکری و روانی باشد. هر می کند. این نیازمی نوعی نیاز انسان را تأمین

شود نیز در می کاال نیست، آنچه امروز به صورت کاال تولید لزوماًفراورده کار انسانی 

تواند کاال نباشد. محصول کار انسانها از می ره یک نظام اقتصادی و اجتماعی دیگرسیط

آغاز کاال نبوده است، تحت شرایط تاریخی معینی به کاال تبدیل شده است. اگر کسی 

اهدا به دیگران تولید کند، کاال تولید نکرده  مثالًچیزی را برای استفاده شخصی خود یا 

کل انسانهای جامعه یا جهان بر اساس یک برنامه ریزی متحد است. در همین راستا اگر 

شورائی و با دخالت نافذ، آگاه، خالق و مؤثر همه آحاد، نیازهای معیشتی، رفاهی، 

مایحتاج زیست و رشد متعالی انسانی خود را تولید و بین خود توزیع کنند باز هم کاال 

وابط کاالئی نیست. فراورده کار تولید نکرده اند و روابط اقتصادی جاری میان آنها ر

 داد و ستدگردد که وارد پروسه مبادله شود. به بیان دیگر با می انسانی هنگامی کاال

 به شخص دیگری انتقال یابد که او آن را مورد استفاده قرار دهد.  

کند، کاربرد مفیدی است که دارا است. ارزش می آنچه یک شیئ را دارای ارزش استفاده

نوشیدنی، گندم، آهن یا نقره چیزی جدا از وجود مادی  ،اشیاء مانند غذا، میوهاستفاده 

آنها نیست، ربطی به مقدار یا نوع کاری که برای تولیدشان به کار رفته است ندارد. تاریخ 

حاکی است که بشر از زمان پیدایش تا مدتها فقط به همین ارزش استفاده محصوالت 

خواسته و به می ار را برای رفع نیازهای معیشتی جمعیکهای نظر داشته است. فراورده
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کرده است. حتی نمی را با هدف خرید و فروش تولیدها گرفته است. این فراوردهمی کار

داده اند یا می وقتی افراد یا جماعات، تولید مازاد نیاز خود را در اختیار دیگران قرار

کل این نقل و انتقال با هدف رفع  نموده اند،می تولیدات زیادی دیگران را دریافت

گرفته است. تا اینجا سخنی از کاال بودن محصول می نیازهای مشترک و جمعی صورت

میان نیست. با گذشت زمان و البته تکامل ابزار کار، به تدریج  کار یا تولید کاالئی در

یا اشتراکی به جای آنکه خود تولید کنند و مصرف نمایند ها این وضع به هم خورد. انسان

تولید نمایند و حاصل کارشان را هم  مشترک و جماعتی مورد استفاده قرار دهند، شروع 

 صرفاً به تولید با هدف داد و ستد کردند. از این تاریخ به بعد ارزش مصرفی محصوالت 

به محمل و محرکی برای مبادله یا فروش و خرید تبدیل شد. این امر یعنی تولید برای 

رفع نیازهای فردی و اشتراکی، سرآغاز رخدادی سترگ، پیچیده و ماالمال مبادله و نه 

کار های از اسرار در زندگی بشر گردید. از این زمان ولو تدریجی، ارزش استفاده فراورده

انسانی فقط تا آنجا معنی و موضوعیت یافت که شالوده تولید آنها برای مبادله و فروش 

 باشد. 

کار بشر کاال شد. تولید هویت کاالئی پیدا کرد، فروش هدف  با وقوع این رخداد، حاصل

بنیادی تولید گردید و انسانها تولید کردند برای اینکه بفروشند. کار و تولید برای رفع 

نیازهای زندگی از بستر اندیشه و شعور آدمی خارج شد. زندگی کردن و بهتر زیستن به 

به قابلیت افزون تر تولید برای فروش فروختن، به داد و ستد، به تولید برای فروش، 

کند این می رفتن قفل گردید. در اینجا اساسی ترین و پیچیده ترین پرسشی که رخ

است که مالک و معیار این فروختن، خریدن یا مبادله کاالها با هم چه بوده و چیست؟ 

و لپه کیل 4کاالی معینی مانند یک کیلو گوشت ماهیچه گوساله را در نظر بگیرید، با 

پاکت سیگار وینستون،  10کیلو بادام دارای پوست، حدود یک دهم گرم طال،  2تبریز، 

کیلو گندم قابل مبادله  32کیلو لیموشیرین و باالخره  8کیلو برنج بسمتی پاکستان،  10

استفاده های هستند. این کاالها به لحاظ ظاهر، هیچ شباهتی با همدیگر ندارند، ارزش
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ت است تا جائی که برخی از آنها نیاز حتمی زنده بودن هستند، در آنها بسیار متفاو

حالی که برخی دیگر مانند سیگار قاتل جانند، یک دهم گرم طال حتی برای عاشقان 

کند زیرا نمی سینه چاک ظاهرسازی و آرایش و نمایش مکنت هم گرهی از زندگی باز

د. وزن این کاالها هم یکسان چندان قابل رؤیت نیست تا وسیله اطفاء این تمنیات گرد

نیست. طعم، رنگ، خاصیت یا ترکیب مواد متشکله آنها متمایز از یکدیگر است. حتی 

به لحاظ رفع نیازهای فیزیکی، جسمانی و بیولوژیک جایگزین دقیقی برای هم نیستند. 

دیم، و با مقادیری که آورها توانند به نسبتها میبا همه اینها و به رغم همه این تفاوت

توان یکی از این کاالها را معیار مبادله همه آنها با هم گرفت. می با همدیگر مبادله شوند.

کیلو لیمو شیرین،  8به طور مثال همان یک دهم گرم طال را معادل قرار داد و گفت که 

کیلو گندم یا دو کیلو بادام یا سایر کاالهای لیست باال به همین اندازه ارزش دارند.  32

 ین یکسانی چیست و از کجانهفته ا این تعادل یا سرّ نهاناساسی آنست که راز  پرسش

چه چیز در تمامی این کاالها به اندازه هم وجود دارد و از چنان نقش و موقعیتی  آید؟می

شود؟ یک چیز روشن می برخوردار است که جواز همطرازی و داد و ستد متعادل آنها

د بودن این کاالها نیست که مبنای مبادله برابرشان است. ارزش استفاده و میزان مفی

گیرد، ارزش استفاده هر فراورده فقط تا جائی موضوعیت دارد و طبیعا حائز می قرار

گردد، به بیان دقیق تر برای اینکه می اهمیت است که موجد و منشأ مبادله پذیری آن

دارای ارزش مصرف  حتماًمحصول کار انسانی مبادله شود و به صورت کاال در آید باید 

باشد. باید نوعی نیاز بشری را پاسخ گوید، تا این جای ماجرا بدیهی است، اما این نیز به 

همان اندازه بدیهی است که ارزش استفاده شالوده و معیار مبادله برابر کاالها نیست. 

اهمیتش کیلو گندم با آن همه  32دهد که چرا نمی این شکل ارزش به هیچ وجه توضیح

در زنده نگه داشتن آدمها باید با یک دهم گرم طالی فاقد هر نوع ربط به حیات و ممات 

 آدمیزاد به صورت برابر معاوضه و داد و ستد گردد. پس باید به کندوکاو ماجرا پرداخت.
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اگر از ارزش استفاده کاالها یا همه خواص کیفی، نوع فایده و تمایزات صوری آنها چشم 

هر باال پردازیم تنها یک اینها را کنار زنیم و به جستجوی راز سر به مُپوشیم، همه 

ماند. همگی محصول کار هستند. این نکته می خصیصه مشترک برای کل کاالها باقی

مهمی است اما باید آن را بسط داد، تعمیق کرد و تکمیل نمود. وقتی ما ارزش  کامالً 

ی مادی و ظاهری تشکیل دهنده آن نیز نهیم تمامی اجزامی استفاده محصول را کنار

گیرند. عریان تر بگوئیم، محصول کار دیگر حالت میوه بودن، می مورد چشم پوشی قرار

ها نهد، از همه این حالتمی طال، میز، فرش، خانه، کامپیوتر یا موبایل بودنش را از دست

ین اشکال متنوع کار یا تمامی اها شود، همه اینمی گیرد یا خارجمی فاصلهها و کیفیت

کنند. کل این کاالها به مقادیری کار مجرد می یک روح واحد، یک خصلت مشترک پیدا

 گویند که مقداری کار متراکم شده هستند.می شوند و یکصدامی انسانی قابل تحویل

کند و مبادله برابر کاالها با هم می این کار متبلور شده است که ارزش کاال را تعیین

بر همین ارزش یا مقدار مساوی کار متراکم در آنها است. حال به پرسش اساسی مبتنی 

رسیم. اینکه میزان سنجش این ارزش، این کار متبلور شده در کاال چیست؟ می دیگری

تواند گویای این معیار باشد. ارزش هر کاال به نمی سوای فاکتور زمان هیچ چیز دیگری

ه است بستگی دارد اما این تعریف تا اینجا و زمان کاری که برای تولیدش مصرف شد

کند. اگر ارزش هر کاال را زمان کار می در این سطح، تناقضی فاحش را با خود حمل

کند، پس هر چه کارگر تولید کننده تنبل تر و ناشی می در تولیدش تعیین صرف شده

گردد، می یه آنتر باشد باید ارزش کاال سیر صعودی پیماید!! زیرا زمان بیشتری صرف ته

 اما واقعیت چیز دیگری است. ارزش کاال توسط زمان کار متجسم در آن تعیین

شود. کاری که می نهفته در آن محاسبه و معین الزم اجتماعا  گردد، توسط کار نمی

دهد کار برابر انسانی یا میانگین اجتماعی کار مورد نیاز، در می جوهر ارزش را تشکیل

در هر جامعه جداگانه، برای تولید آن کاال است. نیروی کار  شرایط تاریخی مشخص،

سازد، این نیروی کارهای می کل یک جامعه ارزش کل کاالهای تولید شده آن جامعه را
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مختلف و کثیر تا آنجا که معرف یک نیروی میانگین اجتماعی باشند، نیروهای کار 

کاالهای جامعه معین ارزش انسانی همانند یا برابر هستند. بر همین مبنی ارزش کل 

الزم متراکم در این کاالها است. زمان کار الزم اجتماعی مقدار وقتی  اجتماعاً کل کار 

است که در شرایط متعارف تولیدی هر جامعه معین با درجه متوسط مهارت و شدت 

کار، برای تولید یک ارزش استفاده معین الزم است. ارزش کاال را همین زمان کار 

نماید. کاالهائی که برای تولید آنها به اندازه هم زمان می الزم نهفته در آن معین اجتماعاً

باشند. مدت الزم برای تولید کاالئی معین با می کار صرف شده است دارای ارزش برابر

شود. بارآوری کار زیر فشار عواملی مانند درجه می هر تغییر در بارآوری کار دچار تغییر

سازمان اجتماعی پروسه تولید،  ان، سطح پیشرفت دانش و تکنیک،متوسط مهارت کارگر

عی دچار جه کارائی وسائل کار و وسعت دامنه استفاده از آنها و باالخره شرایط طبیدر

گردد. هر چه بارآوری کار افزونتر باشد زمان کار برای تولید کاالی معین کمتر، می ییرتغ

 کامالًیز کمتر خواهد بود. عکس موضوع نیز کار متراکم در آن کاال کمتر و ارزش آن ن

 صادق است.

  

 کار مجرد و مشخص -2

است که دوگانگی ماهوی میان کار مجرد و مشخص را تشخیص اولین کسی مارکس 

داده و تشریح کرده است. او تأکید دارد که شناخت درست این تفاوت هویتی، برای فهم 

ماحصل توضیح او این است که کاالهای  عمیق اقتصاد سیاسی بورژوازی بسیار مهم است.

تولیدی های کنند و ایجاد آنها مستلزم فعالیتمی متمایز هر کدام نیاز خاصی را تأمین

متفاوتی هستند و ما  کامالً های متر کتان، ارزش استفاده 20خاص است. یک کت و 

خیاطی و نساجی  باشند،می گذاریم که دارای ارزش مبادله برابرمی فرض را بر این عجالتاً 

الزم است هم کارهای مختلفی هستند. اما این دو نوع فعالیت ها که برای تولید آن

متمایز، هر گاه از نوع استفاده، خواص  کامالً تولیدی کیفیتا متفاوت با دو ارزش استفاده 
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ار انسانی ا چشم پوشیم، فقط دو شکل متفاوت صرف نیروی کهکیفی و حاالت صوری آن

یا میز، فرش، موبایل، یخچال، عدس، اتوموبیل و گندم  کتان کت و .خواهند بود

دهند. در پشت می بسیار متفاوت و متنوع یا شکل مشخص کار را تشکیلهای حالت

کل اینها عنصر مجرد مشترکی قرار دارد که همان کار مجرد انسانی یا زمان کار است. 

ص استعمال گردد، به درجه ای از نیروی کار برای آنکه بتواند به این یا آن شکل مشخ

الزم انسانی است.  اجتماعاً تکامل نیاز دارد، اما ارزش یک کاال فقط نماینده کار مجرد 

نیروی کاری که فرد معمولی به طور متوسط، بدون تکامل خاصی در وضعیت جسمانی 

جوامع الزم در شرائط تاریخی متفاوت در  اجتماعاًخویش از آن برخوردار است. کار ساده 

متفاوت است اما در یک جامعه معین مقداری معلوم است. کار پیچیده  طبیعتاًمختلف 

کار ساده فشرده یا مضربی از آن است. کاال ممکن است محصول  صرفاًو دارای مهارت 

گیرد و نماینده کمیت می پیچیده ترین کارها باشد اما در ارزشش معادل کار ساده قرار

است. کارهای گوناگون با درجات مختلف پیچیدگی بر اساس معینی از کار ساده 

شوند. می متفاوت به کار ساده یا کاری که میزان سنجش ارزش است تحویلهای ضریب

به این خاطر  صرفاًمتر کتان ارزش دارد. چرا؟  20باالتر گفته شد که یک کت به اندازه 

متمایزی های ها دارای ارزش استفادهکه تولید هر دو کاال به زمان کار برابر نیاز دارد. آن

تولید های هستند اما زمان کار مورد احتیاج برای تولیدشان یکسان است. ارزش استفاده

شود اما این رشد بسیار چشمگیر  عظیمی مّچار رشد کتواند دمی شده در یک جامعه

ن موضوع معموال با تنزلی فاحش در ارزش کاالها همراه است. این هماها ارزش استفاده

اساسی است که ریشه در تضاد ماهوی میان کار مشخص و مجرد دارد. افزایش بارآوری 

آورد، اما هر مقدار می بیشتر را به دنبالهای کار، تولید انبوه تر کاالها و ارزش استفاده

 اجتماعاً غول آساتر، در قیاس با قبل، زمان کار های این کاالهای انبوه تر و ارزش استفاده

کمتر های م کمتری همراه دارند و به همین میزان هم، مقادیر ارزشی یا ارزش مبادلهالز

گیرد، مستقل از می کنند. کار معینی که در مدت زمان معین انجاممی با خود حمل
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کند هر چند که در فاصله می همه تغییرات ناشی از بارآوری، مقدار معینی ارزش تولید

شود می بیشتر ،، این ارزش استفادهبه وجود آوردنابرابر های زمانی برابر ارزش استفاده

 گردد هر گاه بارآوری پائین آید. می اگر بارآوری باال رود و کمتر

 

 شکل ارزش یا ارزش مبادله -3

 جوهر اجتماعییک  تجسمعینی مشخص دارند که همگی  شکلهایکاالها به این دلیل 

ارزش کاالها ماهیت اجتماعی محض کار انسانی هستند. بر همین اساس،  یا واحد

رابطه اجتماعی با کاالهای  عینیت ارزشش فقط در . کاال یک رابطه اجتماعی است ودارد

یابد. کاالها یک صورت ارزشی مشترک به نام پول دارند. بسیار می دیگر امکان ظهور

ارزش  تکوین برای این کار باید پروسه تاریخیید. آمی مهم است بدانیم که پول از کجا

 را کاوید.

 شکل ساده یا تصادفی ارزش

کند و می به مثال کت و کتان در بحث باال باز گردیم. کتان ارزش خود را با کت بیان

دارد. اولی فعال و دومی منفعل است. کاالی می کت کاالئی است که این ارزش را اظهار

کند و کاالی دوم نقش می رابطه نسبی با کاالی دوم ابرازاول ارزش خود را در یک 

ارزش است و کت شکل معادل  شکل نسبیگیرد. کتان حائز یک می معادل را به عهده

گوئیم کاالها به عنوان ارزش، کار متراکم می وقتیکند. می این ارزش را تعیین

آنها را  زنیم، جوهر وجودیمی شده انسانی هستند، دست به یک کالبدشکافی

کنیم، اما هنوز یک شکل ارزشی متمایز از شکل طبیعی که دارند می آشکار

زمانی در رابطه ارزشی میان دو کاال وضع متفاوت است.  برایشان تصویر نکرده ایم.

گیرد، ارزش بودنش از طریق می که کاالئی در نسبت ارزشی با کاالی دیگر قرار

آفریند اما این کار در شکل می انسانی ارزش . کارشودمی رابطه با کاالی دوم ظاهر
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سیال خود هنوز عین ارزش نیست. برای اینکه ارزش گردد، باید شیئیت پیدا کند یا 

ار متراکم تنها به حالت انعقاد یافته به خود گیرد. ارزش کتان به عنوان یک توده ک

تواند می است، به شکل چیزی که از لحاظ مادی متمایز از خود کتان صورت یک عینیت

گیرد اهمیتی بیش از آنچه می بیان شود. کت هنگامی که در رابطه ارزشی با کتان قرار

نماید. کتان به منزله ارزش استفاده، با می کند، مقام معادل احرازمی داشت پیدا قبالً

کت تفاوت ملموس و بارز دارد اما به لحاظ ارزش همجنس و عین کت است، همین که 

نماید که نماینده مقدار معینی کار مجرد می کند به زبان رسا اعالممی ه پیدابا کت مراود

انسانی است. همان مقدار کار مجرد یا زمان کار که در کت هم موجود است. کت به این 

توان کاالهای دیگر را با می کند کهمی ترتیب حکم کمیت معینی از یک شیئی را پیدا

ارزد؟ شکل می متر کتان چند کت 40سؤال نمود که  توانمی آن سنجید. به طور مثال

زند که رابطه ای اجتماعی در پشت آن پنهان است، اما در می ارزش نسبی کاال فریاد

 مورد معادل چنین نیست. 

ارزش مصرف حالت عکس  داردمی اعالم است که اولین خاصیت کاالی معادل این

گوید که کاال با همان شکل و می معادل کرده است.را احراز  مبادله خود یعنی ارزش

 شمایل موجودش نماینده ارزش است. 

ضاد خود یعنی مت به حالت ،کار مشخص دهدمی نشان که خاصیت دوم معادل آنست

و به  هستندهر دو صرف نیروی کار  خیاطیو  نساجی .آمده استکار مجرد انسانی در

بیان ارزش پروسه اما در عمل یا در  ،لحاظ تولید ارزش باید از همین منظر نگاه شوند

 این نشان دادنکند. برای می و حالتی اسرارآمیز پیدا شودمی وارونههمه چیز  ،کاالها

بلکه در شکل  ،بافندگی عملیعنی  ،نه در شکل مشخص خود ،بافندگیکه  امر

کار  یعنی خیاطیباید  شود،می آفریننده ارزش پارچه ،کار انسانی یا ،عام خود

به مثابه شکل محسوس تحقق کار مجرد  ،مشخصی که معادل پارچه را تولید کرده است

 .گیردقرار  بشری در برابر آن )بافندگی(
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کار فردی به صورت عکس خود یعنی کاری  سومی هم دارد. ویژگیکاالی معادل 

شود. کار مشخص خیاطی مورد بحث ما می که مستقیما شکل اجتماعی دارد تبدیل

مبنی این ظرفیت را دارد که با سایر اشکال  بر همین کار همگون انسانی است و نمود

کار نساجی در تساوی قرار گیرد. در همین راستا با اینکه مانند هر کار مولد  مثالً کار 

یابد می و در محصولی تبلور نمایدمی انفرادی است، شکل اجتماعی هم احراز ، کاریکاال

 که مستقیما با کاالی دیگر قابل مبادله است. 

کند. می گردد، به طور واقعی ارزش بودن خود را بیانمی همین که فراورده کار مبادله

 شکل ساده ارزش یک کاال در رابطه ارزشی یا مبادله ای آن با کاالئی از نوع دیگر ظهور

گفته شد که ح کنیم. اصالًآمد  کند. در همین جا باید یک نکته را که در آغاز بحثمی

، این بیان نادرست بود. کاال هم دارای ارزش استفاده است و هم ارزش مبادله

شود که با می افتد یا هنگامی دارای ارزشمی فراورده کار زمانی به ورطه این دوگانگی

در کاال یا کاالهای دیگر مبادله شود. محصول کار در انزوا این خصلت را ندارد، ارزش 

 لیستی را هم روشنتیرسد، واقعیتی که تکلیف یک انگاره غلط مرکانمی مبادله به ظهور

سازد. ما نشان دادیم که شکل و مقدار ارزش کاال از ماهیت ارزشی و کار انسانی می

گیرد، عکس آن واقعیت ندارد، ماهیت ارزشی کاال از شکل و می متبلور در آن نشأت

ردد. در مثال کتان و کت دیدیم که شکل طبیعی کتان گنمی مقدار ظاهری آن ناشی

است، در حالی که شکل طبیعی کت با نقش معادل شدنش،  ارزش استفادهجلوه یک 

است. این تضاد میان ارزش مصرف و ارزش در نهاد هر کاال موجود است  ارزشمظهر 

گردد. می ارو همین تضاد است که در رویه بیرونی به صورت رابطه ای میان دو کاال پدید

ید و کاالئی آمی کاالئی که باید ارزشش بیان شود، بالواسطه ارزش استفاده به حساب

شود. به این ترتیب می که باید ارزش با رجوع به آن بیان گردد ارزش مبادله محسوب

شکل ارزشی بسیط هر کاال شکل تجلی تضادی است که میان ارزش استفاده و ارزش 

ود است. فراورده کار در همه اشکال جامعه یک شیئ قابل استفاده در بنمایه هر کاال موج
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معینی است که کار صرف شده در تولید یک فراورده به  تاریخاًبوده است، اما در دوران 

 گردد.می شود و محصول کار کاالمی یک خصلت عینی آن، به شکل ارزش ظاهر

 شکل گسترش یافته ارزش

کتان و کت گفتیم، رابطه ای که میان همه  مثالً تا اینجا فقط از رابطه ارزشی دو کاال 

متر کتان به اعتبار کار مجرد انسانی نهان در آن، ارزشی  20کاالها قابل تعمیم است. 

برابر با یک کت داشت. حال لیستی از کاالها را اضافه کنیم که همگی حامل همین 

ر الزم اجتماعی هستند. همگی ارزشی برابر خواهند داشت. مقدار کار یا همین مدت کا

تواند لوبیا، عدس، میز، فرش، باقلوا یا المپ، ریش تراش و دوربین می شکل مشخص آنها

کار . هیچ کاره اندتعیین ارزش در عکاسی باشد اما این شکلهای مشخص متفاوت 

در اینجا زند. می الزم و برابر متراکم در آنهاست که سرنوشت ارزش را رقم اجتماعاً

کاالئی مانند پارچه به وسیله شکل ارزشی خود نه تنها با یک کاالی منفرد در رابطه 

کند. در شکل ساده ارزش، می گیرد بلکه با دنیای کاالها ارتباط برقرارمی اجتماعی قرار

توانست تصادفی باشد، به این معنی که دو کاال می یک کتمتر کتان با  20برابری میان 

ماجرا  ،تصادفا حامل کار انسانی یکسانی شده باشند. درشکل دوم یا گسترش یافته

، المپ، باقلوا یا کت، عدس مثالًهر کدام از کاالهای مورد مبادله  باچنین نیست. پارچه 

 ،متعدد و مختلف هستندمالکان شکلهای مشخص متنوع و دوربین عکاسی که دارای 

کند و از نسبت ارزشی یکسان می حفظ دارد،رابطه ارزشی را که با کت  باز هم همان

. گویدمی خود با این کاالها یا در واقع نسبت ارزشی یکسان موجود میان همه این کاالها

 زند که مبادله تنظیم کننده مقدار ارزشمی تواند تصادفی باشد و فریادنمی اتفاقی که

نیست، بالعکس مقدار ارزشی کاال یا زمان کار اجتماعی متبلور در آن است که روابط 

بیان نسبی ارزش در شکل گسترده به نوبه خود دارای بخشد. می مبادله ای را نظم

رسد، هر تساوی نمی ماند که به پایانمی نقیصه ای مهم است. زنجیره ای طوالنی را

 دهد، هر لحظهمی لقه ای از این زنجیر را تشکیلر حزشی میان کاالئی با کاالی دیگار
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تواند با رسیدن کاالی جدید طوالنی تر گردد و باالخره اینکه کار انسانی را فاقد می

 ظهور یک شکل ارزشی واحد باقی گذارد.

 شکل عام ارزش 

اوی یا کار زنجیره طوالنی کاالهای دارای ارزش مس مشکل یا نقیصه باال یعنیوجود 

ایفا بدون آنکه هیچ کدام آنها نقشی شاخص و متمایز از سایرین  اجتماعی برابر انسانی،

 شد و این نقش را به دوشمی باید کاالئی پیدا .بود  شکل عام ارزشظهور  د، باردارکن

بیان تساوی ارزشی دو کاال یا شکل ساده ارزش، پدیده زمانی بود که تولید  کشید.می

 کرد و کاالها به صورت تصادفی با هم مبادلهمی را طی کاال مراحل جنینی خود

گردیدند. با توسعه تدریجی تولید کاالئی و کاال شدن بیش از پیش محصول کار چاره می

اتفاق رخ ای نبود جز آنکه شکل گسترش یافته ارزش جایگزین نوع ساده آن گردد، این 

کاالهای فراوان و مختلف شروع به بیان ارزش خود به طور ساده با یک داد. آنسان که 

 پوند 10کاالی واحد کردند. لیستی طوالنی از کاالها به طور مثال یک دست لباس، 

چارک گندم، یک اونس طال، نیم تن آهن و خیلی کاالهای  پوند قهوه، یک 40چای، 

، ارزش خود را یکجا شانالزم اجتماعاً یا کار  ،دیگر بر اساس کار اجتماعی متبلور در خود

متر پارچه بیان نمودند. بر متن این فرایند ارزش هر کاال در سنجش با  20در  مثالً

چای متنوع  پوند 10، به طور مثال شدمی از ارزش مصرف ویژه خود متمایز -اوال  پارچه،

چای بود، اما  پوند 10 کماکان، کردمی ها را در مقابل شکل طبیعی خود پیداترین شکل

تجلی مشترک و مستقیم  - ثانیا  ساخت.می از کاالها هم ارز با خیلیارزشش، آن را 

مقادیر مساوی کار الزم اجتماعی منعقد در خود یا کاالها  رفت،می کنارارزش کاالها 

دارای همین مقدار کار الزم اجتماعی یا که ارزش برابرشان را از طریق کاالی واحدی 

شد می ظاهریک شکل ارزشی معین به بیان دیگر یک کاال در  نمودند.می بیان بود ارزش

. شکل عام ارزش نتیجه دادمی سایر کاالها را به مثابه ارزش با یکدیگر در ارتباط قرار و

آرد مگر آن نمی عمل مشترک جهان کاالها است. هیچ کاالئی بیان عام ارزشی به دست
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به وسیله معادل واحدی بیان کنند. عینیت ارزشی کاال که عموم کاالها ارزش خود را 

در رابطه اجتماعی بودن آن است و به همین دلیل در یک رابطه همه جانبه اجتماعی 

 یابد.می است که امکان بیان

 گذار از شکل عام ارزش به پول  

کند، به جرم معادل شدنش از سوی تمامی کاالهای می کاالئی که شکل معادل عام پیدا

شود، این کاال دیگر حتی در شکل طبیعی خود هم مظهر ارزش استفاده می دیگر طرد

 مظهر ارزش است و درست همین تفاوت است که موجب طرد شدنش دقیقاً نیست بلکه 

گردد. این طرد شدن در همان حال بیانگر آنست که کاالی مورد بحث موقعیت خود می

الها استحکام بخشیده است. پذیرش را به مثابه شکل مشترک ارزش نسبی جهان کا

اجتماعی به دست آورده است، صورت طبیعی آن با معادل بودن جوش خورده است و 

برای شکل عام ارزش آوردیم،  قبالًکسب نموده است. در مثالی که « کاال –پول »مدال 

عوض کنیم. شکل جدید معادله چنین خواهد بود. « دو اونس طال»جای پارچه را با 

چارک گندم،  پوند قهوه، یک 40چای،  پوند 10یک کت و شلوار، متر پارچه،  20ارزش 

کیلو برنج، نیم تن آهن یا مقادیر معینی از کاالهای دیگر با این مقدار طال بیان  10

خواهد گردید. این واقعیتی است که در تاریخ رخ داده است. با انکشاف روزافزون تولید 

 مثالً االها جامه عمل پوشیده است. اگر زمانی دو کاال کاالئی، روند اکسپرسیون ارزش ک

لباس و پارچه، در جریان مبادله با هم، به گونه ای تصادفی، ماهیت ارزشی یا برابر بودن 

کردند، کمی این می ساده بیان کامالًکار الزم اجتماعی متراکم در خود را، با شکلی 

طرف تر زنجیره ای طوالنی از کاالها در همان پروسه مبادله، همان برابری کار انعقاد 

یافته درونی یا همان ارزش همگون خویش را، نه تصادفی، نه ساده که به شکلی گسترده 

و در همان حال ثابت به نمایش ایستادند. شکل گسترده ارزش در پروسه انکشاف افزون 

کاالئی، تکامل یافت و با شکل عام ارزش جایگزین گردید، تولید کاالئی کند یا تر تولید 

مقام خود را به مثابه شکل « کاال –پول »شتاب آلود به گسترش خود ادامه داد، طال یا 
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مشترک ارزش نسبی همه کاالها تثبیت کرد. این روند تداوم یافت تا به میدانداری پول 

، )عام(و از دوم به سوم (ش یافته)گستربه دوم )ساده(انجامید. در گذار از شکل اول

شد اما می داد، کاالی معادل در شکل طبیعی خود مظهر ارزشمی تغییراتی ذاتی رخ

 شاهد هیچ تغییر ذاتی نیستیم. طال جای پارچه را احراز (پولی)در عبور به شکل چهارم

 کند.می

 ارزش، کار ساده و پیچیده، تناقض کار مجرد و مشخص 

الزم متبلور  کار انسانی اجتماعاً»در کالبدشکافی مارکسی کاال دیدیم که ارزش هر کاال 

 هشود و کارگران هر نقطمی کار مجرد انسانی با زمان انجامش محاسبه .«در آن است

دهند در می دنیا به رغم تمایزات فاحش بارآوری کار در آنجا با زمان کاری که انجام

کنند. یک نکته در این میان بسیار اساسی می ایفای نقشها ارزش و اضافهها تولید ارزش

آنچه تعیین کننده ارزش است مقدار زمان کار تجسم »است. اینکه به گفته خود مارکس 

 نیست، بلکه مقدار کار الزم در لحظه و شرایطی معین یا کار اجتماعاً ها یافته فراورده

ارگر یک کشور در طول یک سال در کهای همه ساعات کاری که توده .«الزم است

دهند، زمان کار مورد احتیاج سرمایه اجتماعی یا بازار می اختیار طبقه سرمایه دار قرار

ساالنه این یا آن جامعه معین حامل « محصول اجتماعی»آن کشور است. داری سرمایه

« خدمات»و ها کل این کار و تولید یا کل زمان کار متبلور در این حجم عظیم فراورده

است، اما ارزش این محصول غول آسا را نه کار انجام گرفته با پیچیده ترین تکنیک و 

باالترین بارآوری، نه کار ساده بدون هیچ مهارت و پیچیدگی یا دارای کمترین میزان 

 زمان کار اجتماعاً »بارآوری، بلکه میانگین اجتماعی آنها یا همان کار الزم اجتماعی 

 شکل گیری به طور خاصبحث حاضر ما بر روی کاال و نماید. یم تعیین« الزم

متمرکز است، اما با توجه به اهمیت زیاد داری شیوه تولید کاالئی ماقبل سرمایه

رادیکال سرمایه  آناتومی درست وکار مجرد و مشخص در ذاتی  تناقضواکاوی 

مراحل  حصاردر این واکاوی را نه  و حساب شده، اجازه دهید، آگاهانهداری، 
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ولید کاالئی بلکه با رجوع به آنچه در نشو و نمای ت آغازین داد و ستد کاالها یا

، آوردن بحث جریان دارد، مورد تجسس قرار دهیم.داری شیوه تولید سرمایه

در اینجا به این خاطر اهمیت دارد که بعدها در پروسه  در یک سطح مقدماتی،

نقد اقتصاد سیاسی بورژوازی، جا به جا و داری کالبدشکافی مارکس از سرمایه

با این توضیح به ادامه بحث خود باز موضوعیت آن مواجه خواهیم شد. با  ،و مکرر

فرض کنیم که یک مثال مشخص دنبال نمائیم.  گردیم و ماجرا را با تمرکز بر روی

 صنایع جامعه ای معین به لحاظ درجه پیشرفت تکنولوژی، ماشین آالت، بارآوری کار و

سطح متمایز قابل تفکیک باشند، کاالی معینی به طور  5کارگر در های مهارت توده

متمایز های مثال یک میز تحریر به وسیله کارگران شاغل در همه این سطوح با بارآوری

گردد. یک کارگر در کارگاه صنعتی کوچک متعلق به نازل ترین سطح، در طول می تولید

، کارگر شاغل در سطح دوم در همان کندمی مل به بازاریز را آماده حم 2فقط  روزهر 

رسد، می عدد 8کارگر سطح سوم به  نماید، محصول کار روزانهمی میز تولید 5 روزیک 

 میز 15و  10مورد استثمار سرمایه در سطوح چهارم و پنجم به ترتیب  انکارگر

کار کرده اند.  ساعتی 8روزانه کار  5و در مجموع  روزکارگر هر کدام یک  5سازند. می

را بر کل ساعت  40میز است. اگر  40 ساعت( 40روز ) 5حاصل کار همه آنها در این 

 میزهای تولید شده تقسیم کنیم متوسط زمان کار متراکم در هر میز یا زمان کار اجتماعاً 

 برابر با یک ساعتالزم برای تولید هر واحد محصول به دست خواهد آمد، این زمان 

الزم است و درست  زمان کار اجتماعاً  یک ساعت حاوی این ترتیب هر میز است. به

سازد. حال باید دید می را مشخص هاهمین زمان کار الزم اجتماعی است که ارزش میز

فاحش و تعجب انگیز رخ  نسبتا که در این گذر چه اتفاق افتاده است، چرا این تغییرات

که رقم ارزش مورد تأکید از کجا پیدا گردیده داده است؟ مهم تر و اساسی تر از همه این

داد و ستد گردد.  حتماًکاال باشد باید  ،است؟ میز یک کاال است و برای اینکه شیئی

برای مبادله تولید شود. اگر کسی میزی را برای مصرف شخصی بسازد کاال نیست  اساساً
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میز داریم که برای  40میز مورد بررسی ما نخواهد بود. در مثال حاضر ما  طبیعتاً و 

شوند، فرض را بر این گذاریم که کل نیاز بازار یا کل تقاضای موجود می مبادله وارد بازار

دستگاه است. در بازار مشتریان مختلف با  40برای میز همین اندازه یعنی همین رقم 

متفاوت در جستجوی خرید میزهستند. میزها به  هایمتفاوت و قدرت خریدهای سلیقه

نجاری، ظرافت، زیبائی یا آنچه تجلی رویه مشخص کار )کار مشخص( است با هم  لحاظ

تفاوت دارند. فرض دیگر ما آنست که موادخام و هزینه استهالک ماشین آالت دخیل 

بازار های ازه و مؤلفهدر تولید آنها یکسان است اما درجه مرغوبیت، نوع طراحی، اند

متفاوت را های تا هر کدام یا هر گروه سلیقههمین راس ها متمایز است و درپسندی آن

کنند. باالتر نشان دادیم که زمان کار متراکم در این میزها با هم می به سوی خود جلب

است، در نوع  ساعت وقت برده 4تفاوت فاحش دارند. ساخت میز تولیدی کارگاه نخست 

تولید میز کار است. زمان کار در  دوم، هر میز حاصل یک ساعت و شش دهم ساعت

 ساعت هشت دهمچهارم از  در کارگاهاست.  یک ساعتنوع سوم باز هم کمتر و فقط 

پنجاه و پنج  است و بیش ازکند و باالخره میز گروه پنجم رکورد شکسته نمی تجاوز

کار نبرده است. بازار فروش میزها داغ است. مشتریان مشغول  صدم یک ساعت

کندوکاوند. صاحبان کاالها در توصیف مزایای جنس خود غوغا راه انداخته اند، 

برند و خریداران همین تقال را می فروشندگان همه توان را برای فروش گران تر به کار

ت در گرفته است، آنچه آرند. رقابتی سخمی برای خرید هر چه ارزان تر به عمل

افتد آنست که هیچ کدام از تولید کنندگان قادر به می اتفاق نهایتاً گریزناپذیر است و 

فروش میز یا میزهای خویش بر اساس میزان زمان کار متراکم در آن نیستند، این قانون 

مان سازد، هر میز زمی و اقتصاد کاالئی است. رقابت حد میانگینی را حاکمداری سرمایه

الزم یا  اجتماعاًکار متبلور در خود را، به سوی یک زمان کار متراکم میانگین، کار 

گوید، تمکین به این ارزش را که دیگر لباس می متوسط زمان کار اجتماعی الزم ترک

تبیین موشکافانه و  شود.می وش باز پذیراقیمت یا قیمت تولیدی پوشیده است، با آغ
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الزم از اینجا  اجتماعاً به مثابه کار اجتماعی الزم یا زمان کار  نقاد مارکس از ارزش کاال

گیرد. کاال یک رابطه اجتماعی است. فراورده کار در پویه داد و ستد است که می نشأت

زاید، کار متراکم در محصول است اما در نمی گردد، ارزش نیز از بطن مبادلهمی کاال

جا چند نکته  کند. در اینمی خود را اعالمگردد و وجود می متن مبادله است که ظاهر

 هستند.بسیار مهم و اساسی 

کار مشخص یا کل آنچه به این حوزه تعلق دارد مانند شکل، اندازه، درجه مرغوبیت،  :اول

 باشند، این فقط کارنمی ارزش کاال ظرافت، زیبائی، بازارپسندی، به هیچ وجه آفریننده

 ارزش است.  موجدمجرد انسانی متبلور در محصول است که 

 اجتماعاً کاال برابر با کار انسانی منعقد در آن نیست، بلکه مساوی با کار  ارزش هر :دوم

 باشد.  می الزم، متراکم در آن

ارزش پدیده ماهوی کاال است، اما همان گونه که محصول در پروسه مبادله و  :سوم

سازد می متجلی شدن به عنوان یک رابطه اجتماعی، خصلت کاال بودن خویش را ظاهر

گردد. به می کاال نیز در پویه مبادله و ابراز هویت اجتماعی آن تعیین ارزش واقعی

الزم متراکم  اجتماعاً تبلور در کاال بلکه کار همان دلیل که ارزش نه صرف کار انسانی م

 در آن است. 

زمان  دقیقاً اگر ارزش کاال، نه فقط مقداری زمان کار متبلور در محصول، بلکه  :چهارم

و اگر ارزش به رغم وجود ماهوی  –هست  حتماً که  –الزم، برای تولید آن است  اجتماعاً

خود، تنها در پروسه مبادله یا ابراز حیات کاال به عنوان یک رابطه اجتماعی است که 

سازد پس باید قبول کنیم که کاالها در جریان می واقعیت از پیش موجودش را عیان

 قلداد و ستد، زمان کارهای متفرق، متنوع و مختلف متراکم در خود را به همدیگر منت

 روند. می برخی کمتر از ارزش مبدأ و برخی بیشتر از آن به فروش کنند،می

در مثال باال این انتقال قهری را به وضوح مشاهده نمودیم. میزهای تولید شده در 

مختلف با سطوح متفاوت بارآوری کار یا مهارت کارگر، به ترتیب دارای زمان های عرصه
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ساعت، یک ساعت و شش دهم ساعت، یک ساعت،  4به میزان  أکارهای متراکم مبد

بودند. این زمان کارهای مختلف در بازار  صدم ساعت 55هشت دهم ساعت و باالخره 

و در جریان مبادله همگی به ورطه تغییر افتادند و در یک زمان میانگین یا زمان کار 

مکتوب را با هم همدیگر را پیدا نمودند، پروتکلی نا ،برای تولید یک میز ،الزم اجتماعاً

 یک ساعتامضاء کردند. پروتکلی که زمان کار الزم اجتماعی هر میز مورد گفتگو را 

و  ساعت 3میز حوزه اول بیش از  ها،جا، در پویه این داد و ستد کند. در اینمی اعالم

نهفته در همان یک ساعت ، میز سوم دادندرا از دست  شش دهم ساعتمیز عرصه دوم 

دو ، میزهای ساخته شده در قلمروهای چهارم و پنجم به ترتیب آردمی خود را به چنگ

 آورند. می زمان کار موجود در خود به دستافزون تر از  صدم ساعت 45دهم ساعت و 

چرا و در کدام فرایند، زمان کار متبلور در کاالهای مختلف راه جایگزینی خود  :پنجم

به فاکتور رقابت  قبالً ؟گیرندمی را پیشبا یک میانگین یا زمان کار متوسط اجتماعی 

اشاره نمودیم. ماجرا از این قرار است که کاالهای مورد بررسی ما نیاز بازار یا انعکاس 

تقاضای موجود در جامعه اند. از یاد نبریم که تقاضای جاری بازار با کار الزم اجتماعی 

کنیم که سرمایه داران یا می متراکم در کاالها فرق اساسی دارد. ما از شرایطی صحبت

 مختلف را در همهای تولید کنندگان کاال در جستجوی سودهای انبوه مرز میان حوزه

از تولید دارو به پهنه تولید موشک و از حوزه پوشاک  در یک چشم به هم زدنکوبند، می

در گونه تکنیک که  توانند، با هرمی ، هر چهگردندمی منتقلبه قلمرو تولید کامپیوتر 

پردازند، این کاالها با می اختیار دارند و هر درجه بارآوری کار مقدور به تولید کاال

شوند و سرنوشت قیمت آنها می مختلف و سطوح متنوع مرغوبیت وارد بازارهای کیفیت

گردد. این کاالها با آنکه می که بیان پولی ارزششان است زیر فشار رقابت تعیین

متفاوت دارند، با اینکه زمان کار به کار رفته در تولیدشان های مرغوبیت، شمایل و جاذبه

مختلف است اما همگی به هر حال نیاز بازار، مورد تقاضا و دارای مشتری هستند. اگر 
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جز این باشد، شاید بیان ارزشی آنها سرنوشت دیگری پیدا کند، موضوعی  که مهم است 

 ه حالت مختلف را در نظر گیریم. و باید در پیچ و خم آن چرخید. در این راستا س

چنین انگاریم که تقاضای موجود در بازار فروش آن چنان پائین است که بیش از  .1

افتد؟ صاحبان میزها می مانند، در این صورت چه اتفاقمی نصف میزها فاقد مشتری

ش، را که بیان پولی ارزها قیمت کنندمی با هم رقابت افتند،می برای فروش به جان هم

یک به بهائی معادل با  نهایتاًآرند و می بیان پولی زمان کار متراکم در میزها است، پائین

 فروشند. می کار متبلور ساعت

خیلی است، اما باز هم  از حالت فوق میزان تقاضا و شمار مشتریان اندکی افزون تر .2

مالکان کاالها چاره بینند، نمی ی خودمیزها هیچ چشم اندازی برای فروش پیش رو از

کار متراکم در میزها رضایت  یک ساعت و نیمبه قیمتی برابر با  ای ندارند سوای آنکه

 دهند.

تقاضا باالست و تعداد مشتریان حتی از شمار کل میزها هم بسیار بیشتر است. در  .3

ساعت کار منعقد در  4رود و چه بسا تا سطح می به صعودرو ها چنین وضعی قیمت

 ا به فروش روند. کااله

 شش دهممیز عرصه دوم  و ساعت سهتولید کنندگان میز حوزه اول  در حالت نخست

نهد اما هیچ چیز بیشتری نمی چیزی از کفمیز سطح سوم  دهد.می از دست ساعت

 45 تولید کننده پنجمدو دهم ساعت و میز قلمرو چهارم  گرداند.نمی هم نصیب خود

  نمایند.می صدم ساعت بیشتر از زمان کار الزم نهفته در خود کسب

دو ساعت و نیم از دست داده  میزهای حوزه اول باز هم تولید کننده در حالت دوم

از میان مالکان کارگاههای بعدی به ترتیب دومی یک دهم ساعت، سومی نیم اما است 

و باالخره صدم ساعت به دست آورده اند  95ساعت، چهارمی هفت دهم ساعت و پنجمی 

دو ساعت و چهار برد و باختی نداشته است، دومی  مالک میز حوزه اول حالت سومدر 
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 3هم ساعت و باالخره پنجمی ساعت و دو د 3ساعت، چهارمی  3دهم ساعت، سومی 

  صدم ساعت افزون بر زمان کار متراکم در کاالهای خود به چنگ آورده اند.  45ساعت و 

 آید و چگونه تعیینمی یک پرسش اساسی در اینجا آنست که میزان تقاضا از کجا .4

 تواند برمی گردد؟ آیا هیچ حساب و کتابی در کار نیست؟! و هر تولید کننده کاالمی

روی جمعیت بی شمار خریداران حساب باز کند و کاالی خویش را با بودن مشتری به 

این گونه نیست و درهیچ دوره تاریخ چنین  قطعاًهر بهائی که هوس دارد بفروشد؟! 

شود باید مبادله گردد می نبوده است. معنای زمینی تقاضا را باید کاوید. کاالئی که تولید

بخش بسیار نازلی از حاصل کار و تولید ساالنه داری سرمایهو به فروش رسد، در جامعه 

گردد و کارگران با این مزد، مایحتاج اساسی زنده ماندن می کارگر، مزد آنانهای توده

کنند. عظیم ترین و غول می خود یا تغذیه و پرورش نیروی کار آتی نظام را خریداری

شود و می مایه داران تصاحبآساترین بخش محصول اجتماعی کار و تولید توسط سر

 از این بخش کوه پیکر، مقداری را به رفاه و ریخت و پاش مصرفی اختصاصها آن

 نمایند. می دهند و کل مابقی را به سرمایه الحاقی تبدیلمی

در وهله اول و در بخش کهکشانی خود، داری تقاضای واقعی درون هر جامعه سرمایه

تقاضای سرمایه برای کاالهای مورد نیاز خودگستری اش، یا اجزاء سرمایه ثابت و در 

وهله بعد احتیاجات اولیه معیشتی کارگران و وسائل حیف و میل، رفاه یا عیش و نوش 

ن حجم تقاضای درو«!! علی االصول»صاحبان سرمایه است. معنای این سخن آنست که 

یک سال باید برابر با کل ارزشی باشد که در همین مدت در جامعه  مثالًجامعه در طول 

از طریق دولت، بازار بورس و مؤسسات عظیم داری سرمایهنظام که  گردد. اینمی تولید

الجثه مالی، با هدف چالش تضادهای سرکش هویتی خود، تشدید هر چه سهمگین تر 

ازی بار بحرانها بر زندگی کارگران، با این معادله و استثمار طبقه کارگر و سرشکن س

کند، موضوعی است که بحث اساسی خود را دارد. بررسی حاضر ما بر می موازنه چه

تاریخی ظهور های تشریح کاال، قانون ارزش و قوانین اقتصاد کاالئی به عنوان پیش زمینه
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که حجم تقاضای درون متمرکز است. در همین راستا فرض ما این است داری سرمایه

مصرف توده کارگر یا  مثالً مختلف و متنوع آن،  کامالًیک جامعه مستقل از اشکال 

نیازهای انباشت سرمایه به هر حال در یک رابطه نسبی ارزشی با کل کار و تولیدی 

 است که در این جامعه صورت گرفته است. 

جامعه به رغم پاره ای با عزیمت از پیش فرض باال و اینکه میزان کل تقاضای  .5

الزم متبلور در محصول  اجتماعاًتوسط کار  نهایتاًو استثناهای همگن با قاعده، ها حاشیه

در  .گردیممی گردد، به مثال مورد گفتگوی خویش بازمی اجتماعی کار و تولید، تعیین

پیش به صورت اخص، هیچ شابلون از داری اقتصاد کاالئی به طور اعم و جامعه سرمایه

مقرری، برای اینکه چه حجم محصول ساالنه کار صرف این یا آن تقاضا گردد وجود 

 کند و مین گذاریمی ندارد. نوع مصرف، جنس تقاضا و طول و عرض آن را سرمایه ابداع

نماید، در اینجا و در پیچ و خم این واکاوی، فرض و فقط فرض ما آنست که حاصل می

الزمی که دراین حوزه به کار  اجتماعاًکار یا زمان کار جمع تقاضا برای میز حول محور 

افتاده است لنگر اندازد. در این صورت باید حاالت متمایزی را که برای سرنوشت فروش 

میزهای هرحوزه و چگونگی نقل و انتقال زمان کار متراکم در آن ها، میان تولید 

اولین، مهم ترین و یم. کنندگان مختلف دیدیم، مقداری انکشاف دهیم و کامل تر ساز

حوزه باال فقط حوزه دارای  5نکته تکمیلی آنست که اگر از بین محوری ترین 

متعالی ترین فاز بارآوری کار، به کل تقاضای جاری جامعه پاسخ گوید، همه 

چنین وضعی زمان کار  دیگر فاقد مشتری خواهند شد. درهای تولیدات حوزه

سایر تنزل خواهد کرد. صدم یک ساعت  55الزم اجتماعی برای تولید میز به 

اما فقط بخشی از زمان کارهای نهفته در خود را  رسندمی میزها به فروش

احبان کارگاههای تولید کننده کنند. آیا این بدان معنی است که صمی تصاحب

چنین نیست. این مسأله را در  مطلقا گردند؟!! می های دیگر متحمل زیانمیز

کنیم که می به همین اندازه بسنده عجالتا جای خود بررسی خواهیم نمود. 
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پائین تر از ارزش واقعی خود و به نحو اولی  کامال توانند به ارزشی می کاالها

پائین تر از ارزش مبدأ خود به فروش رسند اما باز هم سودهای انبوه به دست 

 ضمنا  . ع را در جای خود شرح خواهیم داده گفتیم این موضوآرند. همان گونه ک

 الزم متبلور در اجتماعا  به خاطر داشته باشیم که زمان کار این نکته را هم 

شود، زمان مصروف در پروسه نمی میزها فقط در زمان ویژه تولیدشان خالصه

گردش، سامان پذیری و ایستگاههای مختلف سر راه این ریل مانند انبارداری، 

 حمل و نقل و غیره نیز باید ملحوظ گردد. 

تعمیم دهیم. برای لحظه ای داری مؤلفه باال را به کل جامعه موجود یا جهان سرمایه .6

نظر آریم که از سرمایه اشباع است، درجه تخیلی و تمثیلی، جهانی را در  کامالً به صورت 

بارآوری کار اجتماعی در آن، به اوج رفته است، فاصله میان سطوح مختلف بارآوری 

یا شکل پولی ارزش محصوالت اعم از سرمایه ای و مصرفی ها اندک شده است، قیمت

ر مدار دها گردد، رقابتمی حائز باالترین دستاوردهای تکنیک تعیینهای توسط سرمایه

را کنار هم بچینیم و از خود سؤال ها محصور است. همه اینها نقش بازی همین سرمایه

داری قابل ظهور است؟؟!! یا سرمایهداری کنیم که آیا دنیائی این گونه با ماهیت سرمایه

منفی خواهد بود. مارکس در جلد دوم  قطعاً تواند چنین وضعی به خود گیرد؟ پاسخ می

 گوید: می گروندریسه به مناسبتی

اگر زمان کار اضافی یا زمان کار الزم مساوی صفر باشد، یعنی یا زمان کار الزم همه »

وقت را بگیرد یا تولید بدون کار هم امکان پذیر باشد، در این صورت نه ارزشی داریم، 

 « زه ایو نه ایجاد ارزش تاداری نه سرمایه

همگون چرخه کار و تولید اجتماعی به طور تصور جامعه به ویژه جهانی که در آن کل 

تکنولوژی، پیچیدگی کار، مهارت و تخصص کارگر و ممکن بر محور باالترین سطح 

بارآوری کار بچرخد معنایش آن خواهد بود که دیگر تولید سرمایه، تولید اضافه ارزش 

یا شیوه تولید مبتنی داری ه پایان راه رسیده است. سرمایهتولید ارزش به نقط اساساً و 
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در این جامعه، سطوح تواند در چنین وضعی قرار گیرد، نمی بر قانون ارزش و کار مزدی

های بسیار عظیم و تناقضات سرکش امری هویتی و ناهمگون بارآوری کار با شکاف کامالً

تواند چنین نباشد، ارتقاء بی مهار نمی اساساً اجتناب ناپذیر است. نظام بردگی مزدی

رشد تکنیک، بارآوری کار، تخصص و مهارت کارگر یا کار پیچیده، بدون همپیوندی 

و کار ساده تر در آالت و ابزار کار، تخصص نازل تر ارگانیک با سطوح پائین تر ماشین 

 ی میان کار مجرد و مشخص در اینمزدی امکان پذیر نیست. تناقض هویتنظام بردگی 

ارزش  مسلماً خیزد، کار پیچیده با بارآوری باال در قیاس با کار ساده می نظام از اینجا بر

آفریند، اما ارزش کاال و در همین راستا ارزش کل محصول می بیشتریهای استفاده

اجتماعی ساالنه یا ارزش کل کار و تولید اجتماعی طبقه کارگر یک جامعه فقط نماینده 

الزم متبلور در آن است. بارآوری  اجتماعاًکلی و برابر با زمان کار کار انسانی به طور 

افزون تر کار تابعی از میزان مهارت کارگر، سطح تکنیک و دانش بشری، سازمان 

اجتماعی پروسه تولید، میزان کارائی ابزار تولید، وسعت دامنه استفاده از این ابزار و 

ه اینها روی میزان فراورده کار، کیفیت، ماشین آالت و باالخره شرایط طبیعی است. هم

گذارند اما رشد ناشی از بارآوری کار بیشتر با کاهش می مرغوبیت، بازارپسندی کاالها اثر

همراه است زیرا کار مجرد انسانی متبلور در محصول روند ها چشمگیر ارزش فراورده

عظیم تکنولوژیک  کل دستاوردهای دانش بشری، انقالباتداری پیماید. سرمایهمی افت

سازد تا به سودهای غول آساتر می و اطالعاتی را ساز و کار فزونی بی مهار بارآوری کار

 و سرمایه افزائیهای کهکشانی تر دست یابد اما در این روند چند رخداد مهم عینیت

 یابد. می

جهانی  الزم در چرخه کار و تولید بخشی از سرمایه اجتماعاً. کار متبلور یا زمان کار 1

که بهترین شرایط تولیدی، پیشرفته ترین سطح تکنیک، ماشین آالت، مهارت، تخصص 

رسد. می و در همین راستا باالترین میزان بارآوری را در اختیار دارد، به نازل ترین سطح

بدان معناست که این بخش از سرمایه بین المللی به لحاظ ارزش محصول  دقیقاًاین 
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انفصال از چرخه تولید سراسری  غیرواقعی با فرض البته و تاً عجالاجتماعی ساالنه، 

را در مقدار ارزش و اضافه ارزش درون این محصول ها !!، عظیم ترین تنزلسرمایه

 نماید.می تحمل

الزم یا میانگین کار اجتماعی، برای تولید کل محصول اجتماعی  اجتماعاً . زمان کار 2

ساالنه هر جامعه معین و در بعد تاریخی و بین المللی اش، برای محصول ساالنه سراسر 

الزم  اجتماعاًهر چه سطح بارآوری کار باال رود، زمان  آید.می پائینداری دنیای سرمایه

 آید.می برای تولید این محصول پائین

داخلی و جهانی، های ظهور و استیالی گریزناپذیر میانگین کار الزم اجتماعی در حوزه .3

دهد که عظیم ترین مقادیر ارزشی می به سرمایه بخش نخست سرمایه بین المللی امکان

را ها الزم مصرف شده در آن اجتماعاً محصول اجتماعی ساالنه بخش دیگر یا زمان کار 

ز این طریق مقادیر انبوه ارزش را که در فراسوی عرصه پیش به تصاحب خود در آورد و ا

 ریز خود تولید شده است تصرف نماید. 

. عکس حالت باال در مورد بخشهای دارای بارآوری کار اجتماعی کمتر و تکنیک، 4

افتد. این حوزه سهم بسیار مهمی از زمان کار الزم می مهارت و تخصص نازل تر اتفاق

 نهند. می اضافه ارزشهای خود را از دستاجتماعی یا ارزش و 

. در تمامی موارد باال شاهد کارکرد تناقض هویتی میان کار مجرد و کار مشخص 5

به عنوان عالی ترین سطح تکامل آن داری هستیم و اقتصاد کاالئی و شیوه تولید سرمایه

 باشد. می ش آنهمه جا و در تمامی تار و پود خود، زیر فشار این تناقض ذاتی و پویه چال

کار » کند که می . نکات باال اهمیت و دقت سترگ این سخن مارکس را هم تأکید6

مرکب فقط مانند قوه کار ساده یا اگر بخواهیم دقیق تر بگوئیم، مضروب آنست. به نحوی 

دهد می که مقدار کمتری از کار مرکب مقدار بیشتری از کار ساده است. تجربه نشان

تواند محصول مرکب ترین کارها می شود، کاالئیمی ویل دائما انجامکه این نقل و تح

گیرد و در نتیجه فقط نماینده مقدار معینی می باشد، ارزشش او را با کار ساده یکسان
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از کار ساده است. نسبتهای مختلفی که بر طبق آن انواع متفاوت کار به کار ساده چون 

اطالع تولید کنندگان، به وسیله عملی گردند بدون می واحد سنجش خود تحویل

شوند و از همین جهت مانند احکام سنتی در نظر تولید کنندگان می اجتماعی برقرار

 « کند.می جلوه

عصاره تبیین مارکس را هرگاه بخواهیم با شعور مارکسی تعمق و با شناخت رادیکال 

اجتماعی ساالنه  او بیان کنیم آن خواهد بود که ارزش کل محصولداری ضد سرمایه

الزم بین المللی متبلور در این محصول یا زمان کار الزم  اجتماعاًجهانی توسط کار 

گردد. واحد سنجش در اینجا کار ساده است و انواع می اجتماعی متراکم در آن تعیین

های و مالکها شوند، چگونگی این تحویل، نسبتمی مختلف کار به این شکل کار تحویل

 طالع تولید کنندگان یا صاحبان کاالها به وسیله عملی اجتماعی صورتآن، بدون ا

پویه سامان پذیری سرمایه جهانی، پروسه  همان گیرد. این عمل اجتماعی در واقعمی

ها گردش، رقابت سرمایه ها، تشکیل قیمت تولیدی، ظهور نرخ متوسط سود، توزیع ارزش

جهانی است. موضوعاتی که یک بخش موجود در کل محصول ساالنه های و اضافه ارزش

وسیع کالبدشکافی مارکس از سرمایه و محتوای مجلدات دوم، به ویژه سوم کتاب 

طشت  قطعاً نمایند. بخش هائی که اگر به درستی تعمق گردند، می کاپیتال را تعیین

رسوائی نظریه پردازیهای وقیح اقتصاد نفتی، رانتی، بحثهای مربوط به ارزش افزائی غول 

عظیم الجثه صنعتی در بخشی از دنیا و های تخصصی مورد استثمار تراست سای کارآ

کارگران اروپای غربی به صنعت مدرن « رفاه»بی ارزشی کار کارگران سایر جاها!!، ارجاع 

و تخصص نیروی کار و فقر و فالکت کارگران سایر مناطق به بی ارزشی کار آنان و مانند 

 اندازد.   می تر از بام بر زمین این ترهات را هر چه سهمگین

کار مجرد انسانی است. کار  کاال، زنند که تولید کننده ارزشمی . همه نکات باال بانگ7

مشخص و تمامی آنچه به این حوزه مربوط است از جمله بارآوری باالتر کار، مرغوبیت، 

تشکیل نرخ  کیفیت، بازارپسندی کاال و مانند اینها در چگونگی تعیین قیمت تولیدی،
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و اضافه ارزشها  ها و به عنوان حاصل همه اینها چگونگی توزیع ارزش نهایتاً سود عمومی و 

 کند.می میان صاحبان سرمایه است که نقش مؤثر ایفاء

 

 ماهیت فتیشیستی کاال  -4

فراورده کار تا زمانی که یک شیئ مصرفی و وسیله ای برای رفع مایحتاج زندگی است 

اسرارآمیزی ندارد، اما به محض آنکه نقش کاال پیدا کند و با هدف مبادله هیچ حالت 

 به دور خودها تولید شود، هاله بسیار حیرت انگیزی از رمز و رازها، مکنونات و جادوگری

دل هر ذره را که » شود، آنسان که به گفته شاعر می تند. پیچیده و پیچیده ترمی

 اساسی در این جا قابل تأکید است.  کامالًچند نکته «. بشکافی عالمی در آن نهان بینی

 گردد. نمی . ماهیت عرفانی و رازآمیز کاال از ارزش استفاده آن ناشی1

. سرچشمه این ماهیت در ترکیب یا محتوای عوامل تعیین کننده ارزش کاال هم قرار 2

ت، برای تهیه متنوع اس قطعاًندارد. فعالیتهای انسان در پروسه تولید کاالهای مختلف 

گیرد. کل این کارها به هر حال مصرف میزان می هر فراورده ای نوعی معینی کار انجام

 معینی نیروی کار انسانی و زمان کار الزم است. آنچه مقدار ارزش کاالها را تعیین

مختلف، متناسب با سطح تکامل ابزار و بارآوری کار یا های کند هم، با آنکه در دورهمی

گر مختلف است اما هیچ کدام اینها در مجموع و در این محدوده مسائل عوامل دی

 اسرارآمیزی نیستند. 

آید که پس، سرچشمه واقعی این افسون می نکات باال، این سؤال پیش نظرداشت. با 3

همان رخدادی کاوید عمق کاری، رازآلودی و معما صفتی در کجا است. پاسخ را باید از 

سازد. گفته شد که کاال یک رابطه اجتماعی است. در مبادله می که محصول کار را کاال

کند، در اینجا است که کاالهای می است که وجود و ماهیت کاال بودن خود را عیان

گردند و اساسی می الزم نهفته در خود با هم داد و ستد اجتماعاً مختلف بر اساس کار 

شکل شیئ وار برابری  ،انسانیتر و مهمتر از همه، در اینجاست که تساوی کارهای 
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 جا ناشی این کند، خصلت عرفانی و رمزآلودی کاال ازمی ارزشی محصوالت کار را احراز

به شکل صفات مادی محصول  ،شود که کاال خصلت اجتماعی کار انسان را در نظر اومی

تولید کننده با های سازد. رابطه اجتماعی انسانمی کار و خواص ذاتی اشیاء مجسم

 جموع کار را به شکل یک رابطه خارج از وجود آنها، رابطه ای میان اشیاء به نمایشم

شوند و در می آنسان که خود این تولید کنندگان مفلوک، فاقد وجود، بی تأثیر نهد.می

برای گردند. ها میمقابل، کاالها دارای وجود، اثرگذار کامل و صاحب بیشترین نقش

توان رهسپار قلمرو مذهب شد. در آنجا آنچه می مورد یافتن یک مثال گویا در این

 آراید.می ادر و فعال مایشاء چهرهمخلوق ذهن انسان است به صورت یک موجود زنده، ق

. به این ترتیب کاال خصلت کندمی چنین حالتی دارد و چنان نقشی بازی دقیقاً کاال 

دهند می جداگانه انجام یشیستی یا بتواره دارد. مجموع کاری که کل افراد به طورفت

دهد. این افراد تا محصول کار خود را با هم مبادله نکنند، می کل کار اجتماع را تشکیل

رانند می را به سمت همها کاالها هستند که آنگیرند. نمی در تماس اجتماعی با هم قرار

کنندگان ماهیت اجتماعی کارهای فردی یا تولید بخشند. می و ارتباط آنان را موضوعیت

 ،شود. به بیان دیگر کار افراد مستقلمی خصوصی تنها در جریان مبادله است که ظاهر

میان تولید  توسط ارتباطاتی که مبادله کاالهاو ها مبادله فراورده از طریق روابط ناشی از

کنند. در نظر تولید می کار اجتماع تجلیهای به شکل حلقه کرده استکنندگان برقرار 

روابط اجتماعی کارهای خصوصی آنها، نه مناسبات بی واسطه اجتماعی بین  کنندگان،

ارتباط  کند.می خودشان، بلکه مناسبات شیئ شده آدمها و روابط اجتماعی اشیاء جلوه

به کلی مضمحل و معدوم و مبادله کاالها یگانه نیروی محرک و سلسله ها میان انسان

 جنبان ارتباط افراد گردیده است.

در مبادله محصوالت کارشان به مثابه کاال، ها همه چیز باژگونه است، انساناینجا 

بینند، بالعکس تساوی میان محصوالت نمی را قالب مادی کار مساوی خویشها ارزش

ها پندارند. کشف این راز مهم که ارزش فراوردهمی را اساس یا گواه برابری انواع کار
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انسانی مصرف شده در آنها هیچ چیز دیگر نیست، فصلی را در  اجتماعی سوای بیان کار

اما این کشف هیچ کمکی به چالش شیئ شدن انسان و  ،کندمی تاریخ تکامل بشر باز

کند. نمی انسانی تشخص یافتن شیئ، رازآمیزی کاال یا شیئ دیدن خصلت اجتماعی کار

این کشف بی تأثیر است. در  برای افرادی که اسیر شیوه تولید کاالئی هستند قبل و بعد

 همه جا شکل کارکرد اشیاء غائب و کالً نظر این جمعیت عمل اجتماعی خودشان

در حالی که آفریننده کاال هستند و باید بر محصول کار خود مسلط آدمها . پرتوگیر است

ه فهم این نکته شوند. تولید کاالئی در سطحی از توسعه، زمینمی باشند، بنده و برده آن

اما به هم پیوسته در تقسیم کار اجتماعی،  ،که کارهای انفرادی مستقلکند می ا فراهمر

شوند و زمان کار اجتماعی الزم برای تولید بسان می مدام به مقیاس مناسب خود تحویل

نماید. شناخت می یک قانون طبیعی نظم دهنده حاکمیت خود را بر روند مبادله اعمال

ست، کشفی که توهم تصادفی بودن مقدار ارزشی کاالها را این واقعیت کشف یک راز ا

اما به هیچ وجه بر اصل شیئ شدن اشخاص و تشخص یافتن اشیاء  ،سازدمی منتفی

 نماید. برای فهم ساده تر این حقایق بیائید گشت و گذار کوتاهی درنمی خدشه ای وارد

با آنکه آدم ساده و قانعی  رابینسونبزنیم. « رابینسون»تاریخ کنیم. اول سری به جزیره 

است باز هم احتیاجات متنوعی دارد. باید به انواع مختلف کارهای مفید بپردازد. ابزار 

کار درست کند، حیوان اهلی نماید، محل خواب بسازد، ماهی بگیرد، شکار کند. ویژگی 

که روشن است  کامالًتولیدی، برایش های زندگی او این است که با وجود تنوع فعالیت

فریده فقط اشکال مختلف کار یا فعالیت وی است. حال جزیره رابینسون را ترک آآنچه 

بینیم، می گوئیم و وارد اروپای قرون وسطی شویم. در اینجا هر کس را به دیگری وابسته

رعیت، ارباب، خراج ده، عامی و روحانی همه به هم وابسته اند. این وابستگی شخصی 

شکل جامعه مبتنی بر این روابط  بودوابط اجتماعی تولید در همان حال که مشخصه ر

به همین  دقیقاً و  بودمناسبات وابستگی شخصی  ،د. شالوده جامعهادمی را هم توضیح

دلیل کار و محصول کار هیچ نیازی به رمزآمیزی یا احراز اشکال جادوئی متفاوت با 
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و  خدمات عملی کار در این جامعه شکل. کار و حاصل داشتخود نهای واقعیت

 خاص بودن و نه عام بودن آن ،. شکل طبیعی کارکردمی جنسی پیداهای پرداخت

اما هر  ،گردیدمی با زمان محاسبه ،، حتی بیگاری با آنکه مانند کار مولد کاالشدمی

دهد صرف مقدار معینی از نیروی می که آنچه برای ارباب انجام دانستمی رعیتی خوب

 یک کمیت معینی از کار عام یا مجرد انسانی است. کار مشخص او و نه 

کدام  توان در وجود یک خانوده دهقانی مجسم کرد که هرمی جامعه را آننمونه ساده 

کاال نیست. علم اقتصاد بورژوائی ارزش  شاند اما محصول کارندهمی اعضاء کاری انجام

تحلیل کرده است، حتی از ورای شکل به محتوای آن  ،چند ناقص و اندازه ارزش را هر

آید؟ می اما هیچ گاه از خود نپرسیده است چرا آن محتوا به این شکل در ،پی برده است

محاسبه مقدار ارزشی محصول، کار به وسیله ارزش و مقدار کار به وسیله زمان  چرا در

همان رفتاری را داری یهشود. این علم با شکلهای تولیدی ماقبل سرمامی نمایش داده

داشتند. می که اربابان کلیسا نسبت به مذاهب پیش از مسیحیت روا کرده استپیشه 

گفتند: گو که ارزش مصرف ما مورد توجه می توانستند حرف بزنند چنینمی اگر کاالها

به عنوان  برای ما هستیم اهمیتی ندارد. آنچه کاالانسان است ولی این امر برای ما که 

 بسیار خوب مهم است ارزش ماست، رفت و آمد ما به صورت کاال این حقیقت را الکا

 مبادله است که ما در ارتباط با همدیگر قرارهای زند. فقط به عنوان ارزشمی بانگ

شویم، همین جا می گیریم. در بطن این روند است که رازآمیز، عرفانی و اسرارآلودمی

 کنیم و خالق خود را مخلوق ذلیل و زبون خودمی تیشیستی احرازاست که خصلت ف

به ویژه در شکل پروتستانیزم مناسب ترین  انسان مجردشگردانیم. مسیحیت با می

دین برای جامعه تولیدکنندگان کاال شد، زیرا شالوده تولید کاالئی آنست که افراد 

دی در قالبی محصوالت خود را به شکل کاال، به مثابه ارزش تولید کنند و کارهای انفرا

شیئیت یافته به صورت کار مساوی انسانی در برابر هم قرار گیرند. مذاهب قومی و 

توانستند چنین باشند، باورها، اوهام، خرافه ها، نمی طبیعی پیش از ظهور اقتصاد کاالئی
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 شوند، از بطن شیوه تولید مادی هر دورهنمی از آسمان نازلها ها، مذهبآیین 

گردند و می رویند و مسلطمی با قوائم و نیازهای این شکل تولیدیجوشند، منطبق می

سرانجام به خاطر داشته باشیم که شکل اجتماعی زندگی به معنی چهره مادی پروسه 

که حاصل اندازد می تولید فقط هنگامی نقاب عرفانی و مه آلود خود را به طور کامل فرو

رابر، شورائی، نقشه مند، دخالتگر و نافذ جمعی، آگاه، آزاد، بکار انسان ها، تحت تسلط 

جهان مادی است. نوع آن های مذهب بیان باژگونه واقعیت نان قرار گیرد.آتمامی آحاد 

در هر دوره با نیازهای شکل اجتماعی تولید آن دوره در تاریخ و جوامع جداگانه تناسب 

، از جمله در عرصه ایدارد، جهان و جامعه مبتنی بر جدائی انسان از کارش را در هیچ 

توان پالوده یا آزاد از مذهب کرد، نمی مدنی و قدرت دولتی اش،نظم سیاسی، حقوقی، 

نمائی است. برای آنکه بشر ن سخن از این آزادسازی، خود شکلی از فریبکاری و باژگو

به طور کامل از شر مذهب رها شود باید بنیاد جدائی او از کارش را در هم کوبید و 

 ویران ساخت. 

خصلت بتوارگی کاال و حاصل کار، در سرمایه داری، جامعه ای که نماد عالی ترین درجه 

تکامل تاریخی تولید کاالئی و یگانه مظهر تسلط تمام عیار این شکل تولید است، تا 

گردد. بت شدن می یابد، سرطانی، پیچیده و اختاپوسیمی منتهی درجه ممکن انکشاف

 کامالً گی زبونانه و ذلت بار تولید کننده اش، یعنی کارگر حالتی محصول کار و برد

کار نیست، های گیرد. در اینجا بحث بر فقط سر کاال بودن فراوردهمی انفجارآمیز به خود

بنیاد هستی جامعه بر کاال بودن نیروی کار و خرید و فروش این کاال استوار است. اگر 

 ر اساس کار انسانی الزم در آن با هم مبادلهمحصول کار خود را بها پیش تر انسان

کردند اکنون کل این مبادله میان کار زنده و مرده کارگر، میان کاالئی که کار زنده می

اوست و سرمایه ای که کار مرده او اما در مالکیت غیر، در مالکیت سرمایه دار است 

وع کارشان رابطه ای خارج گیرد. در آنجا رابطه اجتماعی تولید کنندگان با مجممی انجام

کرد، در اینجا رابطه کارگر با کارش، با خودش، با می از وجود آنها و میان اشیاء جلوه
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همزنجیرش، با زندگی و همه چیزش رابطه ای بیرون از هستی او و میان اشیاء است. 

تا با او، ضد او، خدای او، دشمن  هویتی بیگانهکار خود اوست که در خارج از وجود او، 

بن دندان او، نیروی قاهر مسلط بر همه چیز وی شده است، کار مرده وی است که بر 

راند، در اقتصاد، سیاست، حقوق، مدنیت، اندیشه، فرهنگ، اخالق، می کل هستی او حکم

 نماید. او را به زنجیرمی کند، اعمال قدرتمی عادت، مرام، آیین، سلیقه، بر او حکومت

کند، راه تصمیم گیری، چاره می دهد، تسخیرمی و بردگی قرار کشد، زیر یوغ اسارتمی

، برای برای خالصی از این بردگی ذلت باراندیشی، تالش، مبارزه یا هر واکنش وی 

سازد. ذهن، عقل، شعور، شناخت، اندیشه، مالک داوری، معیار می آزادی خویش را سد

کند، همگی را می بشری بیگانهسنجش او را با کارکرد طبیعی انسانی، با رویکرد آزاد 

دارد، وارونه نگر، باژگونه پندار و خویشتن می نماید، به عبودیت وامی مسخ و منجمد

تا قعر همه وجوه هستی داری سازد. بتوارگی و بتواره سازی کاال در نظام سرمایهمی ستیز

 زمان کارانسانی،  شده ، کار متراکممحصول کار انسانتازد. می انسان و جامعه پیش

است، شناسنامه و  شده که اینک سرمایهکار مرده الزم، ارزش، در یک کالم  اجتماعاً

، دولت، کند، سیاستمی هویت سرمایه پیدا کرده است همه چیز را در خود منحل

ولوژی، آموزش، رفتار اجتماعی، پژوهش، پرورش، علم، برنامه مدنیت، اخالق، حقوق، ایدئ

، قانون، عرف، مالک و هر چیز «توسعه»، «مبارزه»، «آزادی» ریزی، پارلمان، حق رأی،

 گردد. اساس زنده بودن و زنده ماندن کارگر را به مبادله نیروی کارش با کارمی دیگر

زند. این می ست قفلا مالکیت سرمایه دار یا طبقه و دولت او مرده خود که سرمایه و در

تحکم پذیری ذلیالنه و فرودستی ین اقفل شدگی، این اجبار وحشت انگیز برده وار، 

، کار مرده خود یا سرمایه را به تمامی شده در کار بیگانه شدن فنا ، اینانحالل آمیز

 دهد. می قلمروهای هستی اجتماعی کارگر گسترش

کند، اندیشه می مین گذاری خودشاجتماعی انسان را بیگانه با وی و ضد های فعالیت

واقع اندیشه آفریده سرمایه است علیه خود او و نیازها و که اندیشه مسلط و در  اش را
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آرد، فروش قهری، جبری و ناگزیر نیروی می به میدان ویمصالح واقعی زندگی انسانی 

کارش را یک مبادله آزاد، اختیاری، شرافتمندانه و ماالمال از ارج و قرب و حرمت انسانی 

هر مقدار و هر نوع آزادی و اختیار کند!!، حق رأی نسخه پیچی سرمایه علیه می القاء

گذارد!!! سلب هر شکل انتخاب آزاد انسانی از می خویش را نماد عالی آزاد بودن!! نام

نامد!! قتل عام ریشه ای آزادی کارگر را عروج وی به عرش می کارگر را انتخابات آزاد

من کرامت ضاخواند!! تباهی در منجالب نظم بردگی مزدی را مدنیت می اعالی آزادی

کند!!، فرسایش رعب انگیز می زند!!، ناحقی مطلق را کمال حق اعالممی جار انسانی

نماید!!، تشدید فاجعه بار استثمارش می فیزیکی و فکری او را توسعه اجتماعی ترسیم

کوبد!!، بر شستشوی مغزی دردناکش، نشان شکوفائی عظیم می را مهر بهبود شرایط کار

کند!!، کل این وارونه پردازی ها، باژگونه بینی ها، تحمیق می کح و دانش بشری فکری

ها را تار و پود شعور، شناخت و قوه تشخیص آدمها و طلسم گردیدنها ها، افسون شدن

وی های کند، بر سر راه همه تالشمی سازد. انسان را در الی جرز قدرت خود دفنمی

 تهی به حصارهای بلند قدرت خود حفاریتیره و تار گمراهی، منهای برای رهائی، تونل

 نماید. می

تا این حد  ،مرده او، سرمایه در نظام بردگی مزدی، نیروی کار کاال شده کارگر، کار

توان نمی گردد. رازآلودی و بتوارگی سرمایه رامی بتواره، رمزآمیز، اسرارآلود و ضد وی

داری در فصلی خاص زیر این نام آغاز نمود و پایان برد. در هر بند از کالبدشکافی سرمایه

کنیم و واکاوی می به همین حد اکتفاء عجالتاًبا آن سر و کار خواهیم داشت،  مسلماً

و فصلهای مختلف بازخوانی دنبال خواهیم کرد، ها مشروح تر آن را متناسب با بخش

تأکید بر یک نکته در همین جا بسیار مهم است. نکته ای که دلیل واقعی توضیح کوتاه 

تیشیسم سرمایه در قیاس با کاال در این جا را ه وار ما پیرامون حالت انفجاری فو دیباچ

کند که در اینجا اشاره شد، اگر می کند، اگر سرمایه با کارگر چنینمی تعیین

همه چیز را از سیاست، دولت، حقوق، اخالق، مدنیت، قانون، فرهنگ، داری سرمایه
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را ساز و ها اندیشه و شناخت گرفته تا تعابیر حق، آزادی، انتخاب، رأی، برابری، کل این

 از وی و سالح قدرت کار مرده او بر خودشبرگ بیگانه سازی فتیشیستی کار کارگر 

میز، همگن، نیز باید مبارزه ای هماداری مایهعلیه سر سازد پس مبارزه طبقاتی کارگرمی

های کلیه تشخص همصدا و هم افق علیه کلیه این اشکال هستی سرمایه، علیه سرمایه در

کنیم آنگاه هیچ  اجتماعی آن باشد. در این صورت و اگر چنانچه این واقعیت را قبول

تواند، مبارزه برای آزادی، حقوق اولیه انسانی یا نمی کارگر دارای حداقل شعور طبقاتی

جدا کند.داری دیگر را از کارزار رادیکال طبقاتی علیه بنیاد وجود سرمایه چیز هر
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کار به عنوان کاال در ارتباط با هم قرار گیرند، باید صاحبانشان های برای اینکه فراورده

مانند اشخاص با هم رابطه برقرار کنند، هر دو به این کار راضی باشند، با یک اقدام 

نمایند و کاالی خود بشناسند. این رابطه حقوقی  تملکارادی مشترک کاالی همدیگر را 

، جدا از آنکه حالت قانونی یابد یا نیابد، کندمی که نمود ظاهری آن شکل قرارداد پیدا

ارتباطی ارادی با محتوای اقتصادی است. نکته مهم آنست که این افراد به عنوان دو 

انسان هیچ کاری و هیچ رابطه ای با هم ندارند، فقط به اعتبار این که صاحبان کاال 

الک کاال، ارزش آیند و محتاج این ارتباط شده اند. برای هر ممی هستند به سراغ هم

آورد، اما کاالی نمی استفاده کاالی خودش، بی معنی است. اگر جز این بود، آن را به بازار

 خواهد. می طرف مقابل را به خاطر ارزش استفاده اش

دقیق تر بگوئیم، تمامی کاالها برای صاحبان خود، بدون هیچ ارزش استفاده و برای 

د. به همین خاطر باید مبادله شوند، به عنوان غیرصاحبان، دارای ارزش استفاده هستن

گیرند تا این ارزش را محقق سازند. کاال پیش از آنکه در شکل می مقابل هم قرار ارزش

قق بخشد، اما برای د، باید ارزش مبادله ای خود را تحارزش استفاده به کار گرفته شو

ش استفاده باشد و دیگری آنکه مبادله شود و ارزش خود را محقق گرداند باید دارای ارز

خواهد کاالیش را با متاعی مبادله کند که می بتواند از آن استفاده بنماید. هر مالک کاال

ارزش استفاده آن گوشه ای از نیازهایش را برطرف سازد. از این منظر مبادله یک امر 

با هر خواهد ارزش کاالی خود را از طریق مبادله می انفرادی است، همزمان صاحب کاال

کاالی دیگر محقق نماید، بدون توجه به اینکه این کاال برای طرف مقابل ارزش استفاده 

دارد یا ندارد. در اینجا مبادله نه امر انفرادی که عملی اجتماعی است. اما یک جریان 

تواند در زمان واحد برای کلیه دارندگان کاال هم فردی و هم اجتماعی باشد. نمی واحد
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تر بکاویم. هر صاحب کاال، در حالی که کاالی دیگران را معادلی برای کاالی ماجرا را بیش

پندارد. کل صاحبان کاالها می بیند، مایملک خود را معادلی برای همه کاالهامی خویش

شود. نمی انگارند و در چنین وضعی هیچ کاالئی معادل عام برای همه کاالهامی چنین

شوند. زیرا مبادله نمی اشیاء به مثابه کاال، با هم مواجه از این هم غامض تر، با این وضع،

الزم متبلور در کاالها  اجتماعاًمحتاج یک معادل به عنوان شاخصی برای تعیین کار 

فرق کاال با صاحبش صاحبان کاالها است. های است. پس واقعیت سوای خیاالت و انگاره

بیند و همین را امر می ارزش خود شکل ظهور صرفاً این است که کاال هر کاالی دیگر را 

دارندگان کاال پیش از آنکه فکر کرده باشند، کند. در همین راستا می غریزی مالک خود

کار خود را به مثابه ارزش مقابل هم های توانند فراوردهمی عمل نموده اند. آنان وقتی

ارد قیاس قرار دهند که نخست آنها را با کاالی معین دیگری که نقش معادل عام د

 کنند. 

 در پروسه عمل اجتماعی است که کاالها از میان خود بر یک کاالی معین انگشت

از  پولسازند. می کنند و معادل عام برای بیان ارزش خودمی گذارند، آن را متمایزمی

کاالها است. در مبادله . پول محصول قهری مبادله متولد گردیده استدرون این فرایند 

که محصوالت مختلف بر اساس کار الزم اجتماعی متراکم در خود به گونه برابر،  بود

، گسترش تاریخی مبادله به نمو و سرکشی تضاد شدندو کاال  گرفتندمقابل هم قرار 

و نیازمند یک تجسم  گردید. ارزش همه کاره انجامیدذاتی میان ارزش و ارزش مصرف 

ش که همه کاالها با رجوع به آن ارزش ، نوعی تجسم یا شکل مستقل ارزشدخارجی 

در عین حال  ،خود را ابراز دارند. روند توسعه تولید کاالئی یا کاال شدن محصول کار

 روند استحاله کاال به پول هم هست. 

کاالها قابل انتقال هستند، برای اینکه منتقل شوند باید اشخاص به عنوان مالکان آنها 

شوند، چنین رابطه ای میان آحاد یک جماعت اشتراکی  یا افراد مستقل با هم رو به رو

اولیه وجود نداشت. مبادله زمانی آغاز شد که زندگی اشتراکی به پایان عمر خود رسید. 
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اعضای جمعیتهای اشتراکی مختلف با هم تماس گرفتند، محصول کارشان را به مثابه 

مجزا، روابط درونی آحاد کاال مبادله کردند، همین مبادله کاال میان جماعات اشتراکی 

پدرساالر های یا خانوادهها خود آنها را هم دستخوش تحول ساخت. افراد این همبائی

و ها مبادله کاالئی فراوردهکم کم شروع به مبادله محصوالت کار خود با هم کردند. 

اشیاء رابطه کمی آنها با هم در ابتدا یک امر اتفاقی بود. اهالی یک جماعت اشتراکی به 

مصرفی تولید شده توسط جماعات دیگر نیاز پیدا کردند، این نیاز بالید، تبدیل به امری 

با ثبات شد و اندک اندک افراد تصمیم گرفتند که بخشی از محصوالت را با هدف مبادله 

و تولید  انسانی تولید نمایند، از همین لحظه است که میان تولید برای رفع حوائج زندگی

 گردد. می آید. ارزش استفاده از ارزش، متمایزمی ز مبادله مرز پدیدبا چشم اندا

، محصول برای صاحبش یک وسیله مبادله و برای طرف مقابل تنها به در مبادله ساده

شود می در اینجا آنچه رد و بدلشرط آنکه ارزش مصرف تلقی شود یک معادل است. 

مستقل از ارزش استفاده خود اجناس مورد معامله به یک شکل ارزشی  ،کاال نیست

افرازد که کاالهای متنوع، متعلق به افراد می کنند. این نیاز وقتی قدنمی هم نیاز پیدا

مختلف در جریان داد و ستد با هم قرار گیرند، در این شرایط است که ابزار حل معضل 

اجتماعی گردد و نقش معادل عام می شود، کاالی واحد ثالثی معیار سنجشمی هم ظاهر

، متناسب با روند انکشاف تولید نبودآرد. این نقش در همان حال ماندگار می به دست

، اما همان روند تکامل شدمی کاالئی و شرایط متفاوت از این کاال به کاالی دیگر منتقل

و از درون همین  کردتولید کاالئی سرانجام احتیاج به یک معادل با ثبات را تحمیل 

. نوع کاالئی که این نقش را نشستو بر مسند قدرت  گردیدپول متولد فرایند است که 

همین تصادف دو مؤلفه اثرگذار بوده اند.  اما در بودابتدا تصادفی  کردمی احراز

 داشتشکل پولی ارزش یا به مهمترین اجناس وارداتی از جوامع خارجی تعلق 

 لی را تشکیلقول داخیا به شیئ مفیدی مانند دام که عنصر مهم ثروت من

 داد.می



 61                                                                   جلد یکم  :بازخوانی کاپیتال

 

حالت اول بیشتر میان اقوام کوچ نشین رخ داده است زیرا مدام در تماس با جوامع 

 بیگانه بوده اند. تعلق شکل پولی ارزش به زمین تنها در یک جامعه پیشرفته بورژوائی

توانست مطرح و محقق گردد، این امر برای نخستین بار در ثلث آخر قرن هفدهم می

یک قرن بعد، « ملی»و تالش برای بسط و تحکیم آن در مقیاس کشوری  اتفاق افتاد

یافت می به نتیجه رسید. به نسبتی که تولید کاالئی گسترش 1789طی انقالب بورژوائی 

 گسست، شکل پولی ارزش نیز به کاالهائی تعلقمی و مبادله بندهای محلی خود را

ادل مناسب تر بودند. فلزات قیمتی گرفت که بنا به طبیعت خود برای ایفای نقش معمی

کرد. برای آنکه ماده می اینجا اهمیت پیدا از جمله این کاالها بودند. نکته دیگری هم در

ای شکل مطلوب تجسم کار مجرد انسانی به خود گیرد باید هر مقدارش کیفیتی همگن 

توانست به یم کاال یا کاالی پولی باید –و یکسان با اجزاء دیگر آن داشته باشد. پول 

برگردد. طال و  خود و در صورت اقتضاء به حالت اول شود طور دلخواه به اجزاء تقسیم

 نقره از این لحاظ مناسب ترین بودند.

، زیرا این کردنمی ، ارزش تفویضدادمی پروسه مبادله، به کاالئی که در مقام پول قرار

ساخت شکل ارزشی می کاال، آنچه روند مبادله نصیب این بودکاال خود دارای ارزش 

است. عدم تعمق این نکته عده ای را واداشته تا ارزش طال و نقره را نوعی ارزش  ویژه آن

موهوم پندارند. پول امکان دارد نقش خود را به این یا آن عالمت بسپارد. این نیز به نوبه 

هجدهم  داشت تا پول را فقط یک سمبل پندارند. روشنگری سدهمی خود برخی را بر آن

که قادر به واکاوی سیر پیدایش پول نبود به همین ورطه افتاد و پول را مخلوق دلبخواه 

 دید.می اندیشه انسانی

گفته شد که ظهور یک کاال به مثابه معادل، متضمن تعیین اندازه ارزش آن نیست. به 

باشد باز هم می بیان دیگر وقتی ما بدانیم طال پول است و با همه کاالها قابل مبادله

یک کیلو طال چه قدر ارزش دارد. پول مثل هر کاالی دیگر ارزش  مثالًمعلوم نیست که 

خود را فقط به صورت نسبی، در قیاس با کاالهای دیگر و با رجوع به زمان کار الزم 
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کند. ارزش طال در محل استخراج آن و از طریق می اجتماعی متبلور در خود  بیان

 گردد. طال از همان لحظه ای که به منزله پول وارد گردشمی ینمعامله پایاپای تعی

شود ارزش معلومی دارد. ظاهر ماجرا چنین است که چون یک کاال پول است مابقی می

سنجند. اما واقعیت خالف این است. این کاال پول شده می کاالها ارزش خود را با آن

د را با آن سنجیده و بیان نموده است زیرا و در این راستا که کاالهای دیگر ارزش خو

شود، بدون آنکه اثری می ناپدید نهایتاً اند. پروسه ای که این تحول در آن رخ داده است 

 از خود بر جای گذارد. 
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 : پول یا گردش کاال3فصل

 

 اندازه گیر ارزش ها -1

کند عکس آن درست است. کاالها به مثابه ارزش، تجسم نمی پول کاالها را قابل سنجش

 کار انسانی و الجرم تجسم زمان کار نهفته در خود هستند. به همین دلیل قابل سنجش

پول به عنوان مقیاس ارزش، نمایش زمان کاری است که ارزش نهانی کاال باشند. می

است. قیمت کاالها شکل پولی ارزش آنها است، این قیمت مانند خود ارزش از صورت 

یابد. درست همان گونه که شرایط مادی می جسمانی کاال جدا شده و جنبه ذهنی

 تقادی و فکری آنها پمپاژبندهای اعبه فرمول ها زندگی یا هستی اجتماعی انسان

 شود. ارزش آهن یا همان کار اجتماعی الزم در خود آهن وجود دارد اما دیدهمی

کند. پول یا طال نقش نگهبانی می شود، این ارزش در سنجش با طال خود را عیاننمی

چسباند. بیان ارزش کاالها به می این ارزش را روی کاال ،یابد که چسب در دستمی را

امر ذهنی است اما این ارزش به طور واقعی در کاال موجود است، برای نمایش  زر، یک

شود. صاحب کاال وقتی ارزش کاالهایش را به می قیمت هم یک زر ذهنی به کار گرفته

به طال فاصله بسیار ها دارد، تا تبدیل این ارزشمی شکل قیمت یا طالی فرضی بیان

ن طال، به کمترین قیراط زر هم احتیاج ندارد. پول زیادی دارد، اما برای تخمین مقدار ای

در نقش ارزش سنجی فقط یک عنصر فرضی و مجازی است. فراموش نکنیم، پول با 

آنکه در ایفای وظیفه ارزش سنجی حالت تصوری دارد اما قیمت هر کاال معرف کار 

طال، نقره اجتماعی الزم نهفته در آن و الجرم نهفته در پشت پول است. منوط به اینکه 

متفاوت و با های یا مس کدامیک مقیاس ارزش باشند ارزش یک تن آهن، به قیمت

مقادیر مختلفی از سه فلز باال بیان خواهد شد. در همین راستا اگر طال و نقره همزمان 

مس هم دو بیان مختلف ارزشی یکی با طال  طبیعتاً به عنوان مقیاس ارزش به کار روند، 
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خواهد کرد. دراین صورت هر تغییر در رابطه ارزشی میان این دو فلز،  و یکی با نقره پیدا

پول از حیث اندازه گیری سازد. می نسبت قیمت مس بر حسب طال یا نقره را متأثر

به این جهت  دو وظیفه مختلف بر دوش دارد.ها و از لحاظ معیار قیمتها ارزش

و به عنوان کمیت  استها که نماد اجتماعی کار انسانی است اندازه گیر ارزش

های در نقش نخست، ارزش. استها معینی از فلز با وزن ثابت معیار قیمت

کند و می متفاوت کاالهای متنوع را به قیمت یعنی مقادیر مجازی طال تبدیل

گوید می در مقام ارزش سنجی گیرد.می در نقش دوم همین مقادیر طال را اندازه

معادل چه مقدار طال است. در  مثالًالزم نهفته در این یا آن کاال  اجتماعاًکه مقدار کار 

کند که همین مقدار طال با رجوع به کمیت واحدی از طال می اعالمها نقش معیار قیمت

ارزد. در مورد رابطه میان نوسانات قیمت کاالها در یک سو و ارزش آنها در می چند

 سوی دیگر چند نکته قابل تعمق است. 

 باالها ماند، در این حال قیمتمی کند ولی ارزش پول ثابتمی رزش کاالها ترقیا – 1

 روند. می

 سیر صعودیها یابد، باز هم قیمتمی ارزش کاالها ثابت است ولی ارزش پول کاهش – 2

 گیرند. می

دچار ها نماید، در این صورت قیمتمی ارزش پول ثابت ولی ارزش کاالها تنزل – 3

 شوند. می تنزل

 کاهشها کند، باز هم قیمتمی ارزش کاالها ثابت است ولی ارزش پول ترقی – 4

 یابند. می

تنزل قیمت کاالها را به دنبال ندارد، همچنان که پائین  لزوماًافزایش ارزش پول  – 5

 گردد.    نمی باعث ترقی قیمت کاالها لزوماًآمدن ارزش پول 

کاال متبلور است. قیمت به عنوان نماینده مقدار ارزشی قیمت نام پولی کاری است که در 

کند. نماینده نمی کاال، نماینده رابطه مبادله ای کاال با پول هم هست اما عکس آن صدق
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 2گندم و  چارکرابطه مبادله ای کاال و پول نماینده مقدار ارزشی کاال نیست. در یک 

لیره استرلینگ بیان پولی  2فته است. الزم نه اجتماعاًلیره استرلینگ مقدار مساوی کار 

یک چارک گندم سه مقدار ارزشی یک چارک گندم و قیمت آن است. حال اگر قیمت 

لینگ شود، آنگاه یک لیره یا سه لیره استرلینگ از لحاظ بیان مقدار یا یک لیره استر

 حسابارزشی گندم، کوچکتر یا بزرگتر از مقدار واقعی هستند اما باز هم قیمت گندم به 

نماینده رابطه مبادله  ثانیاًشکل ارزشی گندم به صورت پول هستند،  اوالًآیند. زیرا می

ای آن با پولند. مقدار ارزش یک کاال بیانگر رابطه ای ذاتی با زمان کار اجتماعی الزم 

به صورت نسبت مبادله  ار ارزش به قیمت، این رابطه ذاتیدر آن است. با تبدیل مقد

کند. در این رابطه ممکن می پول که خارج از آن وجود دارد جلوه -ال یک کاال با کا

است هم مقدار ارزش کاال و هم مقدار کمتر یا بیشتر پولی که بهای فروش آن کاال در 

شرایط معین است ظاهر گردند. به این ترتیب امکان وجود یک اختالف کمی بین قیمت 

شی در خود شکل قیمت موجود است. و مقدار ارزشی یا انحراف قیمت از مقدار ارز

کند می چیزی که نقص این شکل نیست. برعکس آن را شکل شایسته آن شیوه تولیدی

تواند بی نظمی را جبران می که در درون آن نظم و قاعده تنها از راه قانون کورکورانه

 نماید. 

ر ارزشی و شکل قیمت نه تنها با امکان اختالف کمی بین مقدار ارزشی و قیمت یا مقدا

تواند تضادی کیفی را هم در درون خود حمل کند. به طور مثال می پول همراه است که

شرافت به  وجدان وکاال است مبین هیچ ارزشی نباشد. قیمت با اینکه شکل ارزشی 

اما ممکن است برای صاحبانشان در مقابل پول معامله  شوند خودی خود کاال نیستند 

ود شکل کاال پیدا کند. از سوی دیگر شکل مجازی قیمت هم و به این طریق با بهای خ

ممکن است یک رابطه ارزشی واقعی یا مشتقی از آن را در خود نهان دارد. مانند قیمت 

زمین بایری که هیچ کار انسانی در آن صرف نشده و لذا فاقد ارزش است. شکل قیمت 

له است. از سوی دیگر اگر مبین مبادله پذیری کاالها با پول و ضروری بودن این مباد
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به عنوان  قبالًکند از آن جهت است که می طال به مثابه مقیاس ذهنی ارزش ایفای نقش

پول کاال در جریان مبادالت موقعیت خود را تحکیم کرده است بنا بر این در پس مقیاس 

 ذهنی ارزش، پول سکه ای مأوا نموده است. 

 

 ران( دَوَوسیله گردش )  -2

 دگرسانی کاالها  .الف

رود و کتان خود را با می متر کتان به بازار 20موضوع را با یک مثال آغاز کنیم. بافنده 

خرد. کتان که یک می داستانکتاب یک کند، او با همین دو پوند می پوند طال مبادله 2

کاالی صرف و حامل ارزش است در مبادله با طال از حالت اولیه طبیعی خویش خارج 

گوید و با می کند. اما کمی بعد این حالت ارزشی را ترکمی شکل ارزشی عریان پیداو 

شود. پروسه مبادله در اینجا می یک کاالی دارای ارزش استفاده، مبادله کتاب داستان

متشکل از دو دگرسانی متقابل و مکمل همدیگر است. در وهله اول کاال به پول تغییر 

یابد. دگرسانی اول فروش است، دگرسانی دوم می ال تغییردهد و دوم پول به کامی شکل

کاال( است. بافنده اکنون به جای  –پول ( است، دومی ) پول  –خرید است. اولی ) کاال 

دارد، او صاحب کاالئی با ارزش استفاده ای متفاوت با کاالی  یک کتاب داستانکتان، 

د میان ارزش استفاده و ارزش متضاد است. تضا ذاتاًپیشین خود است. تولید کاالئی 

شخصیت یافتن مستمر  بیانگرمبادله، تضاد میان کار مجرد و مشخص، این شکل تولید 

اشیاء و شیئیت یافتن مدام اشخاص است. توسعه فزاینده تولید کاالئی این تضادها و 

آورد تا این تناقضات ذاتی در آن می دهد، بالعکس شکلی فراهمنمی تناقضات را کاهش

مجال تداوم یابند. تغییر شکل در کاال نتیجه مبادله دو کاال، یکی کاالی معمولی و 

 است. کاالها بدون انکه طال اندود یا شکرآلود باشند، وارد مبادله کاال -پول دیگری 

یه بیرونی تقابل کند. کاال و پول رومی شوند، اما مبادله آنها را به کاال و پول تقسیممی

ذاتی ارزش استفاده و ارزش مبادله اند. کاال نماینده ارزش استفاده است و پول ارزش 
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کند. پروسه مبادله کاالها همان گونه که در باال دیدیم با تغییراتی می مبادله را نمایندگی

تان گردد. کمی رسد. کاال به پول و سپس پول به کاال تبدیلمی درشکل آنها به سرانجام

 کاال(  –پول  -گردد. ) کاال می کتاب داستانشود و پول می پول

آید، این محصول فقط از می محصول کار بافنده تنها به منزله ارزش مبادله به کارش

طریق تبدیل به پول صاحب اعتبار عام اجتماعی یا شکل معادل ارزش خواهد شد. اما 

بیرون آید، برای این کار قبل از هر پول در جیب شخص دیگری است، باید از جیب او 

چیز محصول صاحب کاال باید برای دارنده پول مفید یا دارای ارزش استفاده باشد. کاال 

یابند که همان تقسیم می عاشق پول است اما راه عشق هموار نیست. کاالداران عمال در

تولید  کاری که آنها را به صورت تولید کنندگان مستقل مجزا درآورده است روند

اجتماعی و مناسبات افراد تولید کننده در آن را هم از وابستگی به اراده آنان خالص 

نموده و در باالی سرشان قرار داده است. استقالل صوری تولید کنندگان از هم، با یک 

 سیستم وابستگی همه جانبه، محکم و مادی تکمیل شده است. 

دیل شود و در همین راستا تبدیل آن به کند تا محصول به کاال تبمی تقسیم کار کمک

گردد. فروشنده کتان، سکه طال را جانشین کاالیش کرد. خریدار هم می پول ضروری

طال را با کتان جایگزین نمود. کتان و طال جای خود را عوض نمودند، کاال با صورت عام 

شد که  ارزشی خود و طال با شکل خاصی از ارزش استفاده مبادله شدند. سؤال خواهد

پوند از قبل میان  2مقابل کتان قرار گرفت؟ جواب مشکل نیست.  پولطال چرا به منزله 

الزم  اجتماعاً کتان و طال رابطه برقرار کرده بود. قیمت بیان پولی ارزش، بیان پولی کار 

نهفته در کاال است. کتان صاحب قیمتی بود که تا پیش از مبادله با طال موجودیتی 

ا با انتقال به فردی دیگر عمال موفق به جذب پول شد و از شکل اولیه فرضی داشت، ام

 صرفاًخود یعنی کتان خارج گردید. این امر یعنی متحقق شدن قیمت یا شکل ارزشی 

فرضی، متحقق شدن ارزش استفاده تصوری پول هم هست. تبدیل کاال به پول در عین 

ش است و در قطب صاحب پول حال تبدیل پول به کاال است. در قطب صاحب کاال فرو



 69                                                                   جلد یکم  :بازخوانی کاپیتال

 

 –پول( همزمان ) پول  –خرید است، به بیان دیگر هر فروش، خرید نیز هست. ) کاال 

 باشد. می کاال( نیز

برای اینکه طال بتواند نقش پول را ایفاء کند باید از نقطه ای وارد بازار کاالها شده باشد. 

عنوان محصول مستقیم این نقطه همان سرچشمه تولیدش است، در آنجاست که به 

کار انسانی با محصول یا کار انسانی متراکم هم ارزش دیگر مبادله شده است. از آن به 

بعد و سوای همین مورد خاص، طال بیانگر قیمت تحقق یافته کاالها است، طال دیگر در 

دست هر مالک کاال در واقع کاالی اوست که با واگذار شدن از شکل اولیه خود جدا 

 شوند، وقتی صورت ارزشی پول به خودمی . کاالها زمانی که با پول مبادلهشده است

گیرند، دیگر ارزش استفاده خود و هر عالمت و آثار این ارزش استفاده را از وجودشان می

و اجتماعی یعنی کار  هم شکلکنند. همگی مانند شفیره، به یک پیله مادی می جراحی

 شوند، همه در شکل پول همسانمی همدیگرروند، همه شبیه می همگن بشری فرو

 گردند. می

 خرید خود یعنی برای مالک کتان، فروش کاالیش شروع اقدامی بود که با اقدام متقابل

 2کتاب( اما حاال فرض کنیم که  –پول  –، )کتان پیدا کردداستان پایان  یک کتاب

واقع حاصل فروش نیم  پوند طالی مورد اشاره ما صورت تحول یافته نیم تن گندم یا در

پوند طالی خود را از محل فروش این  2تن گندم باشد. به عبارت دیگر خریدار کتان 

مقدار گندم به دست آورده باشد، در این صورت خرید کتان پایان پروسه ای است که 

کتان(. اگر در  –پول  –با حرکتی متقابل یعنی فروش گندم آغاز گردیده است. )گندم 

آنچه گفته شد، به اندازه الزم غور کنیم، خواهیم دید که روند مبادله کاالها چگونه 

های کوبد، گردش فراوردهمی مبادله مستقیم محصوالت را در همهای تمامی محدودیت

دهد، خودپو و خودجوش شبکه پیچیده ای می کار اجتماعی بشر را روز به روز گسترش

 و حاکم دهدمی گسترشآورد، این شبکه را مدام می تماعی پدیداز ارتباطات اج

گرداند، آنسان که انسانهای تولید کننده در آن نقشی ندارند و قادر به هیچ اثرگذاری می
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باشند. اگر بافنده قادر به فروش کتان خویش است فقط از این روی است که نمی مهمی

راب فروش شرابش را، مرجع تقلید رساله زارع پیش تر گندم خود را فروخته است، اگر ش

عده ای دیگر  قبالًفروشد به خاطر آنست که می توراتش را خاخامعملیه خود و 

محصوالت زیادی تولید کرده اند و فروخته اند و زنجیروار مشغول داد و ستد بوده اند. 

 کند.می را بازی دَوَرانپول به عنوان واسطه گردش کاالها، نقش وسیله 

 ب. گردش پول 

به پویه دوران کاال چشم دوزیم. کاال همواره در دست فروشنده و پول در دست خریدار 

ست. با دهد، تحقق قیمت کاالهامی انجام است. کاری که پول به مثابه وسیله خرید

کند، همزمان خود از دست می تحقق قیمت، کاال را از دست فروشنده به خریدار منتقل

همین کار را با کاالی دیگر انجام دهد.  افتد تامی دست فروشنده خریدار خارج و به

شود، حرکت نمی پول( تنها به عنوان حرکت پول دیده –نخستین دگرسانی کاال ) کاال 

کاال( حرکت کاال فقط به  –آید اما در دومین دگرسانی )پول می کاال هم به حساب

 شود. می حرکت پول دیده

شود و می کند، شکل استفاده اش ناپدیدمی را با پول عوضدر حلقه اول کاال جایش 

گیرد. در حلقه دوم، کاال پوشش طبیعی خود می ارزشی یا تجسم پولی جای آن راچهره 

را فرو انداخته و لباس پول پوشیده است. به این ترتیب ادامه حرکت کاال به پول محول 

، اما برای پول پویه ای واحد شده است. حرکتی که برای کاال، دو پروسه متفاوت است

 )پروسه تغییر جای پول با کاال( است. دراینجا شاهد نوعی باژگونه سازی هستیم. القاء

شود که گویا جانشینی یک کاال با کاالی دیگر از تغییر شکل خود این کاالها حاصل می

ر پول نشده بلکه پول است که به عنوان وسیله دوران این کار را انجام داده است. اگ

کارکردی به عنوان وسیله گردش دارد فقط به خاطر آنست که ارزش کاالها در وجود 

آن حالتی متعین و مستقل پیدا کرده است. حرکت پول به مثابه واسطه گردش سوای 

حرکت کاالها همراه با تغییر شکل آنها هیچ چیز دیگر نیست. جانشینی یک کاال توسط 
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گیرد که هر کدام این کاالها حامل کار انسانی می کاالی دیگر از آن جهت صورت

 الزم هم قدری هستند.    اجتماعاً

شکل کاالئی خود را با شکل پولی جایگزین کرد و بعد  ابتدادر مثالی که داشتیم کتان 

شکل پولی آن جایگزین شکل کاالئی تازه اش گردید. تکرار مستمر جا به جائی پول، نه 

بلکه نمایش  نهدمی است که یک کاالی معین پشت سرهائی  فقط بازتاب دگرسانی

افتد. می گردیسی هائی است که در سراسر جهان کاالها اتفاقدرهم تنیدگی انبوه د

. پول کندمی فراموش نکنیم که کل اینها فقط در مورد گردش ساده کاالها صدق

 را پیشدر نقش وسیله گردش در این حوزه حضور مداوم دارد. همین امر این سؤال 

آورد که حوزه گردش به چه مقدار پول نیازمند است؟ پاسخ چندان دشوار نیست. می

ها خود را در قالب قیمتهای پول تجسم ارزشی کاالها است و کاالها بیان پولی ارزش

کنند، پس مقدار وسیله الزم برای گردش کاالها توسط قیمت کل کاالها می تصویر

ز یاد نبریم. قیمت کاالها در صورت ثابت ماندن ارزش آنها گردد. یک نکته را امی تعیین

شود. اگر بر اثر چنین کاهش می با کم یا زیاد شدن ارزش طال )به عنوان پول( کم یا زیاد

کاالها دچار افزایش یا کاهش شود، آنگاه های یا افزایشی در ارزش طال، جمع قیمت

مؤلفه دیگری که بر مقدار د بود. اهد وقوع همین نوسان خواهحجم پول در گردش نیز ش

کاالها در بازار تأثیر دارد، آهسته یا تند بودن پویه  دَوَرانپول الزم برای چرخه 

مختلف تبدیل شکل استفاده کاالها با شکل ارزشی آنها است. های یا حلقهها دگردیسی

ندم، موضوع را با ذکر مثالی روشن سازیم. چهار کاالی متفاوت مشتمل بر یک چارک گ

قلم  4متر پارچه، یک تورات، چند لیتر شراب را در نظر آریم. بهای هر کدام این  20

نها دو حالت اجناس آماده فروشند و برای فروش آلیره استرلینگ است این  2کاال هم 

موازی و نامرتبط فروخته شوند. های متمایز قابل تصور است. حالت اول: کاالها در مکان

لیره استرلینگ طال یا پول الزم است. حالت دوم:  8رخه دوران در این صورت برای چ

لیره  2فروشد، با همین می لیره استرلینگ 2صاحب یک چارک گندم کاالی خود را به 
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کند و با این پول می لیره مبادله 2خرد. کمی این طرف تر پارچه را با می متر پارچه 20

 لیره آن شراب خریداری 2فروشد و با می خرد، او ساعتی بعد کتاب رامی یک کتاب

لیره استرلینگ نیاز  2کند. در این جا بر عکس حالت نخست، چرخه گردش بیش از می

چرخش رتبه چرخ خورده است. هر چه شمار م 4لیره استرلینگ  2نداشت. زیرا همان 

 گردد.می پول افزایش یابد میزان پول کمتری برای چرخه دوران کاالهای معین الزم

 نماد ارزش  –مسکوک  .پ

وزنی از طال که با قیمت یا بیان پولی ارزش قابل تصویر است در پروسه گردش شکل 

ها کند. ضرب سکه مثل تعیین مقیاس سنجش قیمت، توسط دولتمی مسکوک اتخاذ

شود. اونیفورم ملی که طال و نقره مسکوک یک کشور به تن دارند و در می تعیین

خارجی گردش  آرند، نشانگر جدائی قلمروهای داخلی ومی بیرونبازارجهانی از تن 

کاالها است. تنها تفاوت سکه و شمش در سیمای ظاهری آنها است، هر دوتا، مدام به 

شوند. راه خروج از ضرابخانه و ورود به کوره ذوب در هم تنیده است. می هم تبدیل

طال که معیار قیمت بود از شوند. وزنی از می طال در پروسه گردش سائیدههای سکه

گرفت، دومی دیگر معادلی می کرد فاصلهمی وزنی که نقش واسطه گردش کاال را بازی

توانست باشد. این رخداد پیامی نمی کردمی واقعی برای کاالهائی که قیمتشان را متحقق

 با خود داشت. 

که مقیاس  اگر طالی سائیده با وزن کمترش کماکان از این صالحیت برخوردار بود

توانست به تدریج با عالئمی از فلزات دیگر می باشد، پس پول فلزی کالها سنجش ارزش

یا نمادهایی خاص جایگزین گردد. از درون امکان پذیری مادی همین روند یا گردش 

پول فلزی بود که سرانجام پول کاغذی سر بیرون آورد. پولی که ناشرش دولت شد و 

اتکاء داشت. پول کاغذی واقعی از دامن پول به عنوان واسطه رواج آن به قدرت دولتی 

گردش کاالها زائید، اما پول اعتباری نه این گونه، که به صورت خودپو، از بطن نقش 

پول به مثابه وسیله پرداخت تولد یافت. اسکناس را دولت از بیرون به درون چرخه 



 73                                                                   جلد یکم  :بازخوانی کاپیتال

 

شد، می د احتیاج حوزه گردشگردش تزریق کرد و تا جائی که جایگزین مقدار طالی مور

کرد. اگر قانونی می نقشی منطبق بر قوانین گردش پول و به عنوان وسیله گردش ایفا

رسید مفادش تصریح نسبت میان پول کاغذی و طال می برای پول کاغذی به تصویب

بود. چرخه دوران کاالها در هر جامعه جداگانه به حجم معینی مسکوک طال نیاز داشت 

گردید. پول کاغذی سمبل طال یا پول می پول کاغذی جایگزین این حجم طالو اکنون 

در قالب کمیت معینی ها است و رابطه اش با ارزش کاالها این گونه است که ابتدا ارزش

کنند و سپس پول کاغذی نماد محسوس و قابل لمس این می از طال، بیان فرضی پیدا

سؤال پاسخ داد. این سؤال که چرا شیئ بی شود. در اینجا باید به یک می مقدار طال

ارزشی مانند کاغذ توانست جایگزین طال گردد؟ طال )پول( در شرایطی اجازه این 

پروسه ش نقش خود را به مثابه مسکوک در جایگزینی را صادر کرد که خودش از پی

سکوک گردش کاال تثبیت و مستقل نموده بود. کاالها در پروسه مبادله، ارزش خود را با م

طال بیان کردند، این وضع اندک، اندک به طال یا پول زرین امکان داد که فلز دیگری، 

 نماد دیگری و از جمله پول کاغذی را جانشین خود سازد.

 

 پول -3

 کاالئی که معیار اندازه گیری ارزش نهفته در کاالها است و نقش واسطه گردش را بازی

های پول را دارند و همین نقش را در شکلکند، پول است. طال و نقره هم حکم می

 پردازیم. ها کنند، پس به بررسی مختصر این نقشمی مختلف بازی

 زراندوزی - الف

است که ها در مراحل اولیه انکشاف اقتصاد کاالئی، فقط مازاد ارزش استفاده انسان 

آنان که با فروش گردد. در این دوره می شود و تبدیل به پول یا طال و نقرهمی مبادله

با کنند. می شوند، طالی خویش را تبدیل به گنجمی کاالهای خود صاحب حجمی طال

تولید کاالئی هر انسان تولید کننده به تدریج نیازهای افزون تری پیدا کرد،  گسترش
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خرید و برای خرید این کاالها احتیاج به نوعی وثیقه می او باید مدام کاالهای جدیدی

داد که تولید و فروش کاالهای خودش نیازمند می داشت. این در شرایطی رخاجتماعی 

 توانست آنچه رانمی زمان بود. با مجرد احساس نیاز و عزم به تولید محصول یا مبادله

 خواست جامه عمل پوشاند.  می

 در چنین وضعی، برای اینکه او بخرد بدون آنکه بفروشد، باید از پیش کاالهائی را

شد که می ت بدون آنکه بخرد. این یک تناقض بود و این تناقض این گونه حلفروخمی

کردند، بی آنکه می تولید کنندگان، در روزهائی کاالهای خود را با فلزات قیمتی مبادله

کاالئی بخرند. رخدادی که موجب ذخیره طال، نقره و سایر فلزات قیمتی در دست 

طال شکل اجتماعی  -زراندوزی رشد کرد، پول  جماعتی از تولیدکنندگان شد، اشتیاق به

همیشه و همه جا قابل استفاده ثروت را احراز نمود و قدرتش بالید. پول بساط حکمروائی 

کند که با چه چیزی معاوضه نمی پهن کرد و نماینده عام ثروت مادی شد. پول آشکار

را در چهره خود شده است، با همه چیز قابل مبادله است. تفاوت کیفی میان کاالها 

گردد اما به هر حال خود نیز یک کاال است. می کند و جایگزین همه آنهامی حذف

آید. به این ترتیب از قدرتی خصوصی هر فرد در تواند به تملکمی شیئی خارجی که

شود. جامعه باستانی پول را به همین می اجتماعی به قدرت ویژه افراد خصوصی تبدیل

کرد. کاال به مثابه می آن به تخریب نظم اقتصادی و اخالقی افشاء خاطر، به دلیل تمایل

کند و جزئی از ثروت مادی است اما ارزش کاال می ارزش استفاده نیاز خاصی را رفع

 درجه محبوبیت آن را برای همه اجزاء ثروت مادی از جمله ثروت اجتماعی مالک خود

ل از لحاظ کمیت محدود و به مثابه سنجد. این نیز گفتنی است که هر مبلغ حاضر پومی

وسیله خرید هم برد معینی دارد. این تناقض میان محدودیت کمی پول در یک سو و 

نامحدودی کیفی یعنی همه جا و همیشه قابل استفاده بودن و قابل مبادله با همه کاالها 

دنبال بودنش، زراندوزان یا عاشقان شیدای پول را بر آن داشت تا با بیشترین ولع به 

دفینه سازی باشند. برای آنکه بتوان طال را هر چه بیشتر گنج نمود و به شکل پول 
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ذخیره در آورد، باید تا سرحد امکان از نقش آن، به مثابه وسیله خرید کاست. باید آن 

را از پویه گردش خارج ساخت. بر همین مبنی زراندوز لذایذ جسمانی و آسایش فیزیکی 

 نمودمی کرد. از سوی دیگر هر چه بیشتر تولیدمی ه سازی قربانیخود را در آستان دفین

توانست بیشتر بفروشد، بر همین اساس کار، قناعت و حرص سه فضیلت اصلی وی می

 کرد.می آمد. فروش زیاد و خرید اندک نیز ارکان اقتصاد سیاسی او را تعیینمی به شمار

نقشی مؤثر دارد. با نوسانات مدام در اقتصاد زیر سیطره گردش پول فلزی، گنج سازی 

شود، می گردش کاالها حجم پول در گردش به لحاظ وسعت، قیمت و سرعت کم یا زیاد

به همین خاطرالزم است که حجم پول قابل انقباض و انبساط باشد، گاه پول به مثابه 

مسکوک از گردش بیرون رود و گاه وارد آن شود. برای اینکه حجم پول در جریان 

همواره بتواند با درجه اشباع محیط دوران تطابق یابد الزم است که مقدار طال یا نقره 

دهند. می موجود در کشور بیشتر از کمیتی باشد که بنا بر وظیفه مسکوکی خود انجام

 به مثابه مجاری دفع و جذب پول در جریان، به این کار کمکها و گنجینهها دفینه

 کند.  نمی گاه مجاری دوران را سرریزکنند. پول در گردش هیچ می

 وسیله پرداخت  -ب 

 یک ارزش واحد همواره دو هیأت متفاوت کاال و پول را احراز در گردش کاالئی ساده

کند. برهمین پایه صاحبان کاال به عنوان نمایندگان معادل هائی با دو شکل متفاوت می

پدید آمد که بر روی پویه این شوند. اما با توسعه گردش، وضعی می مقابل هم ظاهر

تقابل تأثیر بارز گذاشت. حصول بهای کاال به تدریج از زمان ارسال آن فاصله گرفت. 

ماجرا را کمی توضیح دهیم. تولید یک کاال به زمان کوتاه و کاالی دیگر به وقت بیشتر 

 یدمختلف سال تولهای یا بسیار بیشتر نیاز داشت. کاالها بسته به نوعشان در فصل

رسیدند. می گردیدند و برخی دیگر از راههای دورمی شدند، برخی در بازار محلی تهیهمی

شد قبل از آنکه صاحب کاالی دیگری آماده خرید می صاحب یک کاال آماده فروش

باشد. این شرایط تولید، به تنظیم شرایط فروش متناسب با خود احتیاج داشت و باید 
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که بگذریم ها ساخت. از اینمی آفرید و حاکممی شرایط راکرد، یا این می این کار را

برخی کاالها، به طور مثال خانه بر اساس قرارداد، پیش از فرا رسیدن وقت تحویل 

 شدند، خریدار پس از انقضای مدت بود که صاحب ارزش استفاده خانهمی فروخته

که فروشنده از پیش کرد، در حالی می شد، پول را نیز در پایان این مدت پرداختمی

فروشنده بستانکار و خریدار بدون دریافت بها، خانه را فروخته بود. به بیان دیگر 

یدا بروز شرایط جدید، پول نقش جدیدی پبا توجه به همه این تغییرات و  بدهکار بود.

فراموش نکنیم که ما کماکان از گردش کاالئی ساده شد.  وسیله پرداخت کرد،

همین دوره گردش مورد های موقعیت بدهکار و بستانکار نیز با مؤلفه کنیم،می صحبت

نظر هستند. با همه اینها، آنچه اتفاق افتاده بود، به طور مثال تعارضات میان بدهکار و 

بستانکار این ظرفیت را داشت که جدا از پروسه گردش کاال، به شکل یک رخداد 

مثال مبارزه طبقاتی جاری در دنیای اجتماعی هم ظاهر گردد و تشدید شود. به طور 

بارزه به نکاران را به خود گرفت. در روم این ماباستان شکل مبارزه بدهکاران علیه بست

در جنگ ها نان و پیشه وران کوچک تهیدست انجامید. پلبینیا دهقاها شکست پلبین

وسطی )اعیان( شکست خوردند و اسیر اقتصاد بردگی شدند. در قرون ها با پاتریسین

 قدرت سیاسی آنها را در پی داشت. های شکست بدهکاران فئودال فرویزی پایه

به حوزه گردش کاال باز گردیم. با توضیحاتی که آوردیم حضور همزمان کاال و پول در 

دو قطب پروسه فروش دچار نوعی تعلیق و تعویق شد. اکنون پول از یک سو اندازه گیر 

وش رفته بود، قیمت کاالئی که بر اساس قرارداد ارزش برای تعیین قیمت کاالی فر

فروخته شده و خریدار باید در موعد معین پرداخت کند. از سوی دیگر نقش وسیله 

گردید، نیاز به می کرد و با همین نقش موجب انتقال کاال هممی فرضی خرید را بازی

ت وارد گفتن نیست که پول فقط در سررسید مدت پرداخت، به عنوان وسیله پرداخ

 رسید. می شد و از خریدار به دست فروشندهمی پویه دوران
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ها نقش پول به مثابه وسیله پرداخت دچار یک تضاد جدی است. تا وقتی پرداخت

همدیگر را جبران کنند، به طور مثال تولید کنندگان کاالهای خود را بفروشند، با بهای 

همدیگر را تکمیل نمایند، پول کارکردی ها و فروشها آنها اشیاء تازه ای بخرند و خرید

کند، اما به محض آنکه پای می عملها ذهنی دارد و به عنوان اندازه گیر ارزش

متعددی با قراردادهای های فروش مثالًواقعی نامتقارن به ماجرا باز شود، های پرداخت

یله متعدد، با موعد سر رسیدهای مختلف صورت گیرد ، پول دیگر فقط به عنوان وس

شود، برعکس محکم و استوار به نمی گردش یا  تعیین کننده ارزش کاالها وارد میدان

نمایش نقش مجسم خود، به نشان دادن صورت وجودی مستقل ارزش مبادله ای خود، 

ایستد. عروج این تناقض را به می به ابراز وجود آشکار خویش به عنوان یک کاالی عام

ها توان به روشنی مشاهده نمود. این بحرانمی تجاریصنعتی و های گاه سرکشی بحران

و به همراه آن سیستمی که برای ها در جائی سر کشیدند که زنجیره طویل پرداخت

گسترش یافته بودند. هر زمان  کامالًبه طور تصنعی ایجاد شده بود ها تهاتر این پرداخت

ول ناگهان و بی درنگ از و به هر دلیل که در این سیستم پرداخت اختاللی پیش آید، پ

سازد. می رود و موقعیت مادی و مجسم خود را عریانمی شکل فرضی صرف خود فراتر

افتند و در برابر ارزش مبادله می شوند، ارزش استفاده آنها از چشممی کاالها بی اعتبار

و پول  دادند که کاال همه چیز استمی بازد. اگر تا دیروز بورژواها عربده سرمی آنها رنگ

کشند که پول باالتر از همه چیز و هیچ می یک مخلوق ذهنی است اکنون همه جا نعره

چیز باالتر از پول نیست. بحران، تضادی را که بین کاال و شکل ارزشی آن یعنی پول 

 برد. می وجود دارد تا حد تناقض مطلق باال

نظر قرار دهیم، مشاهده  مورداگر حجم کل پول در گردش در یک برهه زمانی معین را 

خواهیم نمود که این پول با توجه به سرعت گردش معین خود، به عنوان وسیله گردش 

 -2جمع قیمت هایی که باید متحقق شوند،  -1و پرداخت، باید معادل اقالم زیر باشند، 

رسد، در این میان البته پرداخت می کل پرداختهائی که یکی بعد از دیگری موعدشان فرا 
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 متناوباً شوند و نیز داد و ستدهائی را که در آنها سکه معینی می ائی که سر به سره

واسطه گردش و وسیله پرداخت است باید تفریق نمود. موضوع را با یک مثال روش 

 واسطه گردش را انجام نقشفروشد، این پول می پوند 2زارعی گندم خود را به کنیم. 

 است استفاده از بافنده خریده قبالً بهای کتانی که دهد، زارع از پول برای پرداخت می

گیرد. بافنده با می پوند در اینجا کار پرداخت را به دوش 2کند، به این ترتیب همان می

نقش واسطه گردش را انجام داد.  مجدداًخرد، پول در اینجا می این پول نقد یک لباس

بنا بر این اگر هم قیمت ها، سرعت  یابد.می تواند به همین سیاق ادامهمی این پروسه

ثابتی باشند، حجم پول در های گردش پول و میزان استفاده از وسیله پرداخت، کمیت

 یک روز در گردش قرار مثالًگردش و حجم کاالهایی که در یک فاصله زمانی معین 

گیرند بر همدیگر منطبق نخواهند بود. در اینجا پول هائی در گردشند که نماینده می

باشند، همزمان کاالهائی در چرخه گردش می کاالهای پیش تر از گردش خارج شده

 رسند. می از راه بعداًحضور دارند که معادل پولی آنها 

گردند و پرداخت هائی که یکی می سوای تمامی این ها، پرداخت هایی که هر روز تعهد

ستند. پول اعتباری نامتجانسی ه کامالًرسد، مقادیر می پس از دیگری موعدشان سر

مولود کارکرد پول به مثابه وسیله پرداخت است. یک سفته مربوط به مطالبات ناشی از 

 افتد و این مطالبات را به دیگری منتقلمی کاالی فروش رفته، به نوبه خودش به گردش

 مستمراًبا توسعه نظام اعتباری، نقش پول به عنوان وسیله پرداخت هم سازد. می

نماید و با این می یابد. پول در همین راستا اشکال وجودی خاصی احرازمی گسترش

گردد. در حالی که مسکوکات طال و نقره به می اشکال میدان دار  قلمرو تجارت بزرگ

گیرند. تولید کاالئی زمانی که مراحل معینی می تدریج راه حوزه خرده فروشی را پیش

د پول به مثابه وسیله پرداخت را به ماورای از رشد خود را پشت سر نهاد، دامنه کارکر

حوزه گردش کاالها نیز گسترش داد. پول کاالی عمومی قراردادها شد. بهره مالکانه، 

جنسی را کنار نهادند و به پرداختهای های همگی شکل پرداختها مالیات و مانند این
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به صورت پول ها نقدی تبدیل شدند. دو بار ناکامی بزرگ امپراطوری رم، در اخذ خراج

جنسی به نقدی نیازمند شرایطی های کرد که تبدیل پرداختمی با صدای رسا اعالم

غیرقابل توصیف زارعان فرانسوی در عصر  ویه تکوین تولید کاالئی است. فقرمعین در پ

شد، تغییر شکل مالیات از نمی مربوطها لوئی چهاردهم نیز به مجرد سنگینی مالیات

کرد. شکل متقابل ماجرا در آسیا قابل می اساسی تر ایفاء کامالً شی جنسی به نقدی نق

دولتی را های رؤیت بود. در اینجا پرداخت جنسی بهره مالکانه که سهم اصلی مالیات

نمود، به مناسبات تولیدی حاکم اتکاء داشت و همین شیوه پرداخت متقابال می تعیین

بقای امپراطوری عثمانی نیز همین  رساند. یک رازمی به حفظ شکل تولید کهن کمک

کند، تبدیل اجاره جنسی به نقدی می بود. اگر تجارت خارجی که اروپا بر ژاپن تحمیل

در این کشور را در پی آرد، فاتحه کشاورزی نمونه ژاپن خوانده خواهد شد. با پیشرفت 

فت، اما اندوزی از میان رزی به منزله شکل مستقلی از ثروت جامعه بورژوائی، گنج سا

 به شکل صندوق ذخیره وسیله پرداخت بسیار رشد کرد.

 پول جهانی  -پ 

کنند. شکل ارزشی می در تجارت جهانی، کاالها ارزش خود را فراگیر و جهانشمول

شود. در اینجا پول برای می مستقل آنها به صورت پول جهانی در مقابل آنها ظاهر

کند که شکل طبیعی آن، مستقیما می ایفا نخستین بار، به تمام و کمال نقش کاالئی را

تواند می شکل اجتماعی تحقق کار مجرد انسانی است. در حوزه داخلی تنها یک کاال

شود. در بازار جهانی دو می نقش میزان ارزش را بازی کند و همین کاال است که پول

ی چند میزان برای سنجش ارزش رایج است. این دو معیار طال و نقره اند. پول جهان

دهد. وسیله عام خرید است، وسیله عام پرداخت است و می وظیفه مهم را با هم انجام

کند. در این میان می نقش تجسم اجتماعی مطلق ثروت به معنای جهانی آن را هم ایفاء

 بین المللی به عهدههای وظیفه ای که به عنوان وسیله پرداخت در تسویه موازنه حساب

باشد. طال و نقره نقش وسیله خریدهای جهانی را عمدتا می آن گیرد کارکرد اصلیمی
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گیرند که تعادل موجود در پهنه مبادله محصوالت میان کشورها می در مقاطعی به دوش

خورد و سرانجام زمانی که مسأله نه خرید یا پرداخت بلکه انتقال می بر همها یا دولت

گردد. می نی است که حالل مشکلثروت از کشوری به کشور دیگر باشد این پول جها

هر مملکتی به همان سیاق که برای گردش امور اقتصادی خود در داخل محتاج یک 

 ذخیره پولی است در بازار جهانی هم به چنین ذخیره ای نیازمند است. 
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 بخش دوم : تبدیل پول به سرمایه

 : تبدیل پول به سرمایه4فصل

 

 فرمول عمومی سرمایه -1

گردش کاال نقطه پیدایش سرمایه در شکلهای نخستین آن است. تجارت یعنی تولید 

سازد. تاریخ می پیش زمینه تاریخی ظهور سرمایه را فراهمبرای فروش و گردش کاال، 

 سرمایه در عصر جدید با بسط تجارت جهانی و بازار جهانی در قرن شانزدهم شروع

گردد. پول به عنوان محصول نهائی پروسه گردش کاال اولین شکل ظهور سرمایه می

مایه ربائی در مقابل به شکل پول، ثروت پولی، سرمایه تجاری، سر تاریخاً است. سرمایه 

مالکیت ارضی ظاهر شد. نخستین تمایز میان پول در مقام پول و سپس در مقام سرمایه، 

کاال( یا تبدیل  –پول  –شکلهای متمایز گردش آنهاست. شکل ساده گردش کاالها،)کاال 

کاال به پول و بازتبدیل پول به کاال بود، اما در کنار این شکل، با شکل دیگری مواجه 

توان آن می پول( یا تبدیل پول به کاال و بازتبدیل کاال به پول که –کاال  –یم.)پول شد

را در خرید با هدف فروش خالصه نمود. اینجا، در این شکل دوم گردش بود که پول به 

سرمایه تبدیل شد. به بررسی مختصر ماجرا پردازیم. در اینجا هم مدار گردش دو فاز را 

شود. می کاال( که پول از دست فرد خارج و کاال خریده –گذارد. اول )پول می پشت سر

گردد. برخالف می تبدیل به پول مجدداً پول( که در آن کاالی خریداری شده  –دوم )کاال 

شد در این جا از پول شروع و به می شکل ساده گردش که از کاال آغاز و به کاال ختم

خریم تا بفروشیم و به پول برسیم، نقطه شروع و می شود. وقتی که با پولمی پول ختم

ختم کار ما پول خواهد بود. با مرور ماجرا یک سؤال در ذهن ما خواهد پیچید. اینکه 

هدف از این شکل گردش چیست؟ چرا باید پولی را که در دست داریم به مدار دوران 

سؤال است که در  ریزیم تا پس از مدتی دوباره به همان پول باز گردیم؟ پاسخ همین
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پول  –پول( و شکل ساده گردش یا )کاال  -کاال –عین حال تفاوت فاحش میان )پول 

سازد. برای آنکه این تمایز اساسی را بشکافیم بهتر است اول وجوه می کاال( را روشن –

 اشتراک آنها را نظر اندازیم. 

رون هر دوتا، در د -2در هر دو شکل گردش با کاال و پول سر و کار داریم.  -1

پروسه گردش در هر دوتا، متشکل از  -3خریدار و فروشنده حضور دارند. های شخصیت

فروشد، می و باالخره در هر دو فرایند، یکی فقط - 4دو حلقه متقابل و مکمل است. 

 خرد، سومی هم خریدار و هم فروشنده است. می یکی فقط

 ساده با فروش شروع و به خرید ختمگردش  -1اما تمایزات میان دو شکل را ببینیم. 

در اولی  -2گردد. می شود. حال آنکه دومی بالعکس با خرید آغاز و به فروش منتهیمی

در اولی واسطه انجام کل پروسه  -3نقطه شروع و ختم، کاال اما در دومی پول است. 

 به یک ارزش استفاده تبدیل نهایتاًدر اولی پول  -4پول است اما در دومی کاال است. 

شود و این بدان معنی است که پول خرج شده است، اما در دومی خریدار، پول پیش می

 در نقش فروشنده پول به دست آرد، پول را رها بعداًکند فقط به این خاطر که می ریز

. با این منظور که دوباره آن را به چنگ آرد، پس پول خرج نشده است صرفاًکند اما می

شود، فروشنده از می در شکل ساده گردش، یک سکه یا اسکناس دو بار جا به جا -5

پول(، نه  –کاال  –دهد. در شکل دوم )پول می گیرد و به فروشنده دیگریمی خریدار

 شود و باعث بازگشت پول به نقطه عزیمتشمی اسکناس که کاال دو بار جا به جا

آشکاری میان گردش پول  کامالًدوم با تفاوت  و از همه مهم تر در شکل -6گردد. می

به منزله سرمایه و گردش پول به عنوان پول رو به رو هستیم. در مسیر گردش ساده، 

شود. می نقطه پایان مدار، یک کاالست که از حوزه گردش خارج و وارد قلمرو استفاده

 –کاال  –هدف نهائی چرخه، ارضای نیازها و ارزش استفاده است. اما در مسیر )پول 

پول( علت، هدف و همه چیز ارزش مبادله ای است. در شکل گردشی ساده، قطب آغاز 

های و فرجام، هر دو، دو کاال هستند. کاالهائی که حامل ارزش برابرند، اما ارزش استفاده
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دو قطب مدار، پول ایستاده گردشی دوم، پول سرمایه است، در هرمتفاوت دارند. در شکل 

متفاوت که فقط پولند و این پول شکل مبدل های است، هردوتا نه ارزش استفاده

کاال  –کاالهائی است که ارزش استفاده آنها زائل شده است و سرانجام آنکه پروسه )پول 

نتهای خود نیست، تغییرات پول( حاوی هیچ تفاوت کیفی میان دو قطب ابتدا و ا –

کمی دو قطب یعنی رسیدن به پولی بیشتر از پول پیش ریز شده کل معنا و محتوای 

پول  –کاال  –پول( به )پول  –کاال  –آنست که )پول  صرفاًگردش است. در اینجا هدف 

بعالوه مقداری اضافه( منتهی شود. پول اضافه ای که همان ارزش اضافه است. صاحب 

 شود و افزایش سرمایه تار و پود ذهن او را اشغالمی چرخه سرمایه دار پول دراین

گردد، او سرمایه شخصیت می نماید، یگانه انگیزه اعمالشمی کند، شعور او را معماریمی

شود. کسب بی وقفه سود حرف اول و آخر می یافته و برخوردار از آگاهی سرمایه افزائی

این سود مرکز نشو و نمای کل مالکها و ارزشهای گردد، چگونگی تأمین می موجودیتش

خاصی را که های شود. حال اگر شکلمی اجتماعی، اخالقی، فرهنگی و همه چیزش

گیرد بکاویم، تعینات متفاوتی را خواهیم دید.  می سرمایه یا ارزش خودافزا، به خود

پروسه ای است سرمایه پول است، سرمایه کاال است، اما ارزش در اینجا، سلسله جنبان 

 کاال، به ارزشی افزونتر تبدیل –متمایز پول های که خود در درون آن با احراز چهره

شود. ارزش اینک به اعتبار ارزش بودنش این قدرت اعجاز را پیدا کرده است که به می

 زاد و ولد پردازد.  

به شکل پول دست یافت.  نهایتاً در گردش ساده، ارزش کاالها در مقابل ارزش استفاده، 

کند می پول( ارزش )ارزش مبادله( نقش یک جوهر متحول را احراز –کاال  –در )پول 

که کاال و پول برایش فقط شکل هستند. از این هم فراتر، با خودش یک مناسبات 

، از خودش به عنوان ارزش اضافه، به عنوان ارزش اولیهنماید. می خصوصی برقرار

شود. از گردش می گردد، سرمایهمی این گونه است که ارزش خودتازشود. می متمایز

 نماید.می گردد. خود را هم حفظ  و هم تکثیرمی رود، به داخل گردش بازمی بیرون
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ید که خرید برای فروش گرانتر شکلی است آمی شود. چنین به نظرمی بالد و بزرگترمی

صنعتی نیز پولی است که به کاال )مواد که فقط خاص سرمایه تجاری است اما سرمایه 

گردد، می شود و با فروش محصول، سرمایه ای عظیم ترمی خام و نیروی کار( تبدیل

 –کاال  –این ارزش افزائی، در مورد سرمایه ربانی نیز مصداق دارد. در یک کالم )پول 

 پول( فرمول عام سرمایه است.

 

 تضادهای فرمول عام  -2

شود ناقض قوانینی است که در باره می که در آن پول به سرمایه بدل شکل گردشی

دانیم. در این شکل شاهد زایش ارزش اضافه می ماهیت کاال، ارزش، پول و پویه گردش

 ای هستیم که در خود پویه گردش، نه فقط هیچ پدر، حتی هیچ مادری برایش یافت

 ها بر اساس ارزش آنها مبادلهشود. قانون اساسی اقتصاد کاالئی آنست که کاالنمی

شود و می هست پس تکلیف این ارزش مازاد چه حتماًگردند. اگر چنین است که می

گیرد. آنچه شکل مورد بحث گردش را از شکل ساده آن می این تضاد در کجا پاسخ

شد، در می کاال( با فروش آغاز و به خرید ختم –پول  –کند آنست که )کاال می متمایز

گردد. نفس می پول( بالعکس با خرید شروع و به فروش منتهی -کاال –که )پول حالی 

 –این تفاوت روزنه ای برای زایش ارزشی ورای ارزش موجود درکاالها، درشکل )پول 

پول  –کند. کمی توضیح دهیم. کاوه صاحب کاال، در شکل )کاال نمی پول(، باز –کاال 

پول(  –کاال  –خرد. در شکل )پول می آرش کاال فروشد و ازمی کاال(، به بابک کاال –

فروشد. برای آرش و بابک در این می خرد و همان را به بابکمی هم کاالئی را از آرش

حال به عنوان خریدار  دوهر نفر درهیچ تفاوتی رخ نداده است. هردو  دو شکل داد و ستد

صاحب کاال است یا مالک دو شرایط یا شوند. کاوه هم در هرمی و فروشنده وارد میدان

دو شکل دوران، در مقابل آرش خریدار و در باشد. از این هم فراتر، او در هرمی پول

شود و در برابر دومی می مقابل بابک فروشنده است. با اولی به مثابه نماینده پول مواجه
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 -لارزش اضافه نوظهور در )پو ا اینجا تالش ما برای یافتن منشأنماینده کاال است. ت

عبث مانده است و به هیچ نتیجه ای نرسیده ایم. در شکل ساده دوران،  کامالًپول(  -کاال

به میان ها پول فقط واسطه داد و ستد است و تا جائی که پای مبادله ارزش استفاده

دهند و ارزش می کدام ارزش استفاده ناالزمی رااست هردو طرف برنده اند. زیرا هر

آرند، در این وسط چه بسا هر کدام نفعی هم ببرند. یک می نگاستفاده الزمی را به چ

گندمکار و یک شرابساز اگر اولی همیشه گندم بکارد و دومی همواره شراب تولید نماید، 

ل زیاد در قیاس با اینکه هر دو هم گندم و هم شراب تولید کنند، محصول حتمابه ا

د پول به چرخه دوران و ایفای بیشتر و مرغوب تری خواهند داشت. در اینجا نفس ورو

نقش واسطه گردش کاالها، یا تبدیل فروش و خرید به دو عمل مجزا و متمایز نیز 

آورد و سرچشمه یا زادگاهی نمی ریزد، تفییرات اساسی به وجودنمی شالوده کار را بر هم

 استها کند. تا وقتی بحث بر سر مبادله ارزش استفادهنمی برای ارزش اضافه هم خلق

ها دو طرف برنده هستند. پس به بررسی چرخه تبادل ارزش مبادلهتوان گفت که هرمی

بپردازیم. همان مثال باال را در نظر آوریم. دو نفر یکی تولید کننده گندم و دیگری 

الزم متراکم  اجتماعاًساعت کار  50کارش شرابسازی است. اولی حجم معینی گندم با 

بشکه ای از شراب حامل همین مقدار زمان کار اجتماعی  دهد و دومیمی به شرابساز

گذارد. این داد و ستد برای هیچ یک از طرفین هیچ ثروتی می الزم در اختیار زارع گندم

گیرد هم می آرد. اینکه پول به مثابه وسیله دوران کار انتقال کاالها را به عهدهنمی پدید

از ورود به گردش دارای ارزش معینی دهد. کاالها پیش نمی تغییری در اساس ماجرا

بودند، پس از آن نیز حامل همان مقدار ارزش هستند. ارزش شرط دوران است، نتیجه 

آن نیست. در پیچ و خم این گردش، جا به جائی هائی رخ داده است. گندم و شراب 

هم  چهره پول به خود گرفته اند، باز بعداً ابتدا شکل طبیعی کاالئی خود را داشته اند، 

اتفاق افتاده است اما باز هم ها به کاالیی با صورت متفاوت استحاله شده اند، همه این

زنند می شود. کل جستجوها فریادنمی اثری از منشأ ارزش اضافی مورد کندوکاو ما یافت
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گردد. نمی برابر، هیچ ارزش نوینی متولدهای که از درون پویه گردش و مبادله ارزش

به قوت خود باقی است و همین تناقض است که عالمان اقتصاد تناقض خیلی جدی 

این ارزش اضافی را  منشأواداشته است. عده ای ها سیاسی را به انواع ضد و نقیض بافی

مبادله نابرابرها، خرید ارزان تر و فروش گرانتر دیده اند. آنها با پیش کشیدن این به 

آن را گمراه کننده و غامض تر  اتفاقاًه اصطالح استدالل نه فقط تناقض را حل نکردند ک

گرفت آن بود که هر فروشنده ای خریدار می ساختند. سؤال جدیدی که در برابرشان قرار

تواند به او گران می گردد، اگر فردی گران بفروشد، دیگری هممی و هر خریدار فروشنده

خریده باشد، اگر افراد بفروشد، اگر کسی بخواهد ارزان بخرد، فروشنده هم باید ارزان 

دهند و از می آرند در گام بعد به همان اندازه از دستمی در یک جا، چیزی به دست

گردد همان ارزشی می شود، آنچه مبادلهنمی دل این فرایند هیچ ارزش تازه ای زاده

است که در کاالها بوده است. برخی به این آویختند که ریشه این ارزش اضافه در وجود 

 ت خاصی قرار دارد، جماعتی که همه دارائی خود را از چپاول و یغما دارند، کارجماع

 خرند بدون آنکه بفروشند. در اینجا هم این سؤال جدی سر برمی کنند، هموارهنمی

همیشه خریدار و بیزار از فروش، تمامی ثروت خود « قبیله»آورد که باالخره اگر این می

تولید شده و متبلور در کاالها دچار های پس کل ارزش را از تاراج به دست آورده است

کجا که در پویه دوران کاالها، به هر کنیممی هیچ افزایش نوینی نشده است. مشاهده

شود. اصل نمی کشیم هیچ ردی از سرچشمه ارزش جدید یا ارزش اضافی پیدامی سر

همین رابطه بحث هم همین است. پروسه گردش کاالها موجد هیچ ارزشی نیست. در 

کنند. در این شکی نیست اما یقینی بودن نمی سرمایه تجاری و ربائی هیچ ارزشی ایجاد

کند، تناقض آوار بر سر ما در چرخه دوران کاالها نمی این امر باز هم مشکل را حل

گردد می همچنان باقی است، باالخره منشأ این ارزش اضافه ای که نصیب سرمایه تجاری

کل سرمایه تجاری دوران ماقبل سرمایه داری،  اصالًارد، از این هم فراتر، در  کجا قرار د

 از کجا آمده است و چگونه بر هم انباشته گردید؟ 
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اید که این سرمایه را باید در مناسبات میان خریداران و فروشندگان مولد با می به نظر

نخواهیم افزایش ارزش تاجر جست، اما راه این استنتاج هم بدون سنگالخ نیست. اگر 

سرمایه تجاری و خود این سرمایه را ناشی از فریبکاری زمخت تاجر و فریب خوردگی 

سفاهت آمیز تولید کننده بدانیم، باید جستجوی خود را با تیزبینی افزونتر ادامه دهیم. 

چرا در تحلیلی که ما از شکل اساسی  -1این جستجو روشن خواهد کرد که: 

کنیم، همواره می معرف سازمان اقتصادی جامعه جدید سرمایه یا سرمایه

تجاری و بهره های سرمایه -2شوند.  می سرمایه تجاری و ربائی کنار گذاشته

پیش  تاریخا  این دو شکل سرمایه   - 3زا هر دو فقط شکلهای فرعی هستند. 

منشأ  از سرمایه خصلت نمای شیوه تولید سرمایه داری، به ظهور رسیده اند.

حوزه گردش نیست، این بدیهی است. به همین خاطر باید چیزی  مسلماًش اضافه ارز

اتفاق افتاده باشد، اما آیا ممکن است این ارزش اضافه در جائی غیر  گردش بیروندر 

گردش، غیر از پروسه روابط صاحبان کاال ایجاد شود؟ پاسخ این سؤال هم مثل سؤاالت 

داند می قبلی پیچیده است. در بیرون روند گردش، دارنده کاال فقط کاالی خود را دارد.

 کار معین است، ارزش کاال بر حسب پول محاسبهکه این کاال حاوی مقداری کار یا زمان 

 پوند 10در  مثالًشود، بیان پولی ارزش قیمت است و صاحب کاال نمود کارش را می

پوند،  11پوند ارزش و بار دیگر در هیأت  10تواند یک بار در نقش نمی بیند. کار اومی

دن کار جدید و در اما او با اضافه کریعنی ارزشی بیشتر از ارزش واقعی رخ نماید. 

تواند می مثالً. نتیجه ارزش جدید قادر خواهد شد ارزش موجود را افزایش دهد

از چرم کفش بسازد، کفش ارزشی بیشتر از چرم دارد درحالی که چرم به کار رفته در 

آن همان ارزش سابق را داراست، زاد و ولد نکرده و در جریان کفش شدن ارزش جدیدی 

تواند در بیرون حوزه گردش و بدون ارتباط با صاحبان نمی ت. اوبه خود نیافزوده اس

 کاالی دیگر ارزش را به ارزش افزائی وادارد و پولش را سرمایه کند. خالصه کنیم سرمایه

تواند از جائی سوای گردش هم نشأت گیرد. منشأ نمی تواند از گردش ناشی شود،نمی
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ام آنکه: تبدیل پول به سرمایه را باید بر آن باید هم در گردش باشد و هم نباشد. سرانج

مبنای قوانین ذاتی مبادله کاالها توضیح داد، شالوده کار را هم باید بر مبادله ارزشهای 

برابر نهاد. صاحب پول که هنوز در آغاز راه سرمایه دار شدن است باید کاالهایش را 

مه در انتهای پروسه، پولی بخرد، مطابق ارزش آنها بفروشد و با این هها مطابق ارزش آن

بیشتر از پول پیش ریز شده داشته باشد. تازه به نیمه راه جستجو رسیده ایم، باید ادامه 

 دهیم.

  

 خرید و فروش نیروی کار  -3

تواند در خود پول باشد. زیرا پول نمی شود،می منشأ افزایش ارزش پولی که سرمایه

کند، زمانی که از گردش می پرداخت را ایفاوقتی در گردش است نقش واسطه خرید و 

نماید، در هیچ کدام این دو حالت می بیرون است شکل ویژه موجودش را )گنج( حفظ

پول قادر به زایش پول نیست. درهمین راستا این زاد و ولد محال است که در حلقه دوم 

زیرا در اینجا  پول( اتفاق افتد -پول( یعنی حلقه )کاال -کاال  –از مدار گردشی )پول 

یابد. همه اینها یک صدا می از شکل طبیعی خود به شکل پولی تغییر مجدداً فقط کاال 

هر ما، همان راز سر به مُ دقیقاً زنند می نچه فریادآزنند و می با هم یک موضوع را فریاد

همان حلقه مفقوده مورد جستجوی ما همان منشأ واقعی زایش اضافه ارزش است. راز 

پول(، در کاالئی است که صاحب  –کاال –آفرینش سرمایه اینجا، در حلقه اول مدار )پول 

کند. کاالئی که مصرف آن توسط خریدار )سرمایه دار( ارزش آفرین می سرمایه خریداری

خالصی او از کاال بودن، پویه خالصی دارنده اش از کارگر بودن، است. کاالئی که پویه 

پروسه رهائی انسان در تاریخ است. این کاال نیروی کار است، منشأ ارزش اضافی اینجا 

است. اما برای آنکه صاحب پول بتواند این کاال را بخرد، باید خود این کاال از پیش در 

شد. شرایط مهم می در و مجبور به فروش آنبازار موجود باشد، دارنده اش هم باید قا

آمد، صاحب پول و صاحب کاالی نیروی کار باید همدیگر را می دیگری نیز باید فراهم
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دیدار کنند، این دیدار قابل تداوم باشد. دومی بتواند همواره برای مدتی معین کاالی 

ال بنگرد، همواره خود را بفروشد، به آنچه دارد یا همان نیروی کارش فقط به مثابه کا

آماده تسلیم این کاال به مشتری و مصرف آن توسط خریدار باشد. او باید خیال تملک 

کاالهایی را که کارش در آنها تبلور یافته است، به نحو کامل از سر خارج سازد. فقط به 

فروش نیروی کارش فکر کند، به این عمل رضایت دهد، آن را سرنوشت خود داند و 

 باید پدیدها کاالی دیگری سوای همین نیروی کار نداشته باشد. این مؤلفه باالخره هیچ

آمدند، اما چگونه و در کدام فرایند؟ موضوعی است که شرح و بررسی اش را باید در می

جای دیگر پی گرفت. جای شکی نیست که طبیعت، جمعی را مالک پول و عده ای را 

فتن این دو، در مقابل یکدیگر هم رابطه صاحب کاالی نیروی کار نکرده است، قرار گر

از دل  قطعاًای نیست که در همه اعصار تاریخی وجود داشته باشد. شرایط مورد بحث 

پاره ای تحوالت مهم تاریخی زاده شده است. نکته اساسی اینجا آنست که کاال شدن 

داری هنیروی کار و ظهور رابطه خرید و فروش نیروی کار سنگ بنای شیوه تولید سرمای

کار و رشد تولید کاالئی، تاریخی طوالنی داشت، اما مجرد های بود. کاال شدن فراورده

بالندگی گردش پول و کاال، متضمن فراهم شدن شرایط عروج سرمایه نبود. سرمایه 

فقط در جائی قد افراشت که صاحب وسائل تولید و وسائل زندگی، در بازار به فروشنده 

ار دسترسی پیدا کرد. پس به بررسی این کاالی ویژه و ماالمال از کاالئی به نام نیروی ک

عجایب بپردازیم. این کاال هم مثل همه کاالهای دیگر ارزشی دارد اما این ارزش چگونه 

الزمی است که  اجتماعاً گردد. مثل همه کاالهای دیگر ارزش آن برابر با کار می تعیین

شود. نیروی کار توانائی شخص زنده برای کار می برای تولید و البته بازتولیدش مصرف

کردن است پس باید این شخص مادام که کاالی او مورد نیاز است به صورت زنده یافت 

او محتاج مقداری خورد  طبیعتاًگردد. برای زنده نگه داشتن وی در مدت مورد احتیاج 

زم است و خوراک و وسائل معیشتی است. زمان کاری که برای تولید همین معاش ال

دهد. صریح تر بگوئیم ارزش نیروی کار عبارت ارزش می ارزش نیروی کار را تشکیل
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وسائل معیشتی که برای زنده نگه داشتن دارنده آن الزم است. اما این زنده نگه داشتن 

 در درون خود شروط و قیودی هم دارد که باید آنها را تعمق کرد. از جمله:

از قوه به فعل یعنی به کار افتادن عینی و عملی خود، با  . نیروی کار در پروسه انتقال1

صرف مقداری عضله، عصب، مغز و کالً قوای فیزیکی و فکری همراه است، اینها چیزهائی 

کند باید فردا هم بتواند این کار را می است که باید جبران گردند. انسانی که امروز کار

تولید این توان، برای خورد و خوراک، انجام دهد. بهای وسائل معیشتی باید برای باز

 پوشاک، سوخت، سرپناه و مانند اینها کفاف دهد. 

. نوع این امکانات، مایحتاج معیشتی یا نیازهای زیستی در ممالک و مناطق مختلف با 2

 توجه به خصوصیات اقلیمی، شرایط طبیعی، تنوعات جغرافیائی یا حتی عرف و عادات

 زیادی را با خود حمل کند. کم یا های تواند تفاوتمی

تاریخی هستند، های به سهم خود پدیدهها . ابعاد، شمار و وسعت این نیازمندی3

باشند و بیش از هر چیز و باالتر از همه چیز، به موقعیت طبقه کارگر می محصول تاریخ

 کند. می جنبش کارگری ربط پیداداری و طول و عرض میدان

ابدی ندارد، او محکوم به مردن است اما سرمایه تا هست به . فروشنده نیروی کار عمر 4

خرید نیروی کار نیاز دارد و همان گونه که ماشین از کار افتاده اش را با ماشین جدید 

کند در تدارک جانشین سازی نیروی کار متوفی هم هست. بر همین اساس می جایگزین

روشندگان نیروی کار را هم باید وسائل معیشتی مورد نیاز برای پرورش نسل بعدی ف

در سیاهه مایحتاج تولید نیروی کار و تضمین حضور همیشگی این کاال در بازار وارد 

 کرد. 

. هرچه کارگر مهارت و تجربه بیشتری اندوزد مصرف نیروی کارش برای سرمایه دار 5

بازدهی بیشتری خواهد داشت، بر همین مبنی هزینه آموزش و تربیت نیروی کار هم، 

 گیرد. می لیست وسائل مورد نیاز بازتولید این کاال قرار در
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الزم متراکم در مجموع این وسائل معیشتی که برای  اجتماعاً اگر ارزش یا زمان کار 

تولید و بازتولید کاالی نیروی کار الزم هستند را، کنار هم قرار دهیم و با هم جمع کنیم 

اقالم مانند خورد و خوراک مصرف روزانه  به بهای نیروی کار خواهیم رسید. برخی از این

وسائل و امکاناتی نیز نه هر چند ماه یک بار و باالخره دارند، برخی مثل لباس و اثاث خا

شوند. محاسبه میانگین روزانه ای از ارزش یا می طوالنی تر تهیه کامالً در فواصل زمانی 

کار اجتماعی الزم متبلور در کل این کاالها و مایحتاج، کار آسانی است. کافی است 

برای یک سال را جمع زنیم و  ها الزم متراکم در کل آن اجتماعاًتمامی زمان کارهای 

ریم که میانگین حاصل جمع را بر شمار روزهای سال تقسیم کنیم. فرض را بر این گذا

ساعته و بیان پولی اش  12ساعت از یک روزانه کار  1روزانه مورد جستجوی ما برابر با 

هزار تومان پول رایج ایران باشد در این صورت بهای نیروی کار خریداری  50برابر با 

هزار تومان، معادل یک ساعت کار خواهد بود، در حالی که فروشنده  50شده همین 

ساعت کار کرده است. حداقل ارزش نیروی کار از ارزش مجموع کاالهائی  12نیروی کار 

شود که کارگر بدون تهیه و مصرف آنها قادر به بازتولید نیروی کارش نیست. می تشکیل

اگر بهای نیروی کار تا این حد سقوط کند، قیمت آن از ارزشش پائین تر خواهد بود. 

را بعد از مصرف این نیرو در مدت مقرر و است که بهای نیروی کار داری رسم سرمایه

در پایان این مدت بپردازد. به این ترتیب کارگر همیشه ارزش استفاده نیروی کار خویش 

دهد. او قبل از دریافت قیمت کاالیش به سرمایه می را از پیش در اختیار سرمایه دار قرار

هری اگر صد سال پیش دهد تا آن را به مصرف رساند، مدت این اجازه قمی دار اجازه

 یک هفته یا یک ماه بود امروز در جامعه ایران تا ماهها و گاه سالها تطویل شده است. 
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 بخش سوم : تولید اضافه ارزش مطلق

 : روند کار و روند ارزش افزائی5فصل

 

 روند کار  -1

کار مقدم بر هر چیز پروسه ای میان انسان و طبیعت است. انسان از طریق کار با طبیعت 

پردازد تا آن را تغییر دهد می گیرد. به دخالت در طبیعتمی در تأثیرگذاری متقابل قرار

کند. می خود منطبق سازد. او در همین روند طبیعت خود را نیز دچار تغییر و با نیازهای

اولیه غریزی و حیوانی آن را مورد نظر نداریم. های کنیم شکلمی وقتی از کار صحبت

مومی های بحث در باره کار با خصلت متمایز انسانی آن است. زنبور با ساختن حجره

ازد اما امتیاز بدترین معمار بر بهترین زنبور چه بسا معماران متبحر را دچار خجلت س

آنست که اولی بنا را پیش از آنکه شروع کند در سر خود بنا کرده است. انسان با کارش 

 دهد، هدف خود را نیز بر پروسه این تغییر اعمالنمی فقط شکل مواد طبیعت را تغییر

 شیوه فعالیت خود حکمبخشد. از پیش بر این هدف آگاه است، بر می کند و واقعیتمی

سازد. تبعیت اراده از هدف در اینجا لحظه ای نیست، می راند و اراده اش را تابع آنمی

پیوسته است، تعمق و دقت است. هر چه ماهیت کار و شیوه انجامش برای انسان کمتر 

جذاب باشد، هر چه پویه انجام کار نامطبوع تر و بی لذت تر باشد این دقت افزون تر و 

 مرکزتر خواهد بود. مت

عوامل ساده پروسه کار را فعالیت با هدف و نقشه مند، موضوع کار و وسیله یا ابزار کار 

دهند. زمین، آب، ماهی، درختی که در یک جنگل طبیعی بر زمین افتاده می تشکیل

گردد، مواد خام و همه اشیائی که توسط کار می است، سنگ معدنی که از کوه جدا

باشند، هر ماده خام می موضوع کاردهند، می خود با محیط را از دست پیوند مستقیم

شود که با می موضوع کار است اما عکس آن صادق نیست. موضوع کار زمانی ماده خام



 95                                                                   جلد یکم  :بازخوانی کاپیتال

 

اشیائی هستند که میان انسان و موضوع کار ابزار کار کار تغییراتی در آن صورت گیرد. 

گیرد نه موضوع کار بلکه ابزار کار می اختیارگیرند. چیزی که فرد بالواسطه در می قرار

کند، ابزاری که می است. در همین راستا طبیعت برای انسان نقش ابزار کار را بازی

مکمل اندام وی هستند. زمین، انبار آذوقه انسان و در همان حال انبار ابزار کار اوست، 

کارهای دیگر در به طور مثال سنگ برای پرتاب، ساختن آسیاب، فشردن، بریدن و 

گذارد. زمین بر همین مبنی یک ابزار کار است. پروسه کار با گسترش خود می اختیارش

 شود که برای هدفی خاص تهیه و پرداخته شده باشد.  می محتاج ابزاری

ساختن و به کارگیری ابزار کار، در شکل نطفه ای، میان حیوانات وجود داشته، اما وجه 

نسانی است. به همین دلیل کشف ابزار کار پیشینیان کمک تمایز پروسه خاص کار ا

های مؤثری برای شناخت صورت بندیهای اقتصادی از میان رفته است. آنچه دوره

کند، نه خود فراورده کار، بلکه ابزار کار و می مختلف اقتصادی را از همدیگر متمایز

ل کار انسانی بلکه چگونگی تولید آنست. ادوات کار نه فقط معیار سنجش درجه تکام

راهگشای شناخت مناسبات اجتماعی معینی است که کار در آن انجام گرفته است. در 

میان همه ابزار، ادوات مکانیکی مثل چکش، داس، گاوآهن نقش استخوانبندی تولید را 

کنند و در تشخیص ویژگیهای شکل یا دوره تولیدی معین راهنمای مؤثری می بازی

ر معنای عام خود مرکب از کلیه لوازم عینی برای پیشبرد پویه کار هستند. ابزار کار د

شوند اما پروسه کار بدون وجود آنها ناممکن، نمی است. این لوازم مستقیما وارد روند کار

 شود.می تعیین کنندههای یا حداقل دچار محدودیت

 ش به عملانسان در روند کار با کمک ابزار تغییرات پیش بینی شده را درموضوع کار

آمیزد، می گردد. کار با موضوع کار در هممی آورد، فعالیتش در محصول متجلیمی

 گیرد. کارگرمی یابد و حرکت کارگر شکل خواص ساکن محصول را به خودمی تجسم

کار و موضوع کار مجموعا وسائل تولید شود. می سازد و محصول کارش ساختمانمی

آیند اما ارزش استفاده می از دل روند کار بیرونها ارزش استفاده دهند.می را تشکیل
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هائی هستند که به عنوان محصول کار پیشین، نقش وسیله تولید را ایفا و وارد پروسه 

هم محصول کار و هم وسیله کار هستند. هر ها گردند. این نوع ارزش استفادهمی کار

مصرف حاضر، نقش  تواند ضمن آمادگی برایمی شیئ دارای خواص گوناگونی است.

مختلف کار را هم بازی کند. ممکن است فقط به های مواد خام و کمکی در پروسه

صورت ماده خام قابل استفاده باشد، شکلی که کاالی نیم ساخته نام گرفته، اما به 

کند که یک ارزش استفاده می طورواقعی تا حد معینی ساخته شده است. آنچه تعیین

نقشی است که این ارزش استفاده در فرایند کار  صرفاًصول است ماده خام، ابزار یا مح

کند. نکته مهم آنکه می گیرد. با تغییر این نقش نام و خصلت آن نیز تغییرمی به عهده

شود خصلت محصول می وقتی محصول به عنوان وسیله تولید وارد پروسه کار تازه ای

نماید. به طور می زنده را احراز دهد و فقط نقش عامل عینی کارمی بودنش را از دست

 بیند. می مثال یک ریسنده، دوک ریسندگی را فقط وسیله کار

ماشینی که در پروسه کار دخیل و فعال نیست نه فقط بی فایده است که به ورطه 

پوسد، نخی که در تهیه لباس و پارچه به می زند، چوبمی غلطد، آهن زنگمی اسقاط

های ته است. این فقط کار زنده است که آنها یا کل ارزش استفادهکار نیافتد پنبهِ هرز رف

کند. فقط کار است که می بالفعل و واقعی تبدیلهای بالقوه موجود را به ارزش استفاده

 کند، به آنها جانمی را در خود ذوبها افتد، آنمی آتش وار بر جان تمامی اشیاء

سازد. این می ترین شکل ایفای نقش قادر بخشد، آنها را به بروز قابلیت و متعالیمی

رسند اما نقشه مند، با هدف می اشیاء در این روند، در هم آمیزی با کار زنده به مصرف

معین و به عنوان پدیده هائی که قرار است تار و پود تولید محصولی تازه برای استفاده 

شده نه فقط نتیجه  افراد یا لوازم و وسائل پروسه جدید کار باشند. محصوالت تکمیل

برای آنکه ارزش استفاده خود ها فرایند کار بلکه شرط وجود آن نیز هستند. این فراورده

با کار  مجدداًرا حراست کنند و به آن واقعیت بخشند، هیچ چاره ای ندارند سوای اینکه 

 زنده درآمیزند و در پروسه کار به جریان افتند. 
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رساند. وجه می موضوع و ابزارش را به مصرف کار، خود یک پروسه مصرف است زیرا

تمایز مصرف مولد از مصرف فردی آنست که در دومی محصول به صورت وسیله زندگی 

شود، اما در اولی به عنوان وسیله زندگی فعالیتی که نمایش می فرد زنده مصرف

ول آفرینندگی نیروی کار زنده است. کار آنجا که موضوع و ابزارش نتیجه کارند محص

کند تا محصول تولید نماید، اما روند کار در عین حال روند تقابل انسان و می مصرف

کنیم که طبیعت آنها را در می طبیعت است. همین امروز هم ما از وسائلی استفاده

اختیارمان قرار داده است و هیچ نشانی از اینکه حاصل آمیختگی مواد طبیعی با کار 

پروسه کار در حالت ندارند. یک بار دیگر تصریح کنیم که  انسانی باشند، بر چهره  خود

ساده و مجردش، فعالیت با هدف انسان برای تولید ارزشهای مصرف و آماده 

کردن طبیعت برای رفع مایحتاج انسانی است. شرط عمومی مبادله میان انسان 

و طبیعت است، شرط ابدی زندگی بشر است، از هر شکل حیات انسانی یا کلیه 

کال اجتماعی آن مستقل است. به بیان دیگر، بین تمامی اشکال حیات اش

  اجتماعی بشر مشترک است.

در ادامه بررسی روند کار به قیافه سرمایه دار خیره شویم. او کلیه عوامل الزم برای 

پروسه کار اعم از ابزار و وسائل کار، مواد خام و کاالی نیروی کار را خریده است. همه 

دهد تا با می نماید. کارگر را فرمانمی ست و شروع به مصرف نیروی کارچیز آماده ا

کارش وسائل تولید را به مصرف رساند. پروسه کار از وقتی که پروسه مصرف نیروی کار 

گردد. اول: کارگر تحت کنترل می شود دارای دو خصلت اساسیمی توسط سرمایه دار

شود. می ملک طلق و مسلم سرمایه دارکند و دوم آنکه محصول می سرمایه دار کار

ست، این نیرو مثل هر کاالی دیگر اش نیروی کارش دیگر هیچ کاره آن کارگر با فرو

گردد. این فقط سرمایه دار است که در باره می مایملک بی هیچ قید و شرط خریدار

گیرد، تعیین اینکه چگونه مصرف می نیروی کار خریداری شده و مصرف آن تصمیم

با چه مواد و مصالحی در آمیزد، چه چیز تولید بنماید، چه میزان تولید کند و  شود،
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شود، کارگر دیگر هیچ کاره کارش است، نه فقط می همه چیزش حق مسلم سرمایه

ست که از حق هر دخالتی در سرنوشت کار، تولید و زندگی خود هیچ کاره کار خود ا

ش از وی سلب و حق مسلم و بالمعارض گردد. حق تعیین سرنوشت کار و تولیدمی ساقط

 شود. سرمایه است که برای کل مسائل مربوط به زندگی وی سیاستگذاریمی سرمایه

کند، به تعیین مرزهای حق و حقوق، آزادی، مدنیت و اختیار یا در واقع به تعریف می

ری و پردازد. از همه مهم تر اینکه کل اینها را بر اساس نیازهای سودآومی همه اینها

نماید. افکار، باورها، فرهنگ، اخالق، می خودافزائی خودش یعنی سرمایه تعیین و مقرر

اجتماعی و همه چیزش را که ساز و کارهای خودافزائی انبوه تر سرمایه است های ارزش

سازد. کارگران را از هر می کارگر مستولیهای بر هست و نیست جامعه و زندگی توده

کند، کل اینها اجزاء همگن، می و اختیار انسانی است ساقط چه حق، ازادی، اراده

 است.داری همجوش و هم سرشت پویه کار در شیوه تولید سرمایه

 

 روند ارزش افزائی  -2

ارزش استفاده فقط محمل مادی ارزش مبادله است. سرمایه دار  در تولید کاالئی کالً  

کند برای آنکه ارزش مبادله داشته باشد. می ارزش استفاده تولید - اوالًدو هدف دارد. 

خواهد کاالئی تولید کند که ارزشش از مجموع ارزشهای به کار رفته در می - ثانیاً

وحدت ارزش استفاده و ارزش مبادله است. پروسه  اساساً تولیدش افزونتر باشد. کاال 

ی روند تولید باشد. پس به بررسمی تولید آن نیز وحدت پروسه کار و پروسه تولید ارزش

الزم نهفته در آن  اجتماعاًارزش هرکاال توسط کار  به مثابه روند ارزش آفرینی پردازیم.

شود. این حکم در مورد کاالی تولید شده در پروسه مصرف نیروی کار کارگر می تعیین

کند. فرض کنیم محصول مورد بررسی ما یک خودرو می توسط سرمایه دار نیز صدق

الزم متراکم در این  اجتماعاًسمند سورن باشد. قبل از هر چیز میزان کار یا زمان کار 
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توانیم با این ارقام مواجه می خودرو را محاسبه کنیم. در یک جستجوی بسیار ساده

 گردیم. 

ت نیم ساخته، الستیک، صندلی، وسائل کمکی و مانند اینها  قطعاًبهای مواد خام،  – 1

 تومان،  67500000

 تومان،  6000000هزینه استهالک ماشین آالت  - 2

 تومان،   6000000آب و برق و حمل و نقل و موارد مشابه  - 3

 رسیم. می تومان 79500000کنیم به رقم می تمامی اقالم باال را با هم جمع

گوید که بیان ارزشی کاالهای حاصل یک می و شواهد موجود به ماها دنیای داده - 4

الزم در شرایط تاریخی حاضر در جامعه ایران به طور  اجتماعاً ساعته، با کار  8روزانه کار 

میلیون و پانصد  79تقریب معادل یک میلیون و پانصدهزار تومان است، در این صورت 

روزانه کار خواهد بود. به بیان  53هزار تومان مورد محاسبه ما به طور تقریب برابر با 

ئل کمکی مورد نیاز یک ت نیم ساخته و وساقطعاًصریح تر کل موادخام، استهالک، 

ساعته است و این البته مرکب از کل  8روزانه کار  53خودروی سمند سورن برابر با 

متعدد و متنوع کار، در فواصل زمانی متفاوت، در های زمان کاری است که در پروسه

و شرائط مختلف، به طور مثال استخراج، ذوب، نورد، حمل و نقل و غیره برای ها مکان

ت و وسائل کمکی در قطعاًمواد صرف شده است. اینکه هر بخش این مواد،  تهیه این

پراکنده، شرایط گوناگون و توسط کارگران ممالک مختلف های متفاوت، محیطهای زمان

 تولید شده اند هیچ تأثیر خاصی بر محاسبات ما ندارد. از منظر این واکاوی، کل اینها را

یک پروسه ممتد کار به حساب آورد. نکته مهم  توان اجزاء مقدم، مؤخر یا میانیمی

روزانه کار متبلور در کاالهای مورد نیاز برای ساختن یک سمند  53آنست که ما تا اینجا 

 سورن در مقابل خویش داریم.

کند. نیازمند گفتن می بخش دوم هزینه تولید خودرو را دستمزد کارگران تعیین - 5

برای آماده ساختن سمند، از نوع جوشکاری،  نیست که بخش باقی مانده پروسه کار
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تراش، فرزکاری، مونتاژ و تمامی امور دیگر نه توسط یک یا دو کارگر که با کار مرتبط 

زمان کار گیرد اما بحث ما بر روی زمان کار متمرکز است. می شماری از کارگران انجام

از پروسه کار و برای انجام هر بخش ها الزم در هر کدام این حوزه اجتماعا  

 ، در همین راستا فرض را بر اینمشخص مورد بحث یا تولید خودرو سمند سورن

روز  3ساعته نیاز باشد. این  8روزانه کار  3گذاریم که برای طی این روند در مجموع می

ت نیم ساخته و وسائل کمکی و قطعاًرا با زمان کار پیشین متراکم در مواد خام و 

روزانه کار به عنوان کل  56ادوات دیگر جمع کنیم. به رقم  الستیک و موتور و همه

 زمان متبلور در یک خودرو سمند سورن خواهیم رسید. 

تا اینجا همه چیز حکایت باخت و زیان دهی یا در بهترین حالت، تقال و جان کندن 

ن !. او کاالهای گوناگوفرساینده بدون هیچ نتیجه سرمایه دار در روزهای پی در پی است!!

روزانه کار را از شش گوشه دنیا خرید و وارد کرده است، روزها این طرف و  53حامل 

آن طرف زده است. همه دنیا را میدان آزمون ترفند، خدعه و نیرنگ نموده است، هزینه 

را بر دوش کشیده است. ها استهالک ماشین آالت را تحمل کرده است. سایر هزینه

سبعیت پشت سبعیت آفریده است و حاال درست در همان نقطه آغاز کار خویش ایستاده 

 53و دست از پا درازتر هیچ ریالی افزون بر سرمایه پیشین خویش ندارد. در مجموع 

روزانه کار کارگران را  3روزانه کار متراکم در کاالها را به شکلهای مختلف گرد آورده، 

 56خریده و بر آن افزوده است، آنچه اینک آماده ترخیص است کاالئی است که هم  

الزم نهفته  اجتماعاًساعتی در درون خود متبلور دارد. ارزش هر کاال کار  8روزانه کار 

 در آن است و سمند خودرو محصول شرکت تحت مالکیت یا مدیریت سرمایه دار هم

 کار داشته باشد. های همین شمار روزانهتواند و قرار نیست ارزشی افزون بر نمی

بر قانون ارزش متکی است داری اقتصاد کاالئی و شکل نهائی انکشاف آن یعنی سرمایه

دارد که کل ارزش موجود در سمند سورن، یا می و قانون ارزش محکم و استوار اعالم

رسد می ه نظرروزانه کار بیشتر نیست. ب 56الزم متراکم در این سمند از  اجتماعاًکار 
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داری سرمایه« چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان»که در بن بستیم، اما 

در  دقیقاً بنیاد معجزه گری و هویت اعجاز آفرینی آن هم  اتفاقاً حالل مشکالت است!!. 

همین جا، در حل همین معضل است. با همین رسالت و نقش و هویت پای به تاریخ 

نهاده و ظهور خود را اعالم داشته است. پس پروسه این اعجاز را بشکافیم. سه روزانه 

کار به کار رفته در پروسه آماده سازی و تکمیل یک خودرو معادل یک دهم کار ماهانه 

روزانه  30شرایط متعارف روز، در بهترین حالت، برای  یک کارگر است و این کارگر در

میلیون و پانصد هزار تومان گرفته است. او در طول یک ماه با  4کار، دستمزدی حدود 

سمند سورن را آماده ترخیص کرده است. نکته ظریف و  10دریافت این رقم حدود 

ط به پروسه تکمیل و حساس در همین جا قرار دارد. این کارگر، یک ماه تمام، کار مربو

میلیون و پانصد  4دستگاه خودرو را پیش برده است و در ازای آن فقط  10آماده سازی 

 هزار تومان مزد گرفته است. به راز ماجرا یا سالح سرمایه در شکستن بن بست نزدیک

روزانه  56شویم. سرمایه دار در همان محل شرکت در ازای فروش هر سمند سورن می

روزانه کار متراکم  560تصاحب کرده است. حاصل جمع فروش بالغ بر  ساعتی 8کار 

الزم در شرایط روز جامعه ایران است. اما مالک سرمایه برای  اجتماعاًشده با مقیاس کار 

روزانه کار نخریده است و آنچه پرداخت کرده  560خودرو به هیچ وجه  10کل این 

 مسلماًخودرو  10کند تفاوت دارد. می است به گونه ای فاحش با چیزی که دریافت

روزانه کار برای مواد خام و  530روزانه کار هستند اما سرمایه دار فقط  560حاوی 

ت نیم ساخته و وسائل کمکی و الستیک و صندلی و مشابه اینها بعالوه معادل قطعاً

را  میلیون و پانصد هزار تومان دستمزد ماهانه کارگر 4روزانه کار یا همان  3ارزشی 

 27روز را گرفته است. او  3پرداخت نموده است. کارگر در قبال یک ماه کار فقط بهای 

روز برای مالک سرمایه کار کرده است. همین محاسبات را به جای آنکه با زمان کار 

یعنی شکل پولی ها الزم متراکم در خودروها انجام دهیم با بیان پولی ارزش اجتماعاً

 67500000سمند سورن دنبال کنیم. برای هر کدام خودروها  10ارزش کار متبلور در 
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میلیون تومان  6ساخته و لوازم دیگر بعالوه ت نیمقطعاً ن مواد اولیه و کمکی و توما

میلیون تومان مخارج آب و برق و حمل و نقل و امور دیگر سرمایه  6هزینه استهالک و 

خودرو صرف شده است فقط گذاری شده است. بهای نیروی کاری که در تولید یک 

هزار تومان است. حاصل جمع این دو بخش و به بیان دیگر جمع سرمایه ثابت و  450

تومان است. این خودرو  79950000متغیر به کار رفته در تولید هر سمند سورن بالغ بر 

میلیون تومان فروش رفته است و اضافه ارزش ناشی از آن  84در محل کارخانه به مبلغ 

هزار تومان است. اگر این رقم را بر مزد کارگر تقسیم کنیم به نرخ اضافه  50ون و میلی 4

درصد خواهیم رسید. رقمی که از متوسط نرخ اضافه ارزش در قلمرو  900ارزشی برابر با 

سراسری بازتولید سرمایه اجتماعی ایران پائین تر است و ما فقط از آن به عنوان مثال 

 کنیم. می استفاده

ر به اندازه الزم در مورد تفاوت کار به عنوان ارزش مصرف و همان کار به لحاظ پیش ت

ارزش آفرینی صحبت کردیم. آنچه در اینجا، به دنبال واکاوی اخیر و به عنوان نتیجه 

متمایز این تفاوت در دو جهت مختلف  عمیقاًاین واکاوی باید بر آن تأکید کنیم بروز 

به مثابه وحدت پروسه کار و پروسه ارزش افرینی روند پروسه تولید است. روند تولید 

تولید کاال است، اما همین روند به عنوان وحدت پروسه کار و ارزش افزائی روند تولید 

ما شاهد روند ارزش افزائی نیستیم. داری است. در تولید کاالئی پیشاسرمایهداری سرمایه

 شدند. آنچه رخمی با همدیگر مبادله الزم نهفته در خود، اجتماعاً کاالها بر اساس کار 

داد مبادله برابرها بود. طرفین مبادله ارزشی بیش از آنچه در کاالی خود پنهان می

است که پروسه کار با ارزش داری آوردند. این فقط در سرمایهنمی داشتند به دست

 میدانگردد. دلیل آن بسیار روشن است. در اینجا کاالئی وارد می افزائی خصلت نما

نوین است. قیمت این کاال هیچ های شود که مصرف آن مولد و موجد انبوه ارزشمی

اضافه شده ندارد، مثل هر کاالی دیگر توسط کار های ربطی به حجم و اندازه این ارزش

زمان کار اجتماعی  دقیقاً الزم  اجتماعاً شود و این کار می الزم متراکم در آن تهیه اجتماعاً
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در کاالهای مورد احتیاج برای تولید و بازتولید آن ضروری هستند.  الزمی است که

پردازد، می سرمایه دار در قبال خرید کاالی نیروی کار همین بها یعنی قیمت تولیدش را

اما این کاال در پروسه مصرف توسط سرمایه دار چندین و گاه شاید چند ده برابر، ارزش 

 ی که یکراست و یکسره نصیب صاحب سرمایهآفریند. ارزشهائمی جدید، ارزش اضافی

 گردد. می شود و سرمایه طبقه سرمایه دارمی
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 متغیر : سرمایه ثابت و سرمایه6فصل

 

ارزش موجود خود،  صرفاًهمه اجزاء و عوامل مختلف پروسه کار به استثنای یکی از آنها، 

سازند. در این میان فقط می بخشی یا بارقه ای از این ارزش را به محصول جدید منتقل

 پیشینهای جدید را تولید و بر ارزشهای کاالی نیروی کار است که انبوه ارزش

کند، توده عظیم می اخیر در پروسه کار، همزمان دو نقش را ایفاءافزاید. کاالی می

 کهن و انتقال آنها به محصولهای آفریند و موجب حفظ ارزشمی نو راهای ارزش

های کند؟ چگونه ارزشمی گردد. اینکه کارگر چگونه این دو نقش را همزمان ایفاءمی

موضوعی است که باید آن را توضیح دهد؟ می جدید را تولید و ارزشهای کهنه را انتقال

داد. او نیروی کارش را برای زمانی معین به سرمایه دار فروخته است. سرمایه دار این 

کاال را مانند هر ماده خام یا کاالی دیگر در پروسه ای معین از کار برای تولید محصول 

افتد می تفاقرساند. در اینجا و در دل این پروسه رخدادهای مهمی امی جدید به مصرف

 که واکاوی آنها، کلید کشف اسرار باال است. این رخدادها عبارتند از: 

متفاوت کار، برای تولید یک محصول مشخص، های هر کدام از کاالهائی که در پروسه -1

شوند حامل مقدار معینی ارزش یا زمان کار می به عنوان مثال یک موبایل به کار گرفته

کارگر دارد، هر  50فرض کنیم شرکت تولید کننده گوشی همراه، الزم هستند.  اجتماعاً

 12ساعته  8دقیقه یک موبایل و جمعا در طول یک روزانه کار  40کارگر در طول هر 

دهد. سرمایه دار برای مصالح مورد احتیاج یک موبایل مرکب از قابهای می گوشی تحویل

خازن، مقاومت، ترانزیستور، دیود، جلو و پشت، باتری، ویبراتور، آنتن، میکروفن، زنگ، 

سیم پیچ، آی سی، بلوکها، حافظه، اسپیکر، فیلتر، برای همه اینها، سوای نیروی کار، 

هزار تومان  132کند، او همزمان می میلیون تومان پول ایران پرداخت 3ارزشی معادل 

نخست  دقیقه 40پردازد. کارگر در طول همان می هم به عنوان مزد روزانه به کارگر
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دهد و با این حساب کل می ارزشی معادل کل دستمزد روزانه خود تحویل سرمایه دار

گردد، کارگر می هزار تومان 132میلیون و  3الزم متراکم در یک موبایل  اجتماعاًکار 

کند. او می دستگاه تولید 12مجبور به ادامه کار است و در طول روز نه یک گوشی که 

سازد، در می هزار تومان آماده تحویل به بازار 584میلیون و  37موبایل، به ارزش  12

 12بهای نیروی کار مصرف شده در یکی از این  صرفاًحالی که آنچه دریافت کرده 

کنیم که کل کاالهای وارد یا دخیل در پروسه تولید گوشی می دستگاه است. مشاهده

همراه، فقط ارزش موجودشان را به محصول جدید منتقل نموده اند و فقط کاالی نیروی 

 854تومان یا یک میلیون و  132000ضرب در  12کار است که ارزش نوینی معادل 

 هزار تومان تولید و بر ارزشهای پیشین افزوده است. 

ت، سیستم ها، ابزار و مواد خام به قطعاًسه میلیون تومان ارزش متبلور در  انتقال -2

 گوشی جدید کاری است که باز هم فقط توسط نیروی کار حاضر در پروسه تولید انجام

گیرد، عملی که متفاوت با ارزش افزائی یا تولید ارزشهای تازه است، خاصیتی مزید می

پروسه ای منفک و مستقل از آن نیست. هر دو بر خاصیت اولی است، اما به هیچ وجه 

رسند، مالک سرمایه با مصرف نیروی کار می خاصیت در فرایندی واحد به ظهور

حاضر را حفظ و در تملک های خریداری شده در همان زمان معین از یک سو کل ارزش

ند. کمی تولید شده نوین را تصاحبهای دارد و از سوی دیگر، انبوه ارزشمی خود نگه

 ساعتی اش، هر دو نقش را همزمان و در پروسه ای واحد ایفاء 8کارگر با روزانه کار 

 نماید، او هم سه میلیون تومان ارزش قبلی را برای سرمایه دار زنده و محفوظمی

 افزاید.   ها میهزار تومان ارزش جدید بر آن ارزش 854سازد، هم یک میلیون و می

 داد،نمی اطالعاتی را انجام –الکترونیکی های نتاژ سیستماگر کارگر کار مشخص مو -3

ت قطعاًمتبلور در ابزار، های توانست ارزشنمی توانست موبایل بسازد، درهمین راستانمی

نیم ساخته، وسائل کمکی و مواد خام مورد نیاز تولید موبایل را به محصول جدید انتقال 

دهد. شکل مشخص کار از این لحاظ اهمیت دارد، دستمایه و میله لنگ انتقال ارزشهای 
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حاضر به فراورده جدید کار مشخص است، اما مسأله بنیادی آنست که افزودن ارزش 

بطی به شکل مشخص کار ندارد، کارگر اگر به جای تولید جدید به فراورده نوین هیچ ر

 ساخت، دارو تولیدمی کرد، رایانهمی دوخت، هواپیما یا اتوموبیل مونتاژمی موبایل، لباس

زد، ارزشهای می دست به ارزش افزائی مسلماًشد نیز می دوشید، آشپزمی نمود، گاومی

همین اساس ارزش افزائی او به وسیله  ساخت. برمی آفرید و نصیب سرمایه دارمی جدید

گیرد. این کار به طور عام یا کار مجرد می کار کاًل و نه این یا آن کار مشخص انجام

نوع انسانی است که عامل و بانی واقعی خلق ارزشهای تازه است. کارگر به دلیل 

افزاید، به نمی کهنهای کاری که انجام داده است ارزش جدیدی بر ارزش مشخص

خاطر آنکه محصول کارش موبایل، خودرو، هواپیما، پوشاک، مواد غذائی یا قلم و کاغذ 

به این  صرفاًتازه را تولید نکرده است. او در همه این موارد های است توده عظیم ارزش

جدید را آفریده  است که کار مجرد اجتماعی های دلیل ارزش افزائی کرده و انبوه ارزش

پیشین به های یت مشخص، خاص و مفید کار در انتقال ارزشانجام داده است. خاص

جدید را فقط کار عام یا کار مجرد های تمام و کمال ذینقش و اثرگذار است اما ارزش

 آفریند. می اجتماعی است که

موبایل مونتاژ و  10دقیقه به جای یک موبایل  40تصور کنیم که کارگر در طول  -4

دهد. نتیجه کار قابل تعمق است. کل می صورت چه رخآماده ترخیص کند. در این 

شود، باز هم می افزوده قبلیهای ارزشگوشی، بر  10که با تولید این  ارزش جدیدی

هزار تومان است. رقمی که در مثال باال، بر ارزش کاالهای به کار  854یک میلیون و 

میلیون تومان کار  3ه هر ب قبالًگردید. به بیان شفاف تر می رفته در یک موبایل اضافه

متراکم در باتری، قاب، ویبراتور، آنتن، میکروفن، خازن، مقاومت، ترانزیستور، دیود، آی 

شد و یک می دقیقه زمان کار جدید اضافه 40سی، حافظه، فیلتر و غیره ارزشی معادل 

در میلیون تومان کار مرده مجسد  30گردید اما حاال همان مدت زمان کار، می موبایل

کند. زمان کار الزم اجتماعی برای تولید هر گوشی تا می موبایل 10ت را مبدل به قطعاً
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یکدهم سابق کاهش یافته است. با همه اینها و با وجود این تغییرات فاحش، باز هم 

پیشین موجود در مواد خام، های میلیون تومان ارزش 30دقیقه کار، کل  40همان 

و وسائل کمکی را به محصول یا محصوالت جدید، به  ت نیم ساختهقطعاًسیستم ها، 

را بقا ها گوشی تهیه شده و آماده فروش، منتقل کرده است، تمامی این ارزش 10

 جدید انتقال داده است. مشاهدههای بخشیده است، زنده نگه داشته و به فراورده

جدید های مختلف کاالی نیروی کار یعنی تولید ارزش کامالًکنیم که دو خاصیت می

در یک سو و انتقال ارزشهای کهنه به محصول جدید در سوی دیگر، ضمن همراه بودن 

و تعلق انداموار به یک پروسه واحد، تا چه اندازه از یکدیگر قابل تمایز هستند و چه 

 گذارند. می متفاوتی بر جای کامالً تأثیرات 

های دچار تغییر نشود، میان ارزش ارزش وسائل تولیدو  درجه بارآوری کاراگر  -5

پیشینی که حفظ و به کاال های آفریند و ارزشمی جدیدی که کارگر در زمان کار معین

کند، رابطه ای مستقیم برقرار خواهد بود. به طور مثال او می یا کاالهای جدید منتقل

نماید، می سابق اضافههای در طول دو هفته دو برابر یک هفته ارزش تازه به ارزش

دهد. می موجود را ماندگار و به محصوالت نوین انتقالهای همزمان دو برابر قبل ارزش

تا زمانی که شرایط فنی پروسه کار و ارزش وسائل تولید ثابت است هر چه ارزشی که 

نماید می کند بیشتر باشد، ارزشی که حراستمی کارگر با کار تازه خویش تولید و اضافه

هم افزون تر است. نکته مهم در این گذر آنست که این حفظ و انتقال  سازدمی و منتقل

جدید نیست، به خاطر آنست که شرائط های قدیم به خاطر افزایش ارزشهای ارزش

فنی کار ثابت مانده است. به طور مثال کارگر در یک ساعت کار، ارزش نیروی کار خود 

یند، همین میزان هم ارزش پیشین را آفرمی کند، همین اندازه ارزش جدیدمی را تولید

کند همزمان، دو می ساعت باز هم بهای نیروی کارش را تولید 2نماید. او در می منتقل

دهد. در می نماید و دو برابر هم ارزش قبلی را انتقالمی برابر قبل ارزش جدید خلق
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فه ارزش توان گفت که کارگر علی العموم به همان نسبتی که اضامی یک جمعبست کلی

 کند.می پیشین را نیز ماندگار و منتقلهای نماید، ارزشمی تولید

خود  ارزش مصرف مستقلمواد، وسائل و مایحتاج پروسه تولید، با از دست دادن  -6

نهند. آنها در فرایند کار فقط آن ارزشی را به می ارزش مبادله خود را هم از دست

ت نیم ساخته یا مواد خام و قطعاًکنند که خودشان به مثابه می محصول جدید منتقل

وسائل کمکی از دست هشته اند. در این مورد، ماشین آالت، ادوات و ابزار کار، ساختمان 

گیرند که آرایش می کارگاه و مانند اینها فقط تا زمانی در پروسه کار مورد استفاده قرار

ا این ماشین آالت در طول زمان، در پروسه و هیأت اولیه خود را حفظ کرده باشند. ام

کار، به یمن مصرف کار زنده یا همان کاالی نیروی کار، به تدریج ارزش خود را به 

سازند. یک دستگاه تراش را در نظر آوریم، فرض کنیم که می محصوالت جدید منتقل

ار ساعت مورد بهره برداری قر 8روز، هر روز  300سال تمام خورشیدی هر سال  10

 1500میلیون تومان باشد. پیداست که در هر ساعت معادل  36گیرد، کل ارزش آن نیز 

 تومان ارزش خود را به کاالهای جدید منتقل کرده است. 

ساعت کاری، با اینکه مدام  24000سال یا  10دستگاه تراش مورد اشاره ما، در این  -7

کل موجودش در پروسه کار در حال فرسایش بوده است اما همواره با همان نقش و ش

کرده است. به این ترتیب یک عامل پروسه کار یا یک وسیله تولید کال وارد می عمل

کند. به می شود ولی در پروسه ارزش افزائی به صورت جزئی ایفای نقشمی پروسه کار

بیان دیگر وسیله تولید واحد به مثابه عنصر پروسه کار تماما و به عنوان عنصر پروسه 

 ش افزائی جزئاً حضور دارد. ارز

دیدیم که مواد خام و ماشین آالت و وسائل تولیدی به هیچ وجه هیچ ارزش تازه  -8

آفرینند، آنها فقط در پروسه کار، ارزش خود را توسط کار زنده به محصول جدید نمی ای

 گذاریم. در مورد عامل ذهنی تولیدمی سرمایه ثابتدهد. نام این بخش را می انتقال

به گونه  اساساًشود،  وضع می یا نیروی کار یا جزئی از سرمایه که به نیروی کار تبدیل
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دیگری است. نیروی کار در همان حال که با کار مشخص و هدف دار ارزش وسائل تولید 

کند، در هر لحظه از حرکت خود، ارزش الحاقی می را ماندگار و به فراورده جدید منتقل

آورد. جزء اندکی از این ارزشهای الحاقی بهای بازتولید نیروی می دیا تازه ای هم به وجو

کار یعنی کاالهای مورد احتیاج تولید این کاال است و جزء بسیار عظیم تر آن اضافه 

 40ساعت کار کند شاید در  8 مثالًیابد. اگر او می ارزشی است که به سرمایه دار تعلق

 دقیقه دیگر هر چه 20دقیقه نخست مزد خود را تولید نماید و در هفت ساعت و 

 سرمایه متغیررسد. ما این بخش را می آفریند اضافه ارزشی است که به سرمایه دارمی

 سازد.می نهیم. بخشی که ارزش خود را در پروسه تولید دچار تغییر فاحشمی نام
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 درجه بهره کشی از نیروی کار  -1

اضافه ارزش، افزایشی است بر شود که می در پروسه ارزش افزائی سرمایه، چنین وانمود

ارزش کل عناصر تولیدی یا سرمایه ای که پیش ریز شده است!!. این یک دروغ محض 

است. به سراغ یک مبل سازی برویم. سرمایه دار مالک کارگاه دو کارگر دارد. هر کدام 

کنند و مطابق معمول با چند ماه تأخیر دو میلیون و می ساعت کار 220در هر ماه 

 2دست مبل، یعنی هر کارگر  4گیرند. کارگاه در هرماه می هزار تومان مزد دویست

رسد. با مرور اسناد، می میلیون تومان به فروش 18سازد و هردست، می مبل را آماده

یابیم که: بهای تخته، فیبر، میخ، پارچه، می ارقام و آنچه پیش روی ما قرار دارد، در

 5یا کل کار مرده متراکم در هر مبل بالغ بر دوخت، چسب و استهالک وسائل کار 

ساعت کار جدید است. مزدی  110میلیون و نهصد هزار تومان است.  یک مبل حاوی 

ساعت  10تومان است. این رقم معادل  1100000که کارگر به خاطر تولید آن گرفته 

ساعت کار جدیدی است که کارگر بر مواد خام، وسائل کمکی، هزینه  110از کل 

ستهالک و کل سرمایه ثابت یا کار مرده موجود در مبل افزوده است. او با توجه به بهای ا

میلیون و یکصد هزار تومان  12میلیون تومان(، در پروسه تولید هر مبل  18فروش )

میلیون  11ارزش جدید آفریده است که یک میلیون و یکصد هزار تومان مزد خودش و 

ساعتی که کارگر صرف تهیه  110به بیان دیگر از  تومان سود سرمایه دار شده است.

ساعت به تولید مایحتاج معیشتی خودش اختصاص یافته  10یک مبل کرده است فقط 

ساعت دیگر به تمام و کمال توسط سرمایه دار چپاول گردیده است. پیش تر  100و 

 تازه ای اجزاء مختلف سرمایه ثابت، هیچ ارزش توضیح دادیم که موادخام، کمکی و کالً

افزایند اما وضع در مورد سرمایه متغیر به کلی نمی پیشینهای آفرینند و بر ارزشنمی
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گردد، در طول روزانه کار یا یک می متفاوت است. این بخش که صرف خرید نیروی کار

ماه کار، چندین برابر ارزشی که برای خرید یا تولیدش مصرف گردیده است، ارزش 

مبل تحویل سرمایه  2همین مثال حاضر ما، یک کارگر در طول ماه آفریند. در می جدید

دار داده است، کل سرمایه ثابت و متغیر به کار رفته یا کل هزینه تولید دو دستگاه مبل 

میلیون تومان که صرف  14میلیون تومان است. بخشی از سرمایه یا جزئی از این  14

میلیون و  24ت اما همین بخش تومان اس 2200000خرید نیروی کار شده است فقط 

میلیون و هشتصد هزار تومان  11دویست هزار تومان ارزش جدید تولید کرده و به 

 ارزش پیشین افزوده است. در اینجا چند نکته اساسی به شرح زیر وجود دارد.

میلیون تومان مرکب از پنج  7، چنانست که درمورد هریک مبلظاهر داستان  .1

تومان سرمایه ثابت و یک میلیون و یکصد هزار تومان سرمایه میلیون و نهصد هزار 

میلیون که  7متغیر در پروسه تولیدش مصرف شده است اما ارزش محصول اینک نه 

میلیون تومان است. از آنجا که بخش ثابت سرمایه فقط ارزشش را به کاال منتقل و  18

و نهصد هزار تومان سرمایه  میلیون 5هیچ چیز بر آن نیافزوده، پس واقعیت ماجرا فرمول 

 میلیون تومان اضافه ارزش 11ثابت + یک میلیون و یکصد هزار تومان سرمایه متغیر + 

ارزش محصولی ، با در پروسه کار شده، ایجادارزش واقعا باشد. به بیان دیگر، نمی

متفاوت است. رقم نخست یا کار مرده  کامالً به دست آمده، که از مجموع پروسه

وجود داشته و االن هم وجود دارد، در این میان  قبالًیون و نهصد هزار تومان پنج میل

میلیون  12میلیون تومان زاد و ولد کرده و  11یک میلیون و یکصد هزار تومان است که 

درست  کامالًو یکصد هزار تومان شده است. نتیجه آنکه برای محاسبه ارزش افزائی 

مساوی صفر تلقی کنیم.  دقیقاً ته در تولید مبل را است که نقش سرمایه ثابت به کار رف

میلیون تومان منهای پنج میلیون و نهصد هزار تومان با یک میلیون و یکصد هزار  18

 میلون تومان به تمام و کمال برابر است. 11تومان بعالوه 
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میلیون و یکصد  12سؤال خواهد شد که یک میلیون و یکصد هزارتومان چگونه  حتماً. 2

این فراتر، یکی از  هزار تومان شد؟ و این امری متضاد است!! بدون شک متضاد است. از

است. اما داری ماهوی ترین، هویتی ترین و بنیادی ترین تضادهای شیوه تولید سرمایه

چنین است و جز داری ایم و نشان داده ایم که سرمایهتشریح نموده  قبالًما این تضاد را 

 24مبل تولید کرده است و ارزشی معادل  2تواند باشد. کارگر در طول یک ماه نمی این

 25میلیون و دویست هزار تومان بر ارزشهای پیشین افزوده است. درطول این یک ماه 

 220تصاص داده است روزانه کاری داشته است. زمان کاری که به ساختن دو مبل اخ

میلیون و دویست هزار تومان و در هر ساعت  24ساعت  220ساعت است. او در این 

هزار تومان تولید نموده است. میزان ارزشی که در طول یک ماه برای تولید  110

میلیون و دویست هزار تومان معادل  2مایحتاج معیشتی خود دریافت کرده است فقط 

ساعت توسط صاحب سرمایه  200کار ماهانه او است.  ساعت 220ساعت از کل  20

است داری چپاول شده است. تضاد ماهوی، هویتی و بنیادی که تضاد سرشتی سرمایه

ساعت برای  200ساعت برای خودش کار کرده است و  20در همین جا قرار دارد. او 

 سرمایه دار بدون دریافت هیچ ریالی جان کنده است.  

زء سرمایه از طریق تبدیل به نیروی کار ارزش افزا گردد باید جزء برای آنکه یک ج .3

دیگر سرمایه تبدیل به وسائل تولید شود. به کار افتادن سرمایه متغیر یا مصرف نیروی 

کار، نیازمند ورود سرمایه ثابت به پروسه کار و تولید است. نسبت این دو بخش منوط 

 یروی کار است. به خصلت فنی پروسه کار یا درجه بارآوری ن

به وضوح دیدیم که کارگر مبلساز یا هر کارگر دیگر در هر کجای دنیا، بخش نازلی  .4

یابد و می از روزانه کارش به تولید وسائل مورد نیاز بازتولید نیروی کارش اختصاص

شود. وقتی که کارگر برای تولید می مابقی صرف کار بدون هیچ مزد برای سرمایه دار

و مدتی که بدون هیچ  زمان کار الزمیا  کار الزمکند، می ی خویش کارهزینه معیشت

نام دارد. در مثال  زمان کار اضافییا  کار اضافیبها برای سرمایه دار کار کرده است 
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ساعت بدون هیچ مزد  200ساعت برای خودش و  20باال کارگر مبلساز در طول هر ماه 

ساعت زمان کار  200ساعت زمان کار الزم و  20برای سرمایه دار کار نموده است. او 

 اضافی داشته است. 

و معادل ارزشی کار  ارزش الزم. مارکس معادل ارزشی کار الزم یا زمان کار الزم را، 5

نام داده است. در مثال باال در هر دست،  ارزش اضافیزمان کار اضافی را اضافی یا 

میلیون تومان ارزش اضافی و فقط یک میلیون و یکصد هزارتومان ارزش الزم  11مبل 

ارزش بر  ارزش اضافیمارکس نسبت این دو، یعنی حاصل تقسیم نهفته بود. 

یا نرخ استثمار در مثال مورد . نرخ اضافه ارزش ارزش نامیده است نرخ اضافهرا  الزم

نرخ استثمار یا  .است %1000میلیون بر یک میلیون و یکصد هزار، شاخص  11گفتگو 

نرخ بهره کشی سرمایه دار یا طبقه و دولت او از کارگر و طبقه  دقیقاًنرخ اضافه ارزش 

ی کارگر است. در جامعه ایران سالها است که این نرخ بر اساس آنچه حتی نهادهای رسم

% است. این بدان  1200دارند حدود می جمهوری اسالمی در سالنامه آماری خود اعالم

کند فقط یک می میلیون تومان ارزش که تولید 12معنی است که کارگر ایرانی از هر 

 11گردد و می میلیون تومان به صورت کار الزم یا ارزش الزم صرف معیشت خودش

گردد. ریشه می افی یا سرمایه و سود سرمایه دارمیلیون تومانش کار اضافی، ارزش اض

فقر و فالکت و گرسنگی، بی داروئی و بی بهداشتی و بیماری، بی خانمانی و اعتیاد و 

دیگر کارگر ایرانی در اینجا قرار دارد. کشتار آزادی های بی آموزشی یا همه سیه روزی

یضات جنسیتی، آلودگیهای ها، قتل عام ابتدائی ترین حقوق انسانی، وحشیانه ترین تبع

به همین جا قابل ارجاع است،  نهایتاًدهشت زای زیست محیطی و همه مصائب دیگر نیز 

 زیرا همه اینها در خدمت ماندگارسازی این نظام هستند، با این هدف سازماندهی

پوشند. ترهات بسیار بی شرمانه و خزعبالت فریبکارانه کسانی می لباس اجرا شوند ومی

«!!! رشد ناکافی صنعتی»، «!!!توسعه نیافتگی»کارگران را های س بدبختیکه اسا

بخشی از سرکوب  صرفاً و  صرفاًکنند، می قلمداد« تداخل دین و دولت»یا « دیکتاتوری»
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فکری طبقه کارگر توسط بورژوازی است. از این هم چندش بارتر، بی شرمانه تر و وقیح 

سترونی و ارزش زا نبودن کار کارگر ایرانی!! یا تر، مزخرفاتی است که همه جا در مورد 

شود!!! و حتی سطح نازل دستمزدها را نیز می نامرغوبی و بنجل بودن تولیداتش پمپاژ

دهند!!! اراجیف و اباطیلی که بدبختانه به می به همین مسأله مجعول بی اساس ربط

اخته پرمدعا و داعیه گونه بسیار آزار دهنده ای حتی بر زبان خیلی از کارگران شعور ب

 گردد!!. بورژوازی فقط به سرکوب فیزیکی کارگرانمی دار سواد و آگاهی هم جاری

پردازد، از همه راهها دست به کار سرکوب سبعانه فکری آنها نیز است. این نظربافیها نمی

و تئوری پردازیها نیز اجزاء پیوسته همین شکل سرکوبند که در چهارچوب تقسیم کار 

و اندرونی سرمایه، بر عهده اقتصاددانان، سیاستمردان، فیلسوفان، جامعه شناسان خودپو 

 محول گردیده است.ها و همکیشان آن

 

 نمودار ارزش محصول در اجزاء متناسب تشکیل دهنده آن  -2

این  %80شیلینگ است.  30پوند نخ به ارزش  20ساعته  12محصول یک روزانه کار 

زش سرمایه ثابت مصرف شده به شکل مواد خام و هزینه شیلینگ فقط ار 24ارزش یا 

شیلینگ دیگر ارزش جدیدی است که تولید شده است. از این مقدار  6استهالک است. 

 30شیلینگ ارزش اضافی است. مجموع ارزش  3شیلینگ ارزش الزم یا مزد کارگر و  3

ش را در بخشهای پوند نخ تبلور یافته است و باید بتوان وجود این ارز 20شیلینگ در 

شیلینگ مواد خام و هزینه  24مختلف محصول نشان داد. باالتر دیدیم که فقط 

پوند نخ است زیرا هر پوند  16استهالک وارد محصول شده است. این رقم فقط نماینده 

پوند خواهد  16تقسیم کنیم   5/1را بر  24شیلینگ ارزش است و اگر  5/1نخ حاوی 

شیلینگ، اینک معادل کل  24پوند نخ به ارزش  16صول یا مح %80شد. به این ترتیب 

 %20مواد خام و وسائل کار یا کل ارزشی است که سرمایه دار پیش ریز کرده است اما 

شیلینگ نماینده هیچ چیز سوای ارزش آفریده شده  6پوند نخ با ارزش  4دیگر یعنی 
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 ه ارزش صاحب سرمایهباشد. ارزشی که نیمی از آن مزد و نیم دیگرش اضافنمی نوین

 شود.می

  

 آخرین ساعات سنیور -3

سرمایه داران در هراس از دست دادن یک پشیز از کوه سودها، سوای به کارگیری قدرت 

تردستی های آویزند!! و امامزادهمی اقتصادی، سیاسی، نظامی سرمایه به سحر و جادو هم

قانون »همین تردستان بود.  یکی از« ویلیام ناسو سنیور»گیرند.می را نیز به خدمت

نقش زنجیر قهر بردگی مزدی بر دست و پای کارگر را داشت، اما سرطان « کارخانجات

التیام ناپذیر سودجوئی سرمایه حتی هزینه نازل و ناپیدای همین زنجیر پوالدین مورد 

» تافت. خیل سرمایه داران ناراضی از تحمل این هزینه به نمی احتیاجش را هم بر

روی آوردند تا او بحر دانش خود را به جوش آرد و همه را متقاعد کند که « رسنیو

ساعت رسد چه فاجعه ای  10کاهش ساعات کار کارگر به ویژه اگر این کاهش به مرز 

بار خواهد آورد!!. سنیور بساط معرکه پهن نمود، دنیائی الفاظ و محاسبات ریاضی برهم 

کند و می ن ساعت روزانه کار، مزد خود را تولیدکارگر با آخری»بافت تا ثابت کند که 

او در کالف «!!!. نمایدمی فقط یک ساعت ماقبل آخر را صرف تولید سود سرمایه دار

کرد که می بی ربط بر شعور خود آوارهای سردرگم این استداللها چنان کوهی از انگاره

نمود، توان انجام می زیر فشار آن همه چیز را در فواصل زمانی آخر و ماقبل آخر گم

نمود که بحث بر سر اول و نمی داد. تعمقمی را از دستها ساده ترین حساب و کتاب

آخر بودن نیست. سخن درست این است که که باالخره به اعتبار همان محاسبات آشفته 

از کل روزانه کار یک ساعت را صرف تولید هزینه  مثالًو مغشوش خودش هم، کارگر 

کند و یک ساعت را هم ارزش اضافی یا سود می ولید نیروی کار خودمعاش یا بازت

 توانند هر کدام از ساعات روزانه کار باشند.ها میگرداند. حال این ساعتمی سرمایه دار

 اضافه محصول  -4
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خوانیم. در مثال می آن قسمت از محصول که معرف اضافه ارزش است را اضافه محصول

باشد. می شیلینگ ارزش اضافی 3پوند نخ، محصول اضافی و معادل  20پوند از کل  2باال 

نکته بسیار مهم در اینجا آنست که اضافه محصول نه در قیاس با کل محصول بلکه در 

شود. درست همان گونه که ارزش اضافی می ازاء کار الزم سنجیدهابهمقایسه با محصول م

 گردد.      می زش الزم محاسبهنه در قیاس با کل ارزش بلکه فقط با رجوع به ار
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 حدود روزانه کار     -1

شود. ارزش هر کاال با زمان کار می کار مطابق ارزشش فروختهفرض ما آنست که نیروی 

گردد. اگر زمان کار اجتماعی الزم برای تولید می الزم برای تولیدش تعیین اجتماعاً

یک ساعت باشد کارگر  مثالً کاالهای معیشتی مورد نیاز بازتولید نیروی کار در یک روز، 

های کند. روزانه کار در دورهمی کارازکل روزانه کارش همین یک ساعت را برای خود 

مختلف و هر دوره در ممالک مختلف تا حدی متفاوت بوده است. همین االن زمان کار 

ساعت  48ساعت، در ایران و خیلی کشورها  40هفتگی در اروپای غربی و شمالی حدود 

منه این و در پاره ای جوامع مانند سنگاپور بسیار بیشتر از اینها است. شکی نیست که دا

یا نوسانات نامحدود نیست، درهمین راستا یادآوری چند نکته حائز اهمیت ها تفاوت

 است. 

. اگر بناست مرزی تصور کنیم، هیچ مرز حداقلی برای روزانه کار وجود ندارد اول:

اگر کارگر در  مثالًباید این مرز خط فاصل میان زمان کار الزم و اضافی باشد،  قاعدتاً 

کند، همین یک ساعت می اعت مایحتاج معیشتی خویش را تولیدطول فقط یک س

داند و می جزئی از روزانه کار صرفاًکار الزم را داری حداقل روزانه کار باشد. اما سرمایه

 خواهد بود.داری تنزل روزانه کار تا مرز کار الزم نفی موجودیت سرمایه

و دو مؤلفه حیاتی شاخصهای  بالعکس روزانه کار دارای مرز حداکثر است دوم:

تعیین این مرز هستند. به لحاظ جسمانی کارگر قادر نیست همه شبانه روز را کار کند. 

او مجبور است ساعاتی را صرف خواب، آسودن، صرف غذا و شستشو یا امور دیگر بنماید. 

ه این از نظر معنوی و اجتماعی هم او محتاج به اوقات فراغت است. روزانه کار با توجه ب
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های میان صاحبان سرمایه و تودهها عوامل پدیده ای انعطاف پذیر و محل بیشترین جدال

 کارگر است. 

تجلی  صرفاًشعور و اندیشه او  سرمایه دار سرمایه شخصیت یافته است. سوم:

شعور، فکر و اراده سرمایه است. بنمایه هستی سرمایه ارزش افزائی است، برای ارزش 

الیه ممکن طوالنی تر و مان کار اضافی کارگر را تا منتهیشتر، باید زافزائی هر چه بی

زمان کار الزم وی را تا هر کجا که امکان دارد کاهش دهد. سرمایه با استثمار هر چه 

مشددتر، با فرسودن هرچه وحشیانه تر و با سالخی هرچه سبعانه تر کارگر است که 

مایه دار از هرجنس، اهل هر کجا و سرشود. می بالد، نیرومندمی گیرد،می جان

خواهد زمان کار اضافی کارگر را تا نقطه مرگ باال می متعلق به هر زمان باشد

شورد و می شود. او علیه این وضعمی برد و همین جاست که صدای کارگر بلند

 برای نتیجه گیری از شورش خود، شعور، تدبیر و توان موجودش را به کار

. در رابطه خرید و فروش جوشدمی اجتماعی پرولتاریا همین جاهستی  گیرد.می

شود، از کارش جدا و از حق دخالت در تعیین سرنوشت می نیروی کار است که او کارگر

گردد. اینجا فقط میدان جدال برای می کارش، تولیدش، زندگی اش، همه چیزش ساقط

گسترش، غرش و تعیین  چگونگی توازن میان کار اضافی و الزم نیست، نقطه آغاز،

 تکلیف آخرین جنگ تاریخ هم هست، سرمایه دار با همه زورش بر سر کارگر فریاد

گوید می کشد که نیروی کار او را خریده است و در مصرف آن مختار است. کارگرمی

فروخته است برای اینکه زندگی کند و زندگی او همراه با فراغت، سالمت و رفاه باشد. 

تعیین چگونگی مصرف آنچه خریده است  حقدهد که می بلندتر اخطاراولی با صدای 

دهد که تضمین تمامی احتیاجات جسمانی و می با اوست. دومی محکم و قاطع پاسخ

کنیم می باشد. مشاهدهمی مسلم و بدون هیچ شک او حقمعنوی وی و خانواده اش هم 

کار کارگر توسط  که درست در همین لحظه شروع، همین نقطه آغاز مصرف نیروی

متخاصم و  هویتا دو حق ، غیرقابل اجماع ماهیتا  دو حق ، دو حق متضادسرمایه، 
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غیرقابل آشتی که از ژرفنای  اساساًدو حق گیرد. می در مقابل هم قرار آشتی ناپذیر

بالد و به کل تار و پود جامعه در می آورد،می رابطه خرید و فروش نیروی کار سر بیرون

 شاخ و برگداری ری و انکشاف و استخوان بندی یعنی جامعه سرمایهحال شکل گی

اجتماعی های پوشد، فرهنگ، اخالق، ارزشمی شود، لباس مدنیتمی کشد. سیاستمی

گردد، بورژوازی همین حق را تئوری، دولت، قانون، پارلمان، دموکراسی، می و همه چیز

زرادخانه، دستگاههای اختاپوسی شستشوی ایدئولوژی، نظم، پلیس، ارتش، بسیج، سپاه، 

کند. کل اینها را ابزار قدرت و می مغزی، حزب و فراوان ساز و برگ یا سالح دیگر

سازد. همین ساز و کارها را سرمایه تشخص یافته در قالب می حکمرانی خود یا سرمایه

های جهنمی کند، به کمک این نهادنمی نماید. بورژوازی به این بسندهمی جامعه موجود

سازد تا تمامی آنچه را که فقط مظهر متعین می قدرت و حاکمیت، طبقه کارگر را مجبور

پندارد!!! طبقه سرمایه « حق واقعی خویش»حق سرمایه و سالح قدرت سرمایه است 

کند، کل این کارکردها را درخدمت بقای رابطه خرید و فروش می دار همه این کارها را

گیرد، می زی، گسترش و بقای هر چه نامحدودتر کار اضافی به کارنیروی کار، افزون سا

اما در این روند، از همان نقطه شروع و به محض آغاز، با آژیر نیرومند اعتراض پرولتاریا 

ناحقی، ناحقی و بورژوازی را  حق، حق و حقگردد. طبقه ای که کل می میخکوب

و ها ، مدنیت ها، انسانیتناحقی مطلق، کشتار وحشیانه همه حق ها، آزادی ها

رانند، می هر دو طبقه از حق سخن بیند.می بمباران زندگی انسانی آحاد خویش

های و قلمروهای جامعه حاضر، در تمامی عرصهها هر دو طبقه در کلیه مجاری و حوزه

آرایند. می متضاد از حق در مقابل همدیگر صف ماهیتاً حیات اجتماعی با روایتی 

ظه به لحظه، گام به گام سوار موج انکشاف سرمایه داری، با قدرتی که بورژوازی لح

را ساختار قهر یازهای چرخه ارزش افزائی سرمایه کند، نمی سرمایه به او تفویض

سازد و پرولتاریا هم از همان لحظه آغاز می اقتصادی و نظم سیاسی، مدنی، حقوقی خود

کند که پاسخ قدرت را باید با قدرت داد. به قول آن شاعر می ولو پاره وار و ابتدائی لمس
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سرمایه « رو زور به دست آر که حق با زور است –بیهوده سخن ز حق و باطل چه کنی »

ستیزی خودپوی کارگر واکنش قهری او به این روند، به کل این توحش، به اساس 

، حقوقی، سیاسی، استثمار شوندگی، فرودستی، کشتارهای فزاینده و بی مهار معیشتی

مدنی، فرهنگی، اخالقی و اجتماعی است. این سرمایه ستیزی از ژرفنای هستی اجتماعی 

آفریند و نه بالعکس، پس کشتزار می خیزد. اگر زندگی است که اندیشه رامی کارگر بر

واقعی کمونیسم و سرچشمه اصلی سرمایه ستیزی نیز همین جا است. کمونیسم و 

شی که مثل هر موجود زنده طبیعی نیازمند بالیدن، شاخ و برگ سرمایه ستیزی خودجو

 کشیدن، رشد کردن، سرکش شدن و قاهر و پیروز گردیدن است. 

 

 عطش افراطی سرمایه برای کار اضافی و تشدید استثمار -2

کار اضافی کشف سرمایه نیست. در هر کجا و هر زمان که مالکیت وسائل کار و تولید 

اص بوده است، کارگر در هر شکل، آزاد یا غیرآزاد، در کنار کاری در انحصار افرادی خ

کرده است، حجم چشمگیری کار اضافی تحویل مالکان می که برای امرار معاش خود

پیشین تولید و تا زمانی های داده است. یک چیز روشن است. در شکلمی وسائل تولید

کار اضافی هم محدودیت هایی که ارزش مبادله نقش مسلط را در داد و ستدها نداشت، 

نمود. چه نمی از خصلت معین شیوه تولید روز تبعیت لزوماً داشت. محدودیت هائی که 

حتی در همان اعصار هم با وقوع حوادثی از نوع اوج گیری نقش پول در مبادالت، یکباره 

فی، هجوم وحشیانه اربابان و مالکان برای مجبور ساختن بردگان یا دهقانان به کار اضا

شد. با همه این ها، نوع این رخدادها شکل رسمی کار اضافی می بسیار سبعانه و طوفانی

است که داری نمود و بیشتر حالت استثنائی داشتند. این فقط در سرمایهنمی را تعیین

سازد. می عطش افزایش افراطی و مرگبار کار اضافی کارگر، تار و پود هویتی نظام را

که خیره بازارجهانی ار شکلهای تولیدی سابق هم، زمانی تجاربابان، مالکان و 

شدند، برای کشیدن بیشترین حد کار اضافی از گرده استثمارشوندگان، به داری سرمایه
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دست یازیدند. کار اضافی در فئودالیسم و ها و شناعتها کل درندگی ها، توحش

دهقان کاری را که برای کهنه تولید، ظاهری عریان تر و ملموس تر داشت. های شیوه

از هم  کامالً داد می کرد با بیگاری اجباری که برای مالک زمین انجاممی معاش خود کار

شدند. می دید. این دو شکل کار حتی در دو مکان متفاوت انجاممی قابل تشخیص

درمورد کارگر فروشنده نیروی کار چنین نیست. هیچ مرز افراشته مقرر میان کار الزم 

 کند، کل واقعیتها را تحریفمی فی وجود ندارد. سرمایه همه چیز را باژگونه القاءو اضا

های نماید، در شرایطی که با توسل به تمامی شکلهای قدرت و اعمال همه شیوهمی

کوشد تا کار اضافی کارگر را کهکشانی و کار الزم او را هیچ و هیچ تر سازد، می توحش

 ادی پرستی، حق ساالری خود را تا اوج آسمانها باالعربده اومانیسم، حقوق بشر، آز

آتشفشان بی مهار فریبکاری، دروغ پردازی و جنایت افروزی است. داری برد!!!. سرمایهمی

توانست فاش و می ون وسطین بدون هیچ سواد تاریکی زارهای قراگر رعیت و دهقا

ودال را به راحتی لمس عریان فاجعه بیگاری کشی مرگبار چند ساعت در روز اربابان فئ

کند، که کارگر درس خوانده دانشگاهی قرن بیست و یکمی که می کند، سرمایه کاری

درصدی  1200هم هست!!! نرخ استثمار مرگ آور داری مخالف نظام سرمایه ظاهراً

 خویش را نبیند و حتی به کلی منکر گردد. 

کارگر علیه شدت های ان تودهطبقه سرمایه دار از همان آغاز با مشاهده موج قهر و عصی

استثمار و کار اضافی مرگبار، کوشید تا نامحدودی اختیار و مطلق العنانی اقتدارش در 

تطویل هر چه انفجارآمیز زمان کار اضافی کارگران را قانونی سازد و لباس فاخر قانون 

یشرفته انگلیس، طالیه آغاز قانونگذاری مدرن بورژوازی در پ 1850پوشاند. قانون کار 

بود. مطابق این قانون کارگران مجبور شدند در طول هرهفته داری ترین جامعه سرمایه

عطش وحشیانه  ساعت کار کنند. اما 10ساعت و هر روزحداقل  70به طورمتوسط 

سرمایه داران به افزایش افراطی کار اضافی توده کارگر چنان بود که درآن روز هم مثل 

امروز، حتی به همان قانونی که زنجیر پوالدین قدرتشان بر دست و پای طبقه کارگر 
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کردند. قانون، با تمامی ماهیت و تار و پود توحش آمیز و ضد کارگری نمی بود بسنده

 میز هر فریاد اعتراضی کارگران را بازیقهراًستمسکی برای سرکوب اش، فقط نقش م

میالدی بر طبقه کارگر انگلیس تحمیل  1850کرد. روزانه کاری که با قانون کار سال می

و مادام که این نظام داری شد حدیث گویای این واقعیت کریه بود که در نظام سرمایه

 ه هیچ چیز دیگر نیست. کارگر سوای زمان کار شخصیت یافتباقی است، 

 

 کار اضافی بدون هیچ محدودیت  -3

به مثابه ساز و کار فریب برای تهاجم  صرفاًباز هم تصریح کنیم که سرمایه قانون را 

خواهد. می سبعانه به کار الزم کارگران و طوالنی تر کردن هر چه موحش تر کار اضافی

در همان دهه آغاز سازد. می قانون هر کجا که نیاز اقتضا کند، بی قانونی را جایگزین

در بریتانیا، سرمایه داران انگلیسی با قساوتی که هیچ قلمی قادر ها قانونگذاری

بعد از نیمه شب  2ساله را ساعت  9به توصیفش نیست، جمعیت کثیر کودکان 

کردند. این می هر شب، مجبور به ترک خواب و خروج از آلونک مسکونی

شب بعد، بدون هیچ  12مه بسیار محقری نان تا ساعت کودکان را در ازای لق

سرمایه داران »داشتند. آنها البته می لحظه استراحت، به شاق ترین کارها وا

یا خیل همانندان هم نبودند، « مرتضی محیط»، «کاتوزیان»آقایان « نفتی رانتی

متمدن پیشروترین و پیشرقته ترین کشور صنعتی روز دنیا های کاپیتالیست

. به چند جمله دارای مضمون واحد از چند منبع معتبر دولتی آن دادندمی ا تشکیلر

سال و  7ویلیام از »روز انگلیس در باره ابعاد وحشت انگیز استثمار کودکان نگاه کنید. 

شب،  9ساعت، از شش صبح تا  15ماهگی شروع به کار کرده است. او هر روز هفته،  10

 صبح شروع به قالب بَری 4ز ساعت شش و برخی روزها ساله ا 12کند. ماری می جان

دهد، گاهی مجبور است سراسر شب را بدون هیچ می نماید و تا دیروقت شب ادامهمی
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شلینگ  3وقفه تا صبح بیداری کشد و برای صاحبان سرمایه سود تولید نماید. او فقط 

کار طوالنی و سختی ای همتوسط عمر کارگران زیر فشار روزانه« گیرد...می پنی مزد 6و 

مرگ آور کار، به ویژه در برخی مناطق انگلیس بسیار پائین بود. بیماری هائی مانند سل 

نمود. اندام هیچ کارگر می کرد و هر سال جان جمعیت کثیری کارگر را درومی بیداد

سفالگر نشانی از هیچ موزونی نداشت و بر اساس گفته پزشکان کل سفالگران جمعیتی 

ماندند. وضع در کبریت سازی ها، نانوائی ها، چاپ، کارهای ساختمانی و می شده راتباه 

تمامی صنایع دیگر نه فقط هیچ بهتر نبود که هر کدام از دیگری کشنده تر و رعب 

کار شاق شبانه روزی کارگران، حتی خردسال ترین دختران و انگیزتر بودند. 

حق گذاشتن پلک بر پلک پسران، بدون آنکه در طول شب برای لحظه ای 

داشته باشند، مجبور کردن آنان به تحمل این وضعیت با سالح قهر اقتصادی و 

دیگر، بیرق بسیار افراشته حق، های یا تمامی جنایتها انواع ضرب و شتم

حق  بود.داری آزادی و حق طلبی طبقه سرمایه دار در قله رفیع صنعت سرمایه

مصرف نیروی کار خریداری شده به هر شکل ممکن، با هر سیاق و همراه با هر سبعیتی 

که تاریخ در حافظه خود به یاد نداشت. عطش افراطی بورژوازی به افزایش سود و 

ساعته بر کارگران، حتی کودکان  18و  16، 15کار شاق های سرمایه، با تحمیل روزانه

ن فقط سرمایه داران ایرانی اسالم پناه سده ایخردسال کار هم تشفی نیافت. 

بیست و یک نیستند که مطالبه بها برای نیروی کار را قیام کارگر علیه امنیت 

خوانند!! و پیش کشیدن این خواست را فساد می ملی یا محاربه با خدا و رسول

ها دانند، اسالف قرن نوزدهمی انگلیسی آنمی فی االرض و مستوجب تیرباران

آنان هم کارگران  وع همین رفتار و رویکرد را با کارگران روز بریتانیا داشتند.نیز ن

داشتند می ساعت تمام به شاق ترین کارها وا 18از جمله خردساالن کارگر را هر روز، 

ساعت کار سراسر رایگان  6پرداختند. به این ترتیب می ساعت را 12اما فقط مزد محقر 
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افزودند و همه اینها را یک جا سود و می بوه کار اضافی اوانهای هر کارگر را بر ساعت

 ساختند. می سرمایه خود

حرص هیستریک سرمایه داران به سود و فشار خرد کننده، فرساینده و مرگ آور شرایط 

تصریح شد، بسیار سریع طوفان خشم کارگران را در پی آورد.  قبالًکار، همان گونه که 

های ایرلند پرشکوه ترین میتینگهای کارگران نانوائی 1860و  1858در فاصله سالهای 

اعتراضی را علیه شب کاری و یکشنبه کاری راه انداختند. جنبش موفقیت هائی ولو 

اندک به دست آورد اما با مقاومت سرسخت مالکان کارگاهها و استادکاران مواجه شد. 

و راه گسترش جنبش را سد سرمایه داران با سالح بیکارسازی به جان کارگران افتادند 

ساختند. دولت انگلیس با آنکه تا تبدیل شدن به اختاپوس هشت سر دولت کنونی 

سرمایه داری، فاصله ای طوالنی داشت اما در همان قواره روزش با همه ساز و کارهای 

 فریب به حمایت از صاحبان سرمایه و علیه کارگران وارد میدان گردید.

  

 کار روزانه و شبانه، سیستم نوبت کاری  -4

آفریند، موجد هیچ اضافه نمی نیاز به تکرار نیست که بخش ثابت سرمایه هیچ ارزشی

ارزشی نیست، یگانه خاصیتش آنست که کار جذب کند و از هر قطره کار باالترین میزان 

سرمایه دار به ممکن کار اضافی را بمکد و نصیب صاحب خود سازد. در همین راستا، 

بیند که باید توسط نیروی کار به چرخش می محض پیش ریز این بخش، آن را وسیله ای

افتد، کار جذب کند و هموارساز راه مصرف نیروی کار شود، تا این نیرو، عظیم ترین 

میزان ممکن کار اضافی را متولد سازد. سرمایه ثابت اگراین نقش را ایفا نکند نه فقط از 

تواند هر برهه عمرش سرچشمه انبوه ضررها می ن هم بی خاصیت تر است کهریگ بیابا

باشد. ابعاد این زیان در حد سنگ شدن و بی خاصیت ماندنش نیست، به کهنه شدن و 

گردد. کشف و اختراع ماشین آالت جدید، نمی فرسودن وسائل متشکله آن نیز محدود

ر چه فزاینده تر نیروی کار ذات سرمایه توسعه تکنیک، مدرنیزاسیون ابزار کار، بارآوری ه
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الزم متبلور در تولیدات  اجتماعاًحجم کار  مستمراًو جانمایه هویتی آنست. این روند 

آرد و ارزان تر شدن ماشین آالت جدید را در پی دارد. رخدادی که می نوین را پائین

ه اینها، هر متضمن تنزل مداوم ارزش وسائل تولیدی پیشین نیز هست. با توجه به هم

لحظه فراق میان ماشین آالت، مواد خام و وسائل تولید با نیروی کار، برای سرمایه دار 

زاید. کمال مطلوب و رؤیای می درد هجری است که مرگ مفاجا )سکته مغزی و قلبی(

ساعت شبانه روز را یکسره، بدون هیچ  24پرحالوت سرمایه دار است که کارگر تمامی 

ب و حق تنفس کار کند، ماشین آالت، مواد خام و وسائل کمکی را لحظه آرامش و خوا

به کار اندازد، محصول جدید آفریند و کار اضافی انبوه تحویل دهد. ایدآل سرمایه این 

ز آماده قبول ناممکنی یا است. رؤیائی که البته قابل تحقق نیست، اما سرمایه دار نی

تاریخ تبدیل داری اریخ سرمایهباشد. تنمی پشت مرزهای محال بودنشتوقف در 

به ممکنات از طریق بمباران جنایت آمیز انسان، طبیعت، همه حقها و ها ناممکن

ارزشهای انسانی با سالح سود و دانش سودافزائی است. در این زمینه نیز همین کار را 

در کرد. میان رؤیا و ناممکنی پل بست و برای معماری این پل  به هر کاری دست زد. 

ساعته و بیشتر توسل جست. زن و مرد و کودک  18هله نخست به روز کارهای و

نخریسی یا های صبح تا پاسی به نیمه شب مانده، پشت ماشین 4کارگر را از 

سفالگری بیدار نگاه داشت و هر تالش پلک چشم هر کودک برای افتادن بر هم 

ا مقاومت قهری بردگان ب اوالً مدتها چنین کرد اما  را با غرش شالق در هم کوبید.

عطش فزاینده مرگبار او به کار اضافی نیز هیچ شفا  ثانیاًمزدی نفرین شده مواجه شد. 

نیافت. در اینجا بود که به فکر کار نوبتی، شبانه و روزانه کردن کار افتاد. تصمیمی اتخاذ 

، مصرف برای هیچ ثانیه ای از چرخش توسط نیروی کار باز نمانندها نمود تا کل ماشین

نیروی کار زنده توسط کار مرده، تولید بیشترین حجم کار اضافی و مکیدن خفاش وار 

خون توده کارگر ممکن و عملی گردد. درهمین راستا سیستم کار های آخرین قطره
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کار با ساعات کار بدون هیچ های ساعتی و تکمیل این روزانه 12کار های نوبتی با روزانه

 شد. مزد جایگزین شیوه سابق

   

 (17تا پایان سده  14جنبش کارگری برای کوتاه کردن روزانه کار )نیمه قرن  -5

تطویل بی مهار روزانه کار نه فقط کارگر را به خاطر محو شرایط مادی و معنوی بالیدنش 

گردد. سرمایه با می کشد که موجب فرسودگی و تباهی افراطی او نیزمی به ورطه زوال

ساخت، اما می ر زمان تولید او در یک دوره معین را طوالنیکوتاه کردن عمر کارگ

فراموش نکنیم که تطویل هولناک روزانه کار زیر فشار پویش سرشتی سرمایه، زندگی 

کرد، در همین راستا کارگر هالک شده باید سریع می کارگر و عمر نیروی کارش را کوتاه

هزینه بازتولید نیروی کار را نه  شد و این امرمی تر با برده مزدی تازه نفس جایگزین

برد. ماشینی که سریع تر بفرساید، سهم ارزش فرسوده روزانه اش بیشتر می کم که باال

نفع سرمایه است که راه توافق با روزانه  ظاهراًخواهد بود. اگر این نکات را مبنی گیریم، 

سرمایه و وجود زمان کار را پیش گیرد!!. اما «!! معقول»کارعادی یا کوتاه تر شدن 

اهل این محاسبات نیستند و هیچ گاه هیچ تره ای  اصالًتشخص یافته اش، سرمایه دار، 

راه اسالف برده دار خود را رفتند.  تاریخاًکنند. سرمایه داران نمی برای آن خرد نکرده و

برای برده دار فقط یافتن برده اهمیت داشت، زودتر مردن برده هیچ گاه هیچ گوشه 

کنند، می چنین کردند و امروز هم چنین دقیقاً آزرد. صاحبان سرمایه نیز نمی فکرش را

اروانهای اینکه آنان هیچ وقت دلواپس نایابی کارگر نبودند. بالعکس طویل ترین ک مضافاً 

« فراملیتی»، «وطنی»کافی، زن، مرد، هفت ساله، هفتاد ساله، نیروی کار را، با تنوع 

آرند تا جای خالی کارگران مرده می خشکی و دریا هجومدیدند که از می پیش چشم

زیر فشار روزانه طوالنی کار و شرایط دهشتزای استثمار را پر کنند. حافظه جمعی 

زد که همیشه مازاد عظیم نیروی کار موجود است و الجرم می سرمایه داران بانگ

ر، تباهی افراطی مسائلی از این سنخ که: فشار سختی کار یا طوالنی بودن روزانه کا



 : روزانه کار8صلف                                                                                  128

کاهد، موجد همه نوع ضایعات جسمی می انسان را به دنبال دارد، قوای دماغی کارگر را

انجامد، حتی سرمایه را از می شود، به هالکت نسل بعد از نسل کارگرانمی و فکری

سازد یا نوع این می لحاظ دسترسی به کارگر و بازدهی افزونتر نیروی کار دچار مشکل

داد. برای سرمایه دار قرن نمی را آزارداری کجای خاطر هیچ سرمایهمواعظ هیچ 

شانزدهمی و هفدهمی دورنمای انحطاط انسانیت یا از بین رفتن اجتناب ناپذیر جمعیت 

انفجارآمیز های شد که امروز بحث تأثیر آلودگیمی کارگری به همان اندازه بی ربط تلقی

ی انسان ها، برای اخالف قرن بیست و یکمی بر زندگداری زیست محیطی مولود سرمایه

هر شکل عقب  تاریخاًید. بورژوازی آمی آن جماعت،  نامربوط و نامأنوس به حساب

میثاق ماندگاری اختاپوس  نهایتاً نشینی را که تن داده، حتی عقب نشینی هائی که 

رفرمیسم شده است، فقط و فقط زیر فشار قهر کارگران بوده است. تحمل داری سرمایه

راست اتحادیه ای از سوی سرمایه داران اروپا و امریکا مصداق بارز این واقعیت است. 

تا هفتاد و  40های اگر آتشفشان قهر کارزارهای پی در پی کارگران اروپا درفاصله دهه

ساخت، نمی خیزش تاریخساز کموناردها، زمین زیر پای بورژوازی دو قاره را دچار زلزله

دو سوی اقیانوس اطلس هیچ رغبتی به شنیدن هیچ گوشه از وعظ و  سرمایه داران

 دادند. نمی نشانها اندرزهای کشیش وار کائوتسکی

همین  دقیقاًکار کوتاه تر نیز های تمایل بورژوازی به قانونگذاری و قانونی نمودن روزانه

زدن نمود. کارگر شروع به جوانه های قهر، قدرت و موج پیکار توده گونه و زیر فشار

متضاد است. قوانینی که بنیاد آنها تحکیم  کامالًتاریخ این مبارزه آمیخته با دو جهتگیری 

کار طوالنی است و قوانینی که حکایت وحشت سرمایه داران از طغیان خشم های روزانه

کارگران بود. آئین نامه کار انگلستان از جنس نخست و قانون کار انگلیس از سنخ دوم 

ی در قرن چهاردهم وضع شد تا روزانه کار را طویل تر کند و دومی در نیمه است. اول

گفتیم که  قبالًدوم قرن نوزدهم به تصویب رسید تا ضامن تقلیل ساعات کار باشد. 

فهمد، این نکته را باید با نکته مهم دیگری تکمیل کنیم. می بورژوازی فقط زبان زور را
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شود، می قدرت پرولتاریا مجبور به عقب نشینیبورژوازی حتی وقتی زیر فشار طغیان 

آویزد تا این پسگرد را میثاق تشدید باز هم سبعانه تر می ممکنهای به تمامی تشبث

حاکمیت خود سازد. خیل سرمایه های استثمار نیروی کار و تحکیم هر چه بیشتر پایه

مکین کردند اما فقط زمانی اروپائی باالخره به روزانه کار کوتاه تر ت داران انگلیسی یا کالً

بر تار داری که توانستند با قهر فاجعه بار اقتصادی ناشی از تسلط هر چه بیشتر سرمایه

کار را مسجل های و پود زندگی  توده کارگر، تمکین کارگران به طوالنی ترین روزانه

ول سازند. سرمایه تا سالهای مدید با زور سرنیزه دولتها، کارگران را مجبور به قب

ساعته کرد اما با عبور از فازهای ابتدائی انکشاف، شرائطی پدید  18تا  12کار های روزانه

لود نظامی هم به قهراًآورد که فروشندگان نیروی کار حتی در غیاب حمام خونهای 

کار تن دهند. قهر اقتصادی سرمایه از قهر اتمی آن بسیار کوبنده تر و های همان روزانه

با تمایل خود حاضر «!! کارگر آزاد»شد تا می است. قرنها باید سپریمنهدم کننده تر 

شود!! سراسر عمر فعالش را، نیروی کارش را، کل آزادی و حقوق انسانی اش را به کاسه 

ای آش بفروشد، سرمایه با قدرت قهر اقتصادی خود نیازهای ارزش افزائی اش را میل و 

 12عادت و اخالق او ساخت. روزانه کار  کارگر کرد. سلیقه و عرف وهای رغبت توده

ساعتی زیر سرنیزه دولت جای خود را به همان روزانه کار، بدون نیاز حتمی به 

پرهزینه نظامی داد. بورژوازی سرانجام  به عقب نشینی در جنگ خونبار های لشکرکشی

رضایت ساعتی بر کارگران انگلیس و اروپا  12میز روزانه کار قهراًخویش  برای تحمیل 

کارگر او را از های ، آتشفشان پیکار تودهاوالًداد، اما این کار را فقط در زمانی کرد که 

، توانست کاهش قهر نظامی را با فشار سرکش و سهمگین ثانیاً همه سو در خود پیچید و 

قهر اقتصادی و تسلط اختاپوسی بر نوع نیاز و مصرف و اجبار و شکل زندگی کارگران 

بدعت فریب قانون نویسی و قانونگذاری نه کار جنبش کارگری که از  تضمین بنماید.

اساس کار بورژوازی بود. آئین نامه کارگری مصوب بیست و سومین سال سلطنت ادوارد 

میالدی یورش قاهرانه و قهر آمیز سرمایه داران برای حصول یقین  1349سوم در سال 
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شترین حجم کار اضافی بود. طاعون به تأمین نیروی کار مورد نیاز و تضمین محتوم بی

کرد، کارگر مثل قبل می فراگیر این سال نیروی کار را به طور بی وقفه و دهشتناک درو

کرد. در می به وفور در دسترس صاحبان سرمایه نبود و اگر هم بود مزد بیشتری طلب

ار و بیشترین چنین وضعی بود که سرمایه داران اجبار به کار با مزد نازل، روزانه طوالنی ک

طبقه کارگر و جنبش کارگری  تاریخاًساعات کار اضافی را آئین نامه و قانون کردند. 

نبوده است که شیفته دخیل بندی به قانون گردیده است. بالعکس بورژوازی بوده است 

که سرکوب کارگران و جنبش آنها را در گرو قانون پردازی و قانون نویسی دیده است. 

واره قدرت پیکار آنان بوده است و بورژوازی قانون را برای مهار این سالح کارگران هم

 خواسته است. می قدرت

 

 1864تا  1833جنبش کارگری برای محدود سازی روزانه کار در فاصله  -6

ساعت کار  12بورژوازی طی چند قرن هرچه توانست ساعات کار کارگران را باال برد و 

در روز را به مثابه کوتاهترین روزانه کار بر توده وسیع طبقه کارگر تحمیل کرد. پیدایش 

صنعت بزرگ کارخانه ای در ثلث آخر قرن هجده حتی همین را نیز بر هم زد. عطش 

انبوه تر از جثه فرسوده و بی رمق کارگران، بیش از مهلک کشیدن کار اضافی هر چه 

پیش طغیان کرد و بسیار سریع همه چیز را، کل مرزهای اخالقی، طبیعی، سنی، جنسی 

عزم جزم نمود که تمامی هزینه حتی مرز روز و شب را طعمه خود ساخت. بورژوازی 

یال مخارج تدارک نیزاسیون صنعتی خود، کل هزینه افزایش بار آوری کار، ریال به رمدر

برای استثمار انفجارآمیزتر طبقه کارگر را بر زندگی مفلوک و محقر خود کارگران آوار 

کارگر بی پاسخ های توانست از سوی تودهنمی سازد. این هجوم دهشت زای سرمایه

ماند. پای مرگ و زندگی به میان بود. مقاومت آغاز شد. کارگران وارد میدان کارزار 

ود را به صف کردند و مطابق معمول بورژوازی هم دست به کار اتخاذ شدند، قدرت خ

سرکوب گردید. قانونگذاری کم هزینه ترین و دست به نقدترین ساز و های تمامی شیوه
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پارلمان یا کارخانه تولید قانون سرمایه در کنار سایر صنایع با کار سرکوب بود و 

« قانون کار»پنج  1833تا  1802 . در فاصله میانتمامی ظرفیت شروع به کار نمود

به تصویب رساند. آرایش صوری ماجرا چنین بود که بورژوازی در مقابل قدرت پیکار 

حقیقت داشت اما  ظاهراًزند!! رخدادی که می کارگر دست به عقب نشینیهای توده

 جای واویال است اگر طبقه کارگر، نیم حقیقت را با تمام آن یکسان گیرد. سرمایه داران

در برابر موج نیرومند پیکار کارگران مجبور به پسگرد شدند اما نفس اینکه، حین  قطعاً

رفتند، به اندازه کافی ماهیت ضد کارگری و می عقب نشینی، به سراغ تصویب قانون

ساخت. جنبش کارگری تا جائی که بورژوازی می انسان ستیزانه این قانونگذاری را روشن

زد اما به محض می کارنامه پیروزیهایش را ورق مسلماًکرد، می پردازیرا مجبور به قانون 

آویخت فقط طومار سیاه می دید و به حصار آنمی آنکه قانون را دستاورد مبارزاتش

نمود و خودش را می فریب خوردگی، مسخ شدگی و شکستش را پیش چشم تاریخ باز

و نیم صبح تا هشت و نیم شب  روز عادی کار را از پنج 1833ساخت. قانون می رسوا

ساعت تمام در این فاصله زمانی  12ساله را تا  18تا  13تعیین کرد. استثمار جوانان 

مجاز شمرد و البته تبصره ای برای تمدید دلخواه این زمان هم اضافه نمود. استخدام 

 8سال به  13تا  9سال مگر در موارد خاص ممنوع شد. کار کودکان  9کودکان زیر 

سال در فاصله میان هشت و نیم شب  18تا  9عت محدود گردید و کار شبانه افراد سا

و نیم صبح غیرقانونی اعالم گردید. قانونگذاران در مصوبات پارلمانی خویش برای  5تا 

باز گذاشتن بدون مرز و محدوده دست سرمایه داران در استثمار هر چه رعب انگیزتر 

 72دند. به رغم فشار مبارزات دیرپای توده کارگر، کارگران همه جا را مین گذاری کر

ساله تحمیل کردند. آنها را مجبور  9ساعت کار شاق و کشنده هفتگی را بر کودکان 

نمودند تا سپیده سحر خواب را ترک و در پنج و نیم صبح چرخ تولید سود را راه اندازند. 

با ضرب شالق رعب انگیز ساعتی را با قهر اقتصادی و  8کار دو شیفتی و روزانه کار 

قانون بر سر آنان آوار نمودند. دوران کودکی را برایشان تحمل گرسنگی، فرسایش، 
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حسرت، عسرت و پرپر شدن برای طغیان عظیم سود سرمایه تعریف نمودند و به کل 

 جنایات قانونی در کنار تمامی جنایات دیگر دست یازیدند.    

کردند. هر چه سرمایه داران بر می ه ایفای نقشدر سوی دیگر میدان کارگران بودند ک

کارگر نیز عاصی تر و طغیان های توحش قانونی، پلیسی و نظامی خود افزودند، توده

ساعتی را بیرق جنگ روز  10آمیزتر وارد صحنه پیکار شدند. مبارزه برای روزانه کار 

ها ر تمامی این سدهزنان کارگر که دنمودند. پارلمان را به ورطه استیصال انداختند. 

جنگیدند می همگام و هم سنگر با مردان علیه فشار استثمار و اشکال عدیده قهر سرمایه

در تاریخ جنبش کارگری انگلیس  1847 -1846بر شدت پیکار خود افزودند. سالهای 

دهد. در این سالها جنبش چارتیستی می و سراسر اروپا دوره بسیار مهمی را تشکیل

دن کرد. جنبشی که درکوتاه مدت بورژوازی را تا حدی به هراس انداخت. شروع به بالی

توان کارگران را هر چند بسیار محدود به میدان آورد. همزمان، فرانسه کانون داغ 

بر گرده بورژوازی وحشت  1848رادیکال کارگری گردید. انقالب ژوئن های طغیان

باالی سر راهی داری نابودی سرمایه افکند، پرولتاریا مانیفست کمونیسم در دست و بیرق

شد. پاریس میدان جنگ پرخروش طبقاتی توده کارگر علیه سرمایه داران شد ها خیابان

و به پاریس کارگران و بورژوازی تقسیم گردید. در همین سال بورژوازی انگلیس 

کارگران های سرانجام، پس از سالیان متمادی مقاومت، مجبور به قبول برخی خواسته

ساعت کار تن داد. و در مقابل تندباد پیکار کارگران بادبان تسلیم  10شد. به  قانون 

را به دست آورد، اما این جنبش برای تداوم ها افراشت. جنبش کارگری این موفقیت

فتوحات، حتی برای حراست از دستاوردها، سوای کوبیدن بر طبل جنگ رادیکال تر، 

چاره دیگری نداشت. مادام که داری هستی سرمایهسرمایه ستیزتر و نیرومندتر علیه 

جنگید، مادام نمی کرد، مادام که در هر گام رادیکال تر و ضد کار مزدی ترنمی چنین

 نمود،نمی که استخوان بندی طبقاتی الزم برای پیشبرد پیروزمند این جنگ را ایجاد

یختن به مبارزه قانونی توانست از خطر پسگرد، زمینگیری و تزلزل در امان ماند. آونمی
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با همه درخشش نسبی زیر فشار ها آفرید. چارتیستنمی سوای شکست هیچ آینده ای

کاستیهای اساسی از ادامه راه بازماندند و دچار فروپاشی گردیدند. هر رویکرد کارگری 

طبقه را در جنبشی رادیکال های با هر درجه نفوذ در میان طبقه کارگر اگر نتواند توده

شود. چارتیستها نیز مجبور می د کار مزدی متحد سازد دیر یا زود دچار بن بستو ض

در سراسر اروپا، بورژوازی ها به تحمل این سرنوشت شدند. موج قهر کارگران در این سال

را مقهور خود نمود و این در وضعی بود که جنبش کارگری تا احراز تدارک و آمادگی 

 بردگی مزدی فاصله ای طوالنی داشت. الزم برای تسویه حساب با نظام 

شکست چارتیسم عمال شکست جنبش فاقد جهتگیری رادیکال ضد کار مزدی بود و 

توده کارگر را در سراسر کشور دچار نومیدی ساخت. این وضع به طبقه سرمایه دار 

فرصت داد تا همه جناحهایش از زمینداران، گرگهای بازار سهام، دکانداران خرده پا، 

های حمایتی، طرفداران سخت جان تجارت آزاد ، دولت، اپوزیسیونهای ران تعرفههوادا

پیر را در انگلستان و در سراسر های بورژوازی کشیشان، فاحشه خانه داران جوان و راهبه

قاره، زیر بیرق نجات مالکیت، دفاع از شریعت، تقدس خانواده و حرمت جامعه، کنار هم 

طبقه کارگر در همه جا آماج طرد و تکفیر قرار گرفت.  علیه پرولتاریا به صف کند.

بورژوازی تمامی ورق پاره هائی را که پیش تر هنگام عقب نشینی اجباری و اضطراری 

در مقابل قدرت قهر کارگران، به نام قانون، سنگر پایداری ضد کارگری و ارتجاعی خود 

به قوت خود باقی گذاشت. را  1847و  1844،  1833ساخته بود از جمله سه قانون کار 

 سال را به هیچ وجه محدود 18به این دلیل روشن که هیچ کدام روز کار کارگران باالی 

ساعته میان پنج و  15ساعت کار در فاصله  10ساعت و بعدها  12، همگی ساختنمی

سالح دست  صرفاًدانستند. همگی می نیم صبح تا هشت و نیم شب را مجاز و اجباری

سرمایه برای در هم شکستن و به بن بست کشاندن پویه پیکار طبقه کارگر بودند. از 

همه اینها مهم تر و بنیادی تر وقتی که قهر اقتصادی مرگ آفرین سرمایه و فشار 

کارگر را حتی داری سرمایهیماری، بی داروئی مولود استثمار گرسنگی، بی خانمانی، ب
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حتی فرسوده ترین، مریض ترین علیل ترین کارگران را مجبور کودکان خردسال کارگر، 

کند، ردیف نمودن مواد، می کار در شاق ترین شرایطهای به تحمل طوالنی ترین روزانه

توانست نقش مخدرترین داروها برای شستشوی مغزی می قانونی تنهاو بندهای ها تبصره

خورد تا جواز می به درد کاسبکاران اًصرفها کارگر را بازی کند. این ورق پارههای توده

دکانداری منحط سندیکالیستی خود سازند. سرمایه داران انگلیسی زیر بیرق فریب 

کردند می کار تا دیروقت شب کودکان در کنار کارگران بزرگسال را قدغن ظاهراًقانون، 

 شتند ودادند!! اما تا هر کجا که احتیاج دامی فشار سهمگین بر زنان را تخفیف یا

خواستند کودکان را در جوار بزرگساالن در همان ساعات کار شبانه زیر شالق مرگ می

دادند. زنان را به سبعانه ترین شکل آماج شاق ترین کارهای شبانه می آور استثمار قرار

سر دادند، اما پاسخ « واقانونا»البته استغاثه و فریاد ها و روزانه ساختند. رفرمیست

، قانون ناطق و قادر من هستم، «انا کالم اهلل الناطق»بورژوازی بسیارصریح و شفاف بود. 

قانون نیاز سرمایه و قدرت من برای تحمیل این نیاز است. غوغاها جواز کسب و کار 

 « کاسبکاران باد

سالح خوفناک و فاجعه بار قانون، در مقابل موج خشم  از جملهها بورژوازی با همه سالح

همه افت و خیزها راه جدال طبقاتی  کارگر ایستاد، اما کارگران نیز باهای و مبارزه توده

خود را رفتند. در بحبوحه صف آرائی متحد سرمایه داران، کارگران النکاشیر و یورکشایر 

پا کردند، طشت رسوائی قانون، سر به شورش برداشتند، میتینگ بسیار پرشکوهی بر

قانونیت طبقه سرمایه دار و دولتش را از بام بر زمین انداختند. فریاد  قانون پردازی و

ابزار فریب پارلمانتاریستی سرمایه داران برای شستشوی مغزی  صرفاً کشیدند که قانون 

رژوازی طبقه کارگر است. کارگران در سطحی وسیع دست به این افشاگریها زدند اما بو

باز هم با تمامی فریبکاری وارد میدان شد. اپوزیسیونهایش دایه دلسوزتر از مادر شدند 

و علم همراهی با اعتراض کارگران افراشتند!!. جنبش کارگری به لحاظ استخوانبندی 

برد، کمونیسم طبقه کارگر یا رویکرد می آگاه ضد کار مزدی در موقعیتی ضعیف به سر
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ز، توان الزم برای ابراز وجود سازمان یافته و اثرگذار را نداشت. رادیکال سرمایه ستی

رفرمیسم کارگری دست باال داشت و همپیوند با اپوزیسیونهای لیبرال بورژوازی نیروی 

ساختند. نیروئی که توانست پویه پیکار طبقاتی جاری را راهی کجراهه می مهمی را

 سازد و از جهتگیری رادیکال باز دارد.  

به هم و شلیک همزمان کل آن ها، از سرکوب ها ه داران با آمیختن همه زرادخانهسرمای

نظامی تا مصوبات پارلمانی، از سرکوب فیزیکی تا فکری، از قدرت پلیسی تا قانون نویسی 

به قلع و قمع جنبش کارگری پرداختند. حقوق اربابی برای استثمار ددمنشانه کودکان 

کردند. کودکانی که به دلیل سن اندک و ضعف مفرط خردسال را آذین بندی قانونی 

گذاشتند. قانون می جسمانی حتی برای کارکردن با ماشین باید چهارپایه زیر پای خود

 10ساعت از شش صبح تا  16سال و زنان را تا  13تا  8روزانه کار کودکان  1845کار 

قف ماشین، حق ساعت حق صرف غذا، حق هر ثانیه تو 16شب باال برد. در طول این 

 هر نوع نفس کشیدن بدون کار شاق را از آنها سلب کرد. 

 

جنبش کارگری، توفان پیکار و تحمیل قانون! یا شمع آجینی قدرت پیکار  -7

 با قانون!

عطش انفجارآمیز سرمایه به تشدید استثمار و افزایش بی عنان کار اضافی کارگر را، 

توانست به بند کشد. جنبش کارگری نیمه نمی هیچ چیز سوای قدرت قهر توده کارگر

نخست قرن نوزدهم در این گذر، در جاهای مختلف، به طور مشخص انگلیس، فرانسه و 

جاهای دیگر موفقیت هائی به دست آورد، تاخت تا بر عطش اطفاء ناپذیر سرمایه داران 

اتی آنان قدرت مبارزه طبق قطعاً برای دستیابی به کار اضافی لگام زند. سالح کارگران 

و همه جا پای موضوعی به نام قانون،  مستمراًبود، اما در این گذر همان گونه که دیدیم 

میان آمد. موضوعی  کار نیز بههای قانونگذاری و به تصویب رساندن قوانین یا آئین نامه

وش تعبیرات متضاد، از جمله وارونه گوئیهای انحطاط انگیز گردیده دستخ تاریخاً که 
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مسأله را روشن ساخت و در این بازنویسی با توجه به دنیای حوادثی که از  است. باید

 آن زمان تا حال رخ داده است، سه قرائت متفاوت از رخدادها را باز گفت.

این که گویا طبقه کارگر شیفته و شیدای قانونگذاری بوده است. راه عالج دردهای  اول:

قوانین عادالنه!! مدرن!! سکوالر، مترقی، خود را تصویب های کشنده و جان فرسای توده

دیده است. برای حصول می دموکراتیک و پاسدار امنیت، رفاه، سالمتی و کرامت انسانی

 کوشیده است!! می این هدف از راههای مختلف، از جمله پارلمانتاریسم و حق رأی

اعتصاب،  یزه قانونی نداشته است، بر استراتژمبار رغبتی به پارلمانتاریسم و دوم:

 همزمان مبارزه ضد رژیمی یا سرنگونی طلبی تکیه میتینگ، تعطیل چرخه تولید و

ح قوانین، جایگزینی منشورهای ظالمانه و ضد کارگری با اصالًکرده است اما برای می

 نموده است!!می عادالنه، مترقی و مبتنی بر منافع خود هم مبارزههای قانون

ز قدرت طبقاتی خود عزیمت کرده اند. این قدرت را در ا اساساً کارگر های توده سوم:

مربوط به آرایش قوای روزشان، بر بورژوازی های مختلف و با توجه به کل مؤلفههای دوره

و انتظاراتشان را ها اعمال نموده اند. متناسب با ظرفیت و برد پیکار جاری خود خواست

راستا بورژوازی بوده است که صدای  بر سرمایه داران و دولت تحمیل کرده اند. در همین

واقانونا سر داده است. موج طغیان توده کارگر را ضد نظم!! ضد امنیت!! ضد آرامش 

تولید!! ضد ثبات جامعه!! ضد منافع ملی، ضد پیشرفت و تعالی میهن اجدادی!! ضد 

منشور حقوق بشر!! و ضد همه چیز قلمداد نموده است. با تمامی قدرت دست به کار 

شده است. پلیس و ارتش و نهادهای قهر را ها کوب و کنترل این مبارزات و طغیانسر

در زمره همین نهادهای قدرت بوده است،  دقیقاًوارد میدان ساخته است. پارلمان نیز 

گشوده است، اگر ارتش می کرده است، اگر کشیش زبان به وعظمی اگر پلیس قتل عام

پارلمان نیز با بیشترین شتاب دست به کار تصویب انداخته است می حمام خون راه

گردیده است. می قوانین برای جلوگیری از خطر جنبش و رفع این خطر از سر سرمایه

سالح قانون در کنار همه سالحها کارش سرکوب بوده است اما جنس این سرکوب 
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تشخص  بستند، آنها سرمایهمی تفاوت داشته است. ارتش و پلیس اعتصاب را به گلوله

یافته در هیأت توپ و تفنگ بودند، اما پارلمان، سرمایه تشخص یافته در لباس حقوق، 

بود. پارلمان با این   و دارای نقش رعب انگیز فریب و شستشوی مغزی مدنیت، قانون

 کارگر آوارهای را بر سر تودهها شد، کوه وارونه پردازیمی پوزیسیون وارد میدان

کرد، بر روی وجود می ان، دولت، قانون و قدرت کل جامعه القاءساخت، خود را پارلممی

طبقات، جامعه طبقاتی، استثمار پرولتاریا توسط سرمایه، جدائی کارگر از کار و حاصل 

سرکش زمخت های کار و پویه تعیین سرنوشت تولید و زندگی، بر روی همه این واقعیت

 لت با این رل وارد صحنه کارزارانداخت. پارلمان و دومی جامعه طبقاتی پرده جهل

آزمودند، درایت و شناخت می زدند، شعور آنان رامی شدند، قدرت کارگران را محکمی

کاویدند و سپس به عنوان شکلی از تشخص می سنجیدند، همه چیز رامی راها آن

کردند. نام این می بردند یا قطعنامه آتش بس تنظیممی سرمایه، با سالح قهر یورش

 را هم قانونداری ش بس اضطراری، مصلحتی، سرمایه مدار با هدف حفظ سرمایهآت

 گذاشتند.می

در مورد رابطه میان جنبش کارگری و قانونگذاری بورژوازی این سه روایت وجود داشته 

است، امروز هم وجود دارد. سه تعبیری که در عین حال حضور و نقش بازی سه رویکرد 

کرده است.  وجود این سه جهتگیری در می نبش را حکایتاجتماعی متمایز در این ج

مختلف، از دیرباز تا امروز، در جنبش کارگری کشورها، در سطح بین المللی، های دوره

باشد، اما در این گذر، چند نکته مهم قابل تأکیدند نمی به هیچ وجه قابل انکار نبوده و

 و احتیاج به توضیح دارند.    

واحد داشته و دارند. هر  کامالً . گرایشات اول و دوم به رغم ظاهر متفاوتشان ماهیتی 1

ورزند. می کارگر به قانون اصرارهای دو ولو به شکلهای مختلف بر اهمیت آویختن توده

 در این میان اولی تا نفی کامل مبارزه طبقاتی و جایگزینی آن با پارلمانتاریسم پیش

به ویژه از اواخر قرن نوزدهم به بعد توسط سوسیال دموکراسی و رود. رویکردی که می
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کارگری دنیا و طیف وسیعی از محافل به اصطالح های سران انترناسیونال دوم، اتحادیه

کند، پشت شعارهای آسمانکوب و نمی چنین ظاهراًکارگری!! نمایندگی گردید. دومی 

 سنگر«!! کمونیسم»و حتی  پرجنجال انقالب، سرنگونی طلبی، تسخیر قدرت سیاسی

گیرد اما باز هم، به همان اندازه، به طور کامل، شالوده مبارزه طبقاتی پرولتاریای می

ریزد و جنبش کارگری را ساز و برگ جایگزینی شکلی از می رادیکال را در هم

کند. راهی که حزب کمونیست شوروی، بین الملل سوم، می با شکل دیگرداری سرمایه

ده احزاب لنینی از پروروس تا مائوئیست، تروتسکیست یا منشعبین و وارثان طیف گستر

روند. از یاد نبریم که بحث ما در اینجا هیچ ربطی به تشریح می آنها رفته اند و همچنان

پارلمانتاریسم یا سرنگونی طلبی چپ نمای فاقد هر میزان بار ضد کار مزدی ندارد. همه 

مشترک و ماهوی هر دو رویکرد در رابطه با جایگاه قانون و بر بنمایه  عجالتاًتأکید ما 

این باورند که طبقه کارگر باید از  مبارزه قانونی برای جنبش کارگری است. هر دو بر

استقبال کند، با همه قوا بکوشد  کامالً سالح قانون و آویختن به مصوبات قانونی بورژوازی 

زد. از طریق مبارزه برای تصویب قانون کار را جایگزین قانونهای بد سا« قوانین خوب»تا 

کارگری! مدرن، دموکراتیک و رفاه محور!! وضع معیشت و رفاه اجتماعی روزش را بهبود 

سیاسی هر چه بیشتر کند های بخشد. از بورژوازی تقاضای مدنیت، حقوق بشر و آزادی

 و برای این تقاضاها پشتوانه مطمئن قانونی و حقوقی به دست آرد!!.

مارکس ضد این هر دو رویکرد است، در قلب تپنده گرایش سوم قرار دارد و  .2

پیشروترین، آگاه ترین، بیدارترین و چاره پردازترین فعال این جهتگیری است. عصاره 

سخن او همه جا ازجمله در تمامی توضیحاتش پیرامون جنبش کارگری انگلیس، 

تا نوزدهم شاهد بسیار گویا، قاطع و  چهاردهمهای فرانسه، همه اروپا و امریکا در سده

داری استوار این حقیقت است. او فقط بر اتکاء پرولتاریا به قدرت پیکار متحد ضد سرمایه

 ورزد. از منظر وی بورژوازی و فقط بورژوازی است که پای قانون را پیشمی خود اصرار
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و رفع خطر داری کشد و از قانون به عنوان یک سالح کارساز ماندگارسازی سرمایهمی

 گیرد. می جنبش کارگری از سر سرمایه بهره

کند، جنگ می ساعتی را تقدیس 8کارگر برای روزانه کار های مارکس مبارزه توده

ستاید، پیکار طبقه کارگر حتی می کارگران علیه کار کودکان و استثمار مشدد زنان را

 صرفاًرا ها شتوانه تضمین همه اینگذارد اما پمی را ارجها برای تحقق نازل ترین خواست

بیند. برای مارکس می میدانداری توفانی کارگران و توپخانه قدرت و قهر آنها علیه سرمایه

گامی،  صرفاًساعته بر بورژوازی یا هر خواست دیگر از این سنخ  8تحمیل روزانه کار 

سخت تر و لحظه ای و سنگری از جنگ سراسری پرولتاریا برای عقب راندن هر چه سر

و داری کوبنده تر طبقه سرمایه دار و تاختن بدون هیچ توقف در راستای محو سرمایه

الغاء کار مزدی بود. در منظر مارکس آنچه فاقد هر نوع ارزش است قانون مصوب 

باشد جنگی است که طبقه کارگر از طریق آن می بورژوازی و آنچه حائز حداکثر اهمیت

کند، به ویژه می ر به عقب نشینی و خزیدن در خاکریز قانونمجبو مستمراًبورژوازی را 

استفاده ای که از سنگر جدید برای تحکیم هر چه بیشتر قدرت و  تداوم پیکار خود به 

 آورد.  می عمل
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 : نرخ و حجم اضافه ارزش9فصل

 

 کنیم.  دنبالاین فصل را با یادآوری چند نکته مهم زیر 

الزمی است که  اجتماعاًبهای نیروی کار هر کارگر مثل هر کاالی دیگر، بهای کار  -1

 در کاالهای مورد نیاز برای بازتولید این نیرو یا کاال متبلور گردیده است. 

کل سرمایه متغیر یک سرمایه دار در یک واحد تولیدی معین مجموع ارزش نیروی  – 2

کند. به بیان دیگر هرگاه می کارهائی است که این سرمایه به طور همزمان استثمار

ار را ضرب در تعداد کارگران کنیم به کل سرمایه متغیر ارزش متوسط یک نیروی ک

 خواهیم رسید.

کند، در صورتی که ارزش می حجم ارزش اضافی که یک کارگر به تنهائی تولید – 3

گردد، بر این اساس حجم می نیروی کار معلوم باشد به وسیله نرخ اضافه ارزش تعیین

متغیر پیش ریخته، ضرب در نرخ اضافه اضافه ارزش تولید شده، برابر با مقدار سرمایه 

 ارزش است.

اگر اضافه ارزش متوسط روزانه تولید شده توسط یک کارگر را بر سرمایه متغیری  - 4

شود تقسیم کنیم و حاصلش )نرخ استثمار( را درکل می که صرف خرید نیروی کارش

 رسیم.می سرمایه متغیر ضرب نمائیم به حجم کل اضافه ارزش

هر گاه ارزش متوسط یک نیروی کار را در نرخ استثمار و سپس در تعداد کارگران  – 5

 خواهد شد. ها مورد استثمار ضرب کنیم باز هم نتیجه اش همان حجم کل اضافه ارزش

اگر سرمایه متغیر کاهش یابد و در همان زمان و به همان نسبت نرخ اضافه ارزش  – 6

ماند. سرمایه دار مؤسسه می ه بدون تغییر باقیترقی کند حجم اضافه ارزش تولید شد

دهد، اگر می مورد بهره کشی قرار %500کارگر را با نرخ استثماری حدود  10ای که 

پروسه فنی کار را متحول سازد، ماشین آالت مدرن تر به کار گیرد و بارآوری کار را 
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را بیکار نماید، بدون آنکه تواند با شرایط جدید نیمی از کارگران می دو برابر سازد، مثالً

آورده است هیچ کاهشی اتفاق می در حجم تولید پیشین یا میزان سودی که به چنگ

   افتد. 

توان با افزایش نرخ اضافه می کاهش شمار کارگران یا تقلیل حجم سرمایه متغیر را - 7

عبوری دارد. ارزش یا تطویل روزانه کار جبران کرد. اما امتداد روزانه کار مرز غیرقابل 

 اضافی مرز ساعت بیشتر نیست، در حالی که جوع سرمایه دار برای کار 24شبانه روز 

شناسد. سرمایه زیر فشار تضاد حاد دو گرایش ذاتی است. از یک سو خواهان کاهش نمی

بخش متغیر خود یا شمار کارگران است. از سوی دیگر خواستار افزایش بی مهار حجم 

 است. ها اضافه ارزش

مؤلفه سومی هم دست اندر کار است. حجم اضافه ارزش به دو عامل یکی نرخ  – 8

اضافه ارزش و دیگری مقدار سرمایه متغیر پیش ریز شده وابسته است. اگر نرخ اضافه 

ارزش و ارزش نیروی کار مشخص باشد، هر میزان سرمایه متغیر بیشتر، حجم ارزش و 

ر طول روزانه کار و ساعات کار الزم کارگر معلوم آورد. اگمی اضافه ارزش بیشتری به بار

تابعی از حجم کاری است که سرمایه دار به  صرفاًاست آنگاه حجم ارزش و اضافه ارزش 

اندازد. هر چه کارگران بیشتری به کار گیرد، هر چه سرمایه متغیرش بیشتر می جریان

گفتن نیست که نسبت  هم افزون تر خواهد بود. نیاز بهها باشد حجم کل اضافه ارزش

های میان دو بخش ثابت و متغیر سرمایه در حوزه مختلف انباشت و در مورد سرمایه

هیچ تأثیری بر روی قانون مورد ها متفاوت باشد، اما این مؤلفه کامالًتواند می مختلف

هیچ  طبیعتاًبحث ما ندارند. به این دلیل روشن که سرمایه ثابت هیچ ارزش جدید و 

توان این قانون را تدقیق و تکمیل نمود می کند. در همین رابطهنمی اضافه ارزشی ایجاد

های نسبتمختلف، با های و گفت: حجم ارزش و اضافه ارزشی که به وسیله سرمایه

شود، هرگاه ارزش نیروی کار معلوم می ، تولیدثابت و متغیرهای متفاوت میان بخش
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گذاریهای مختلف مساوی باشد، با حجم بخش متغیر این  و نرخ استثمار در سرمایه

 نسبت مستقیم دارد. ها سرمایه

 متناقض به نظر ظاهراًقانون باال با مشهودات و تجارب مبتنی بر محسوسات ما  – 9

آید. در یک نانوائی نسبت سرمایه متغیر به ثابت، باالتر از یک نخریسی است اما می

آرد از اولی افزونتر است. در باره سرنوشت این می اضافه ارزشی که دومی به چنگ

به این اندیشیم  عجالتاًتناقض بعدها، در جاهای مناسب به تفصیل بحث خواهیم کرد. 

یک میلیون  مثالًشوند. می که کل کارگران یک جامعه توسط سرمایه واحدی استثمار

میلیون ساعت  10کنند و جمع روزانه کار می ساعت کار 10کارگر هر کدام هر روز 

است. با مشخص بودن مدت زمان کار روزانه، مقدار ارزش اضافی تنها با افزایش کارگران، 

یابد. عکس آن هم صادق است، با معین بودن میزان جمعیت، هر مقدار اضافه می افزایش

فراموش نکنیم که تمامی  این را همارزش افزونتر در گرو تطویل روزانه کار است. 

 گوئیم.    می ا جائی صائب هستند که از اضافه ارزش مطلق سخناین نکات ت

سرمایه در بطن پویه تولید، با انکشاف خود فرمانروای مطلق کار شد، بر نیروی  – 10

کار و بر خودِ کار مسلط گردید. همه فکر سرمایه دار یا سرمایه تشخص یافته آن شد 

 که کار اضافی هر چه افزون تری را از گرده کارگر بیرون آرد. 

بوده است. سرمایه برای دستیابی  روند بسط سرمایه همیشه و از آغاز مبتنی بر قهر – 11

به کار اضافی هر چه انبوهتر از یک سو، وحشیانه ترین تضییقات معیشتی را بر کارگران 

تحمیل کرد و از سوی دیگر طول روزانه کار را تا عرش باال برد. سرمایه در تشدید 

ز پشت استثمار و کشیدن کار اضافی از انسانها دست تمامی شکلهای تولیدی پیشین را ا

 بست. 

 تاریخاً سرمایه ابتدا کار را در همان شرایط فنی به زیر سیطره خود کشید که   - 12

وجود داشت. بالفاصله و یکراست شیوه تولید را تغییر نداد. در همین راستا تولید ارزش 
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اضافی به شکل مطلق یعنی از طریق تطویل روزانه کار را موکول به تغییر شیوه تولید 

 .حاضر نساخت

اگر پویه تولید را با چشم کارگر نظر اندازیم رابطه او با وسائل کار نه رابطه با  – 13

سرمایه، که رابطه ای ساده با ابزار مورد نیاز برای انجام یک کار هدفمند است. اما به 

کند. وسائل کار می گردد همه چیز تغییرمی محض آنکه روند تولید، روند ارزش افزائی

شود. دیگر کارگر نیست که ابزار می لی برای جذب کار اضافی کارگردیگر فقط وسائ

گیرد. به می گیرد، وسائل تولید یا سرمایه است که کارگر را به کارمی تولید را به دست

وسائل تولید یا عوامل عینی فرایند کار شود، همین وسائل،  مقداری پولمجرد آنکه 

گردد. با می دیگران اعم از حقوقی یا قهری شالوده حق مالکیت بر کار و حاصل استثمار

تبدیل روند تولید به روند ارزش افزائی هرچه بود به ورطه وارونگی افتاد. کار مرده، 

مالک، خدا و حاکم بالمنازع کار زنده شد. خالق به حضیض ذلت سقوط و مخلوق بر 

ر خلق کار عرش حاکمیت جلوس نمود. این باژگونگی انفجارآمیز شد، نقش کار زنده د

مرده انکار کامل گردید. تا جائی که سرمایه دار اسکاتلندی به گاه فروش کارخانه اش 

داد در کنار بهای ماشین آالت، حق ارزش افزائی آنها !! را هم مطالبه می به خود حق

 آفریده است!!می بنماید!!! گویا که راستی، راستی سرمایه ثابت ارزش
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 بخش چهارم : تولید ارزش اضافی نسبی

 : مفهوم ارزش اضافی نسبی10فصل

  

بازتولید نیروی کار بود یا زمان کار الزم، در مباحث پیشین، بخشی از روزانه کار که نیاز 

مقداری ثابت فرض شد و مابقی، کار اضافی به حساب آمد. در مراحلی از تاریخ وضع 

چنین بود که سرمایه دار برای تصاحب کار اضافی بیشتر، یکراست راه طوالنی تر کردن 

یه در غیاب گرفت. پرسش حاضر ما آنست که سرمامی هر چه بیشتر روزانه کار را پیش

نجومی های تطویل دلخواه روزانه کار، برای دستیابی به کار اضافی انبوه تر و اضافه ارزش

 گیرد. چگونهمی تر، کدام راه یا راهها را پیش گرفته است و هر روز پرشتاب تر پیش

طویل تر  لزوماًتواند حجم اضافه ارزش را کهکشانی باال برد، بدون آنکه روزانه کار را می

ساعت است، ذات سرمایه  12گرداند؟ پاسخ را با یک مثال ساده آغاز کنیم. روزانه کار 

و سرمایه دار یا همان سرمایه تشخص یافته است که از کار اضافی موجود یا اضافه 

کند راضی نباشد، قادر به طوالنی نمودن دلخواه روزانه کار هم می ارزشی که چپاول

 اندیشد و همین جاست که نعره یافتم، یافتم او بلندمی ستنیست. به شکستن بن ب

توان می توان روزانه کار را به شکل رؤیائی طوالنی کرد، امانمی گردد. درست است کهمی

بخشی از همین روزانه کار را که خاص تولید مایحتاج معیشتی کارگر یا بازتولید نیروی 

ساعت آن کار  6ساعت  12از  قبالً ر کار اوست تا آخرین مرز ممکن کوتاه ساخت. اگ

توان کاری کرد که کارگر همان می بود %100ساعت کار اضافی و نرخ استثمار  6الزم، 

دقیقه  15اندازه وسائل زندگی و مایحتاج معیشتی را با یک ساعت، نیم ساعت، حتی 

ر اضافی بدون بانه، مقدار کاصورت و با اعمال این جنایت زالومأکار تولید نماید؟!! در این 

دقیقه و نرخ  45ساعت و  11ساعت و نیم،  11ساعت،  11نیاز به تطویل روزانه کار، 

همان روشی است  دقیقاًاین  .خواهد شد %4700و باالخره  %2300،  %1100استثمار 
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است. داری که ذاتی سرمایه و تحقق آن حدیث لحظه به لحظه تاریخ تولید سرمایه

هم سازگار بود که  کامالً توانست و با سرشت او یا سرشت سرمایه می سرمایه دار البته

به سالخی هر چه وحشیانه تر همان خورد و خوراک و پوشاک و سرپناه یا حداقل 

معیشتی کارگر پردازد، با این کار بدون آنکه زمان تولید این احتیاجات را پائین آرد، باز 

، زیرا که زمان کار الزم را نه با حفظ همان یافت زمان کار اضافی را باال بردمی هم امکان

مقدار مایحتاج معیشتی کارگر بلکه از طریق کاهش تا سرحد ممکنش تنزل دهد، این 

کارگر برای اینکه نیروی کارش را  اوالًکار اما مرزها و موانع بر سر راه خود داشت. 

ندنش در گرو دستیابی به بفروشد باید این نیرو را بازتولید کند. باید زنده ماند و زنده ما

چنین سالخی، آن هم با عطش اطفاء ناپذیر سرمایه،  ثانیاً مقداری وسائل معیشتی است، 

 ثالثاً شد، می تجاوز بسیار زمخت و فاحش به حریم از همه لحاظ محدود کارگرمحسوب

توانست نمی آورد. به همه این دالئل سرمایهمی موج قهر و خشم کارگران را در پی

را بر قتل عام مستمر وسائل و ها ه کارش برای افزایش سرطانی اضافه ارزششالود

امکانات ضروری معاش کارگر استوار نماید. در همین راستا پرسش اساسی مورد تجسس 

ماند. اینکه سرمایه چگونه، از چه طریق و با می همچنان بدون پاسخ یا بالتکلیف باقی

الزم و اضافی پردازد؟ چه کند و به کدامین تطاولها پیشبرد کدام پروسه، به بازتقسیم کار 

دست یازد تا کفه اولی هر چه سبک تر و سهم دومی هر چه سنگین تر و عظیم تر 

روشن بود که باید این بازتقسیم صورت گیرد و شالوده کار شود.  کامالًگردد؟ تا اینجا 

عقب بنشیند. از یاد  زمان کار الزم باید در مقابل زمان کار اضافی هر چه سهمگین تر

توان از افزایش کار اضافی عزیمت کرد و زمان نمی نبریم که عکس آن صادق نیست.

بالعکس باید از کوتاه سازی تا سرحد مقدور دومی یعنی  کامالًکار الزم را کوتاه ساخت، 

کار الزم شروع نمود تا اولی یعنی غول آسائی کار اضافی ممکن گردد و خود به تبع 

حاصل آید. اما برای کاهش کار الزم راهی نیست سوای آنکه زمان الزم برای تولید 

این کار انجام گیرد  مایحتاج معیشتی کارگر کوتاه و هرچه فاحش تر کوتاه شود. اگر
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شود. می آنگاه بخشی از روزانه کار که بهای خرید نیروی کار یا هزینه بازتولید نیروی کار

به صورت بسیار چشمگیر پائین خواهد آمد و با پائین آمدن آن، بخش دیگر، ساعات کار 

اضافی یا اضافه ارزش افزونتر و سترگ تر خواهد شد. برای کاهش فزاینده طول این 

مان هم باید بارآوری کار را هر چه ممکن است باال برد. باید پروسه تولید را آماج ز

تطویل ها قبلی همه جا راه افزایش اضافه ارزشهای تحوالت مستمر نمود. در بحث

 روزانه کار بود. هیچ نیاز فوری، بالفاصله و محتوم به تحول مستمر شیوه تولید احساس

کنیم، بدون سیر صعودی می به روشی که االن بحثها زششد، اما افزودن اضافه ارنمی

بارآوری کار، بدون تولید حداکثر محصول با حداقل نیروی کار، بدون تحول شرایط فنی 

گردید. مارکس نمی و اجتماعی پروسه کار، بدون انکشاف مستمر شیوه تولید مقدور

یل روزانه کار را شکل نخست باال بردن ارزش اضافی یعنی افزایش آن از طریق تطو

و شکل دوم یا افزایش مداوم اضافه ارزش از طریق ارتقاء بارآوری  اضافه ارزش مطلق

نامد. فراموش نکنیم که سرمایه داران به گاه پیش ریز می اضافه ارزش نسبیکار را 

کنند تا ریال، ریال هزینه معاش کارگر، تأثیر آن بر نمی سرمایه بساط محاسبه پهن

ذاتی، عمومی و ضروری های زم و افزایش سود را اندازه گیری کنند. گرایشکاهش کار ال

یابند متمایز دید. در اینجا می سرمایه را باید از اشکالی که این گرایشات در آن تجلی

نشده ایم که به بررسی نحوه انعکاس قوانین داری هنوز وارد فازی از آناتومی سرمایه

ی سرمایه ازجمله واکاوی پدیده رقابت ولو درچند در حرکت بیرونداری ذاتی سرمایه

کنیم اما در همین جا، در ادامه آنچه می سطر پردازیم. این بررسی را به آینده موکول

 گفتیم و به خاطر روشن شدن بیشتر موضوع باید چند نکته مهم را توضیح داد. 

آورد. این امر بالفاصله می افزایش بارآوری کار، زمان کار الزم برای تولید کاال را پائین –1

کشد، اینکه اگر ارزش کاال، با زمان کار الزم اجتماعی متبلور در آن می پرسشی را پیش

گردد در این صورت چرا باید سرمایه دار شیفته و دلباخته افزایش بارآوری می تعیین

ت که کار درپروسه تولید باشد و برای این کار  به تقالئی دست یازد. مگر نه این اس
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آورد؟ پاسخ را با ذکر یک می بارآوری افزون تر کار، زمان کار متبلور در کاال را پائین

 مثال دنبال کنیم. 

کند. ساعات کار ماهانه کارگران می کارگر را استثمار 100صاحب یک کارخانه کفاشی 

 گیرد. کارخانه در ماهمی میلیون تومان دستمزد 2ساعت و هر کارگر در هر ماه  240

کند. مزد ماهانه کارگر می کفش تولید 50ساعت کار  240کفش و هر کارگر با  5000

کفش  40دهد و در قبال می کفش انجام 10معادل کاری است که او فقط برای تولید 

هزار  40کند. به بیان دیگر در ازای تولید هر جفت کفش نمی دیگر هیچ ریالی دریافت

کند. مواد خام، می مان اضافه ارزش تسلیم سرمایه دارهزار تو 200گیرد و می تومان مزد

هزار  160کمکی و هزینه استهالک یا کل جزء ثابت سرمایه مصرف شده در هر کفش 

هزار تومان و ارزش کل کار نهفته  200تومان است. بر این مبنی هزینه تولید یک کفش 

هزار تومان  400ده(  در آن )جزء ثابت سرمایه + جزء متغیر آن + اضافه ارزش تولید ش

خواهد بود. فرض ما آنست که کاال با ارزش واقعی خود فروش رفته و قیمت تولیدی بر 

هزار تومان  400ارزش منطبق است. در این صورت و با قبول این فرض هر جفت کفش 

توانیم به شکلی دیگر هم انجام دهیم. به جای می این محاسبه رافروش خواهد رفت. 

الزم معادل آنها را مبنا گیریم. در هر جفت کفش  اجتماعاً زمان کار ها ارزشبیان پولی 

ساعت کار اضافی، جمعا چهار و هشت دهم ساعت کار  4هشت دهم ساعت کار الزم و 

جدید موجود است که بر زمان کار مرده متراکم یا مواد خام و کمکی و هزینه استهالک 

است. صاحب سرمایه با فروش هر جفت درصد  500افزوده شده است. نرخ استثمار 

بالغ بر یک میلیارد ها هزار تومان و برای کل کفش 200کفش اضافه ارزشی معادل 

 آورد. می تومان به چنگ

سرمایه دار اما قانع نیست. ذات سرمایه است که در جستجوی اضافه ارزشهای نجومی 

 تکنیک مدرن روز را به کارزند. می تر باشد. او دست به مدرنیزاسیون پروسه تولید

 10000کفش  5000سازد. کارخانه هر ماه به جای می گیرد و بارآوری کار را دو برابرمی
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جفت   100ساعت کار ماهانه  240سازد. حال هر کارگر با همان می جفت آماده فروش

کفش معادل کل هزینه معاش یا بهای بازتولید نیروی کار  10کند. کماکان می تولید

شود و به تصرف سرمایه می کفش دیگر یکسره کار اضافی 90ست اما این بار تولید او

 2ید. میزان کل کار جدیدی که در هرکفش بر کار مرده سابق اضافه شده آمی دار در

کفش  100ساعت کار ماهانه کارگر بر  240دقیقه است که حاصل تقسیم  24ساعت و 

دقیقه( و در  13ساعت )کمی بیش از  صدم یک 22است. کار الزم در هر کفش فقط 

ساعت و  2هزار تومان است. کار اضافی موجود در هر جفت اکنون  20بیان پولی آن 

هزار تومان است. بهای  200دقیقه( معادل  11ساعت و  2هجده صدم ساعت ) حدود 

 400هزار تومان و ارزش کفش این بار نه  160سرمایه ثابت به مصرف رسیده همچنان 

هزار تومان گردیده است. کفشها به بازار عرضه و وارد میدان  380تومان که فقط هزار 

 اجتماعا  زمان کار درآن که با  با ساعات کار متراکمشوند. ارزش هرکاال نه می رقابت

آید، می گردد. زیر فشار رقابت جاری، قیمت تولیدی پدیدمی در آن تعیین الزم متبلور

دهند. نرخ می الزم اجتماعاًزمان کارهای اولیه نهفته در کاالها جای خود را به زمان کار 

ها شود و نرخ سود عمومی مبنای توزیع اضافه ارزشمی اضافه ارزش به نرخ سود تبدیل

همان قیمت  گردد. سرمایه دار قادر به فروش هر کفش بامی مختلفهای میان سرمایه

 تومان هم 380000شود اما مطابق ارزش جدید یا نمی هزار تومان 400سابق یعنی 

گذاریم که می بستگی به وسعت و شدت رقابت دارد. فرض را بر این کامالًفروشد. نمی

 210هزار تومان بفروشد. در این صورت او با فروش هر کفش  390او هر جفت را به 

 یلیون تومان اضافه ارزش تاراجهزار تومان و با فروش کل آنها دو میلیارد و یکصد م

 کند. رقمی که بیش از دو برابر دور پیشین انباشت است.می

ارزش کاالها با بارآوری کار نسبت  اوال  در آنچه دیدیم به وضوح مشاهده شد که:  

هزار  380هزار تومان به  400معکوس دارد و با دو برابر شدن آن ارزش هر کفش از 

ارزش اضافی نسبی با بارآوری کار نسبت مستقیم دارد. کل  ثانیا تومان سقوط کرد، 
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به جای یک میلیارد تومان اضافه ارزش، حامل دو میلیارد و یکصد میلیون ها کفش

ارزش نیروی کار هم با سیر صعودی بارآوری کار روند  ثالثا  تومان ارزش اضافی شد. 

هشت دهم ساعت فقط  گیرد. درمثال ما کار الزم موجود در هر کفش به جایمی افت

تالش صاحب داری و این بسیار مهم است. در تولید سرمایه رابعاصدم ساعت شد.  22

کوتاه  صرفاًکوتاه کردن روزانه کار نیست. هدف  مطلقاًسرمایه برای صرفه جوئی در کار 

کردن تا آخرین مرز ممکن زمان کار الزم برای تولید هر کاال و در همان حال افزایش 

هر چه سرطانی تر زمان کار اضافی است. کاهش روزانه کار هر کجا رخ داده است حاصل 

کند می خواهد و بسیار سبعانه دنبالمی پیکار کارگران بوده است. آنچه سرمایه دار

 مراه با افزایش بی مهار بارآوری کار است. افزایش روزانه کار ه

تقالی افراطی و انفجارآمیز سرمایه برای افزایش بی انتهای بارآوری کار و کسب  – 2

و از همان آغاز، پروسه علم آموزی، کشف، اختراع،  تاریخاًکهکشانی اضافه ارزش نسبی، 

ستان سودجوئی علمی و همه چیز مربوط به دانش بشری را در آهای پژوهش، پیشرفت

شاهد انقالبات صنعتی بسیار  مسلماًداری و سرمایه افزائی قربانی کرد و سر برید. سرمایه

عظیم، ابداعات و اختراعات تکنیکی سهمگین، توسعه حیرت انگیز علوم، گسترش خیره 

بشری، کشفیات هوش ربا و دنیائی از این نوع رخدادها بوده است اما های کننده دانش

کل فرایند وقوع این تحوالت را یکراست و ناب در خدمت افزایش سود و داری سرمایه

خودافزائی بدون هیچ مرز سرمایه به کار گرفته است. اگر در این روزها شاهد افالس و 

علمی های و پژوهشها ورشکستگی مرگ آلود تمامی برجهای کهکشان پیمای کاوش

کل دانشگاهها و مراکز علمی و پزشکی  دنیا، شاهد سکوت شرم آور و خفقان نفرت بار

هستیم، اگر دنیای آکنده، دم  19دنیا در مقابل یورش ویروس کرونا و بیماری کووید 

کرده و اشباع از تمامی دانش ها!! حتی برای تولید یک ماسک کارساز در مقابل این 

ن اگر دیگر، همه و همه ریشه در همین جا، همی بسیاریویروس زبون مانده است و 

واقعیت کریه، ریشه در تولید برای سود، تولید بیگانه و متضاد با نیازهای واقعی بشر، 
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دارد. این نکته ای است که تشریح ریشه کاو داری ضد انسانی سرمایه ماهیتاًشیوه تولید 

آن ستون فقرات نقد مارکسی اقتصاد سیاسی است و ما در پروسه شناخت و آموزش 

 ست مدام و مستمر با آن سر و کار خواهیم داشت.آنچه مارکس انجام داده ا
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همزمان و دوش به دوش عده ای کارگر، در محل کار واحد، برای سرمایه واحد،  کارِ

نام دارد. همکاری را به لحاظ تاریخی یا در  همکاریبرای تولید ارزش و اضافه ارزش 

توان رخدادی گواه زایش و بالندگی شیوه تولید می واکاوی پروسه تحوالت مادی تاریخ،

 کنیم. می در چند نکته مهم زیر، خالصه دانست. چرا؟ پاسخ راداری سرمایه

های همیاری ابتدائی چند کارگر، در صنایع صنفی پیشه وری و کارگاهی، در شیوه – 1

 تولیدی پیشین نیز وجود داشت. در آنجا هم چند نفر زیر فرمان یک استادکار کار

ر آن نمودند اما تفاوت کار همیامی کردند، ارزش و حتی اضافه ارزش هم تولیدمی

کارگران با کار مجزا و منفرد آنها حالت کمی داشت. حاصل کار دو کارگر با مهارت و 

شد شاید فراورده می کاردانی مشابه، دو برابر یک کارگر بود. اگر نفر سومی به آنان ملحق

گردید. اضافه ارزش ناشی از کار جمعی آنها، ارزش اضافی تولید شده می کار سه برابر

بود. افزایش و کاهش کارگران نرخ اضافه ارزش کارگاه را  3ضرب در  توسط یک کارگر

برد، در تحول پروسه کارهم نمی داد، درجه بهره کشی از نیروی کار را باالنمی تغییر

مهر داری کرد. کوتاه تر بگوئیم. صنایع پیشه وری ماقبل سرمایهنمی نقش خاصی بازی

کار »آنها توسط های د، ارزش فراوردهبر هستی خود نداشتن« قانون ارزش»حاکمیت 

پرداختند نمی شد. بر این پایه به رقابتنمی یا متوسط کار اجتماعی تعیین« الزم اجتماعاً

در پیامد چنین رقابتی نبود. به همه ها سهمی از کل اضافه ارزشها و اضافه ارزش آن

فزائی فقط هنگامی قانون ارزش ااین دالیل، پیشه وران آن روز سرمایه دار نبودند، 

شود که می یابد و اعمالمی موضوعیت کامال  در مورد تولید کنندگان منفرد، 

به مثابه سرمایه دار تولید کنند. در زمان واحد عده ای کارگر را استثمار ها آن

       را به حرکت در آورند. کار متوسط اجتماعینمایند و از ابتدای امر 
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عکس آنچه در مورد صنایع پیشه وری متکی به شیوه تولید پیشین گفتیم در مورد  – 2

بر این نکته درنگ  عجالتاً کند، می صدقداری همکاری همزاد و همساز با تولید سرمایه

کنیم که نفس به کار گماشتن شمار کثیری کارگر توسط یک سرمایه واحد، در یک 

لید دچار تغییر نشده است، شرایط عینی محیط کار واحد، حتی زمانی که شیوه تو

شوند، می کند. تأسیساتی که کارگران درآن استثمارمی پروسه کار را دستخوش تغییر

کنند. بدون آنکه می انبارهای مواد خام و ابزار، حالت مصرف جمعی در پروسه کار پیدا

گیرند. می قرارارزش مبادله ای آنها باال رود، مشترک و در مقیاس وسیع مورد استقاده 

کنند، بزرگ تر از اطاقی است که می ماشین کار 20بافنده با  20ساختمانی که در آن 

در آن یک بافنده با دو دستیار مشغول کارند. اما تأسیس این کارگاه، در قیاس با احداث 

بیست کارگاه کوچک نیازمند کار بسیار کمتری است. افزایش هزینه وسائل تولید 

نقطه و مورد استفاده گسترده نیز، در مقایسه با نتیجه ای که این کاربرد  متمرکز در یک

آورد، بسیار اندک و مقرون به صرفه است. این وسائل به طور مقایسه می جمعی به بار

ارزشی  اوالًکنند زیرا می ای سهم کمتری از ارزش خود را به هر واحد فراورده منتقل

ارزش خودشان به  ثانیاًشود، می محصول تقسیم دهند بر شمار بیشتریمی که انتقال

 کمتر است.  کامالً طور نسبی و در قیاس با وسائل متعدد 

برخالف همیاری ساده درون داری در همکاری همزاد و همگن شیوه تولید سرمایه

دار مطلق قدرت تولید صنایع صنفی پیشین، قدرت تولیدی کارگران حاصل جمع مق

ت جدید ناشی از ماهیت کار جمعی است. در اینجا حس تجلی یک قدرآحاد نیست، 

سازد. کار هر کارگر به عنوان جزئی می روید که بازدهی کار هر کارگر را افزونمی رقابتی

تواند مرحله معینی از کل پروسه تولید را تشکیل دهد، این همکاری می از کل کار

دهد، کار می کار را افزایشبخشد. قدرت مکانیکی می فازهای مختلف روند کار را سرعت

سازد. می زند، همزمانی کارهای گوناگون را ممکنمی کارگران مختلف را به هم پیوند

رساند، به کار فردی می به استفاده مشترک از ابزار کار و کاهش هزینه تولید کمک
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با این ویژگی داری بخشد، همکاری همزاد تولید سرمایهمی خصلت کار متوسط اجتماعی

ها، قدرت تولیدی خاص روز کار مرکب را قدرت تولیدی اجتماعی کار یا قدرت تولیدی 

 کند. می کار اجتماعی

پیشه ور مالک کارگاه قرون وسطا با استثمار چند کارگر، تملک اضافه ارزش   – 3

توانست خود را از شر کار یدی معاف می حاصل کار آنها و کسب حد معینی از سرمایه

ادکار به سرمایه دار تبدیل گردد، اما مناسبات جاری کارگاه تا اینجا نمایش سازد. از است

داری صوری بود. این مناسبات زمانی به طور واقعی ماهیت سرمایهداری نوعی سرمایه

کار پراکنده و مستقل از هم را به یک پروسه کار های به خود گرفت که انواع پروسه

ار نیز در شکل پیش، نه تحت تسلط واقعی و اجتماعی پیوسته تبدیل کرد. نیروی ک

ارگانیک سرمایه که در انقیاد صوری آن قرار داشت. کارگر به جای آنکه برای خود کار 

کرد، رابطه میان سرمایه دار و کارگر می کند، برای سرمایه دار و تحت کنترل او کار

ود. در بهترین حالت رابطه ای با توان الزم برای پیشبرد، ارتقاء و تحول پروسه کار نب

شد، اما این رابطه روند می آموخت و استادکارمی دومی چند و چون انجام کار را از اولی

عکس داری ساخت. در همکاری همزاد سرمایهنمی کار را دستخوش تغییر و انکشاف

افتد. در اینجا فرمانروائی سرمایه بر تولید عمال تبدیل به ضرورت پیشبرد می ماجرا اتفاق

گردد، انقیاد صوری کارگر از سرمایه نیز تبدیل به انحالل او در می و تحول پروسه کار

فرایند کار و ارزش آفرینی سرمایه، جدائی کامل از کار و سرنوشت کار و تولید و زندگی 

 شود. می خویش

ن کارگران همکار در زیر یک سقف، مبارزه کارگران علیه فشار با کثرت روزافزو – 4

استثمار و سلطه سرمایه در یک سو و تدارک و تجهیز سرمایه برای در هم شکستن 

سبعانه این کارزار افزایش یافت. آتش مبارزه طبقاتی میان دو طبقه نوظهور، طبقه کارگر 

فت تا سلسله جنبان واقعی پویه و سرمایه دار زبانه کشید، روند اشتعال پیمود و شتا

تکامل تاریخ و دوران نوین تاریخی گردد. در این جا دیگر تسلط سرمایه دار بر پروسه 
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این  –استاد، شاگردی نبود  –پروسه نبود فنی  کار فقط یک کارکرد ناشی از ماهیت

و  تسلط از ماهیت استثمارگرانه پروسه کار اجتماعی، از موقعیت مقتدر بتواره سرمایه

 دقیقاً جوشید. تسلط، می ساقط شدن کارگر از تعیین سرنوشت کارش دراین پروسه

حاکمیت سرمایه دار استثمارگر، ایستادگی هم مقاومت کارگر استثمارشونده و مبارزه 

گذشت، احساس بیگانگی کارگر با کارش و می فیمابین تجلی پیکار طبقاتی بود. هر چه

شد، در سوی دیگر سرمایه می ژرف تر و سهمگین ترجدا بودن از تعیین سرنوشت کارش 

کرد تا سرمایه اش را از خطر اعتراض و می دار توان خود را بیشتر و افزون تر در تیر

پیکار کارگران حفظ کند، تا استثمار را شدیدتر، سرمایه را خودافزاتر و عظیم تر و 

 بنماید.  کارگران را مفلوک تر، مقهورتر و در نظم تولید سود منحل تر

تا آنجا که به این شیوه تولید داری همکاری کارگران در کارگاههای جدید سرمایه – 5

گردید. پیوستگی می شد، یکسره و کامل توسط سرمایه طراحی و قالب ریزیمی مربوط

های متصل زنجیر تولید سود، مهرههای کارگران، به صورت یک تن واحد تولیدی یا حلقه

ماشین تولید سرمایه، در خارج از وجود آنان، در ماوراء اراده و اختیار  بی اراده و تسلیم

داری شد. در همین راستا مدیریت سرمایهمی آنها، به وسیله سرمایه برنامه ریزی و اعمال

خیزد. از یک سو می محتوائی دوگانه دارد که از ماهیت متناقض این شیوه تولید بر

فاده است و از سوی دیگر پروسه تولید ارزش و استهای مدیریت پروسه تولید ارزش

میز و استبدادی است، نیاز حتمی استثمار کارگر و قهراًاضافه ارزش است. این مدیریت 

ضد هر میزان آزادی، اختیار و اراده آزاد او است. سرمایه دار ازهمان آغاز وقتی که با 

بالفاصله لشکری از  تشدید استثمار کارگران خود را از انجام کار یدی معاف ساخت

تشکیل داد تا نظم استثمار ها افسران و درجه داران زیر نام سرکارگر، ناظر و نوع این

در سطح جامعه و داری کارگر توسط سرمایه را پاسداری کنند. همان کاری که سرمایه

جهان انجام داده است. زمین و زمان را ماشین قهر اقتصادی، سیاسی، حقوقی، مدنی، 

 اخالقی و همه چیز خود کرده است. فرهنگی،
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 سرمایه دار نیروی کار صدها یا هزاران کارگر را به صورت آحاد منفرد خریداری – 6

پردازد، اما نیروی کاری که می کند، او بهای نیروی کار افراد را به طور تک، تکمی

روی کار کند، نیروی کار گسیخته، پراکنده و منفرد آحاد نیست. بالعکس نیمی استثمار

همکار، همپیوند، مرکب، جمعی هزاران یا دهها هزار کارگر است. بازدهی و حاصل 

قابل قیاس نیست.  اصالً استثمار این کار مرکب جمعی با محصول کار آحاد متفرق کارگر 

 اجتماعی بودن کار را سالح استثمار هر چه کوبنده تر و کشنده تر کارگرانداری سرمایه

ه ظاهر مالک نیروی کار خویشند!! اما فقط تا وقتی که آن را نفروخته سازد. کارگران بمی

اند، به بیان دیگر تا وقتی کارگر نشده اند. با کارگر شدنشان دیگر مالک این نیرو نیز 

 شوند، جدا، جدا با سرمایه تماسنمی نیستند. آنها در این گذر با خود وارد ارتباط

شود که پروسه کار می همکاری آنها از وقتی آغازکنند. می گیرند و رابطه برقرارمی

پروسه کارند، اجزاء های باشند. مهرهنمی شروع شده است. وقتی که دیگر متعلق به خود

وجود سرمایه اند، قدرت جمعی افزون تر ناشی از تولید جمعی آنان متعلق به سرمایه 

ار خویش را یکسره است. کارگران این قدرت و حاصل جمعی بودن یا اجتماعی بودن ک

 کنند. می رایگان و بدون هیچ بها تقدیم سرمایه

فقط قدرت تولید اجتماعی ناشی از همکاری نیست که شکل قدرت تولیدی سرمایه  – 7

نیز در قیاس با پروسه کار کارگران مستقل و منفرد یا حتی  کند، خود همکاریمی پیدا

گیرد. این همکاری نخستین می خودبه داری استادکاران، شکل مختص تولید سرمایه

تغییری است که پروسه کار به دنبال تبعیت واقعی از سرمایه، شاهد وقوع آنست. تغییری 

خودانگیخته که شکل کارهمزمان شمار کثیر کارگر برای سرمایه دارد و ظهور آن گواه 

 شروع یا مقارن آغاز تولید کاپیتالیستی است.
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 : تقسیم کار و مانوفاکتور12فصل

 

 منشأ دوگانه مانوفاکتور  -1

به عنوان شکل همکاری مبتنی بر تقسیم کار، متمایز از نوع ساده پیشین همکاری، و 

صورت واقعی خود را در مانوفاکتور ظاهر ساخت. میانه داری همزاد پروسه تولید سرمایه

توان دوره رونق مانوفاکتورها دانست. می قرن شانزدهم تا ثلث آخر قرن هجدهم را

مختلف و  صنایع دستیکارگران شاغل در  اول:مانوفاکتور به دو شکل پدید آمد. 

مایه دار واحد، زیر یک سقف مشترک جمع آوری شدند تا کل جداگانه، توسط یک سر

سرمایه دار عده ای  دوم:را به دوش کشند.  یک محصول معینامور مربوط به تولید 

کاغذسازی، در زمان واحد، زیر  مثالً دادند، می صنعتگر را که همگی کار واحدی انجام

کل پروسه تولید کاال یک سقف واحد گرد آورد، هر صنعتگر به کمک یکی، دو شاگرد 

کردند. کارها را با همان می گرفتند، بر پایه نوعی همکاری ساده با هم کارمی را به عهده

دادند، اما به تدریج و با رجوع به نیازهای روز، کار تولید می روش دستی سابق انجام

سیم کاالی واحد به کارهای منفصل و جدا از هم تقسیم گردید. به طور تصادفی نوعی تق

شد، کاال به جای آنکه فراورده کار صنعتگر واحد باشد، محصول کار چند می کار حاکم

شد. به این ترتیب می کارگر یا پروسه ای از کارهای مبتنی بر همکاری و تقسیم کار

مانوفاکتور از یک سو تقسیم کار را به عنوان عنصری جدید وارد پروسه تولید کرد یا 

ر صنایع دستی مستقل را در هم ادغام نمود. به یاد داشته گسترش داد و از سوی دیگ

همه جا اعضا و جوارح انسان بود.  باشیم که در مانوفاکتور، سلسله جنبان پروسه کار

 برای داشتن شناخت الزم از تقسیم کار در مانوفاکتور نکات زیر اهمیت دارند.
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کند. می صنعت دستی نقش خود را به عنوان پایه و اساس تولید مانوفاکتوری حفظ الف:

پروسه تولید متشکل از مراحل مختلف عملیات دستی است. هر کدام این عملیات اعم 

 گیرد.می از ساده یا پیچیده شکل پیشه ورانه دارد و با دست انجام

یایش نه از این ویژگی که از تقسیم کار در اینجا یک همکاری ویژه است اما مزا ب:

 شود.می ماهیت عام همکاری ناشی

  

 کارگر جزء کار و افزار کار  -2

کند وجودش جزئی از پروسه آن کار و می کارگری که همه عمرش یک عمل را تکرار

شود، در قیاس با پیشه ور، با وقت کمتر محصول بیشتر، با حداقل قوا کار می ابزارش

د و بارآوری کار او باالتراست. مانوفاکتور همزمان با تبدیل کارگر دهمی افزونتر تحویل

دهد، رده بندی خودجوش می به جزئی از کار و ابزار کار، مهارت او در آن کار را رشد

بخشد، با تبدیل یک جزء می کند و تکاملمی موجود در جامعه روز را در کارگاه بازتولید

داد که پیش تر در شکل می همان راهی را ادامهپروسه کار به شغل مادام العمر فرد، 

 شاهدش بودیم.ها موروثی کردن حرفه

           

 ناهمگون و ارگانیک   –اشکال اساسی مانوفاکتور  -3

کرد دو شکل متفاوت داشت. محصول می مانوفاکتور منوط به ماهیت محصولی که تولید

شدند و یا مولود یک سلسله می یا نتیجه مونتاژ اجزائی بود که مستقل از هم ساخته

نمود. ساعت می صدق« ساعت»در مورد  ناهمگونو عملیات پیوسته بود. نوع ها پروسه

مبدل به محصول اجتماعی مبتنی  بعداً ابتدا حاصل کار فردی این یا آن صنعتگر بود، 

 بر کار شمار کثیری کارگر مانند صفحه ساز، فنرساز، عقربه ساز، قاب ساز، پیچ ساز،

توانست می آبکار، پایه ساز و دهها کار دیگر شد. در این نوع مانوفاکتور هر جزء فرعی کار
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شکل صنعت مستقلی به خود گیرد که کارگر انجام دهنده اش تحت تسلط سرمایه دار 

 داد.       می واحد با سایر کارگران به صورت همکاری انجام

مختلف های دارای شکل کامل، تولید کاال از یک سلسله پروسه ارگانیکدر مانوفاکتور  

 کرد، کارگران هر کدام یک جزء این پروسه را انجاممی و در عین حال پیوسته کار عبور

کارگر  72نمودند، تولید سوزن از سیم با همکاری می دادند و کار همدیگر را تکمیلمی

 پروسه کار در اینجا نظم و هماهنگی پیدانمونه بارز این شکل تولید مانوفاکتوری بود. 

شد. این امر و به می کرد و به گونه ای چشمگیر از صنعت دستی پیشه وری متفاوتمی

گردید که زمان تولید محصوالت از زمان کار می طور اخص صرفه جوئی در وقت باعث

ه  ماقبل سرمایه الزم برای تولید آنها فراتر نرود. امری که در تولید کاالئی ساد اجتماعاً

گردید. در آنجا فروش کاال به قیمت می داری، از خارج و از طریق اهرم رقابت تحمیل

آورد که صنعتگر برای کاهش زمان کارش و انطباق آن بر می بازار این اجبار را پدید

الزم تالش کند، در مانوفاکتور ارگانیک بالعکس، تحویل مقدار معینی  اجتماعاًزمان 

 شود.        می زمان کار معین قانون فنی پروسه تولیدمحصول در 

جهتگیری متمرکز تولید مانوفاکتوری بر کاهش هر چه بیشتر زمان کار الزم، برای تولید 

محصوالت، از همان آغاز زمینه هائی برای کشف، اختراع و ساختن ماشین پدید آورد. 

بسیار ساده هم تولید شد. آسیای اولیه و های به طور پراکنده و جسته، گریخته ماشین

کاغذ در صنعت کاغذسازی یا آسیای سنگ کوب برای خرد کردن فلزات در حوزه معدن 

از جمله این ماشینها بود، واقعیت آنست که ماشین خاص سراسر دوران مانوفاکتوری را 

همان کارگر جمعی، کارگران قفل به زنجیر همکاری، تحت استثمار سرمایه دار واحد، 

داد. کارگران جزء کار، یک، یک بر اساس میزان مهارت، می ر یک سقف واحد تشکیلزی

بنیه بدنی، حالت روانی خود، توسط صاحب کار در پروسه تولید جاسازی شدند، مهره 

دادند دفن شدند، یکسویه و تک می چرخ تولید گردیدند، در همان کاری که انجام

حب سرمایه پیدا کردند، مانوفاکتور در پویه ساحتی توانائی انجام کار بیشتر برای صا
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تک بعدی و متحجر کارگر را باال برد،  کامالًتصرف صنایع گوناگون پیشه وری، تخصص 

در همان حال بانی و محرک بی تخصصی گسترده شد. قشر وسیعی از کارگران موسوم 

رماهر تقسیم به غیرماهر پدید آورد، سلسله مراتب ایجاد کرد، کارگران را به ماهر و غی

نمود، چرخه کار را از تحمل هزینه کارآموزی شاگردان و ارتقاء آنها به صاحبان مهارت 

 معاف ساخت.

 

 تقسیم کار مانوفاکتوری و تقسیم کار درون جامعه -4

اصلی، های هرگاه فقط خود کار را مورد نظر قرار دهیم، تقسیم تولید اجتماعی به حوزه

توان تقسیم کار فردی نامید. رابطه میان می کارگاهی رافرعی و تقسیم کار های شاخه

تقسیم کار مانوفاکتوری و اجتماعی پایه عمومی هر تولید کاالئی است. این موضوع را 

خاص های باید شکافت. تقسیم کار درون جامعه ناظر بر تعلق افراد به مشاغل یا پیشه

تقسیم کاری که ریشه  گیرد. اول،می متضاد سرچشمه کامالً است و از دو منشأ 

فیزیولوژیک دارد، بر پایه تفاوتهای جنسی و سنی در درون خانواده پدید آمده است، در 

قبیله رشد کرده است، با توسعه جوامع انسانی و افزایش جمعیت، به ویژه تصادمات 

میان قبایل و سلطه قبیله ای بر قبیله دیگر گسترش یافته است. دوم، تقسیم کار ناشی 

مختلف تولید که ابتدا وجود نداشته و به تدریج بر اثر تماس های ادله میان حوزهاز مب

و جوامع دارای وسائل کار و زندگی متفاوت ظهور نموده و ها میان خانواده ها، قبیله

مختلف تولید را به وجود های میان حوزههای بالیده است. تصریح کنیم که مبادله تفاوت

متفاوت تولید های را به هم مرتبط ساخت و تبدیل به رشتها هنیاورد، بلکه این حوزه

 اجتماعی کرد. 

ساخت. رخدادی می شالوده تقسیم کار ناشی از مبادله کاالها را جدائی شهر از روستا

که جای توضیح آن اینجا نیست. اگر استثمار همزمان عده ای کارگر به وسیله سرمایه 

تقسیم کار مانوفاکتوری بود، توسعه و تراکم  دار واحد زیر سقف واحد پیش شرط مادی
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کرد. در مورد رابطه این می جمعیت نیز پیش شرط تقسیم کار درون جامعه را تعیین

دو باید گفت که تقسیم کار مانوفاکتوری در گرو درجاتی از رشد تقسیم کار درون جامعه 

و شکل تقسیم کار این گرفت. این دمی بود اما رشد دومی به گونه ای بارز از اولی تأثیر

آنها نیز مهم بود. تقسیم کار مانوفاکتور حکایت های پیوندها را با هم داشتند اما تفاوت

این واقعیت بود که وسائل تولید در دست سرمایه دار واحد تمرکز یافته است. تقسیم 

گفت که وسائل تولید میان تولید کنندگان متعدد و مستقل می کار درون جامعه بالعکس

توزیع شده است. در درون کارگاه قانون آهنین تناسب عددی میان وظائف و کسانی که 

شد، در جامعه می عهده دار انجام این وظائف بودند، اساس تقسیم کارها میان افراد

بالعکس بی قانونی، تصادف یا رغبت است که توزیع تولید کنندگان و وسائل تولید آنها 

بخشد. تقسیم کار کارگاهی متضمن می آرد و تنوعیم مختلف را پدیدهای در شاخه

اقتدار بالمنازع سرمایه دار بر شمار کثیر کارگرانی است که هر کدام آنها سوای مهره ای 

بی اراده و منحل در سرمایه و پروسه کار سرمایه دار هیچ چیز دیگر نیستند. تقسیم کار 

زند. تولید کنندگان می یونددرون جامعه تولید کنندگان مستقل و مجزا را به هم پ

 مستقل و مرتبطی که رقابت بر سر فروش کاالها تنها قدرت حاکم بر روابط آنان است. 

نکته دیگری را اضافه کنیم. اگر در تولید سرمایه داری، تقسیم کار متشتت رقابت آمیز 

 مستبد کارگاهی ملزوم و مکمل همدیگرند، در شکلهای کامالًاجتماعی و تقسیم کار 

تولیدی قدیمی تر بالعکس شاهد الگوئی از سازمانیافتگی نقشه مند کار اجتماعی همراه 

توان در همبائیهای می با نفی تقسیم کار درون کارگاهی بودیم. مثال بارز این الگو را

هندی آن ایام مشاهده نمود. یک جامعه اشتراکی کوچک متکی به تولید اشتراکی در 

اری الیتغیر که توسعه آن نه از طریق انکشاف و تحول یک مزرعه مشترک و تقسیم ک

افتاد. جمعیتی می در شیرازه تولیدی بلکه از راه ایجاد جوامع اشتراکی مشابه اتفاق

تا چند هزار هکتار در اختیار داشتند، یک واحد خودکفای  40انسان زمینی به وسعت 

شدند. می ف افراد تولیددادند. محصوالت به قصد مصرمی تولیدی و اجتماعی را تشکیل
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کار های گردید، فراوردهمی حاصل کار انسانها کاال نبود، زمین به طور اشتراکی کشت

شد، کدخدا، قاضی، کالنتر، تحصیلدار، حسابدار، مرزبان، می میان افراد جامعه تقسیم

این ر، شاعر اعضای میراب، برهمن، آموزگار، منجم، آهنگر، نجار، سفالگر، سلمانی، گازُ

 دادند. می جامعه را تشکیل

 

 مانوفاکتور داری خصلت سرمایه -5

استثمار شمار کثیرکارگران توسط سرمایه دار واحد و زیر چتر سلطه این سرمایه دار، 

بنیاد همکاری کال، از جمله شکل مانوفاکتوری آن است. تقسیم مانوفاکتوری کار افزایش 

به کار گماردن کارگران جدید، تابع تقسیم کند. می جمعیت را ضرورت پروسه فنی کار

کار از پیش مقرر، نیاز حتمی مانوفاکتور است. گسترش تقسیم کار هم در گرو افزایش 

یابند می گیرد. در همین راستا نکات دیگری نیز اهمیتمی جهشی تعداد کارگران قرار

 که به اختصار عبارتند از:

هر دو جزء سرمایه ثابت، یعنی جزء فیکس  افزایش سرمایه متغیر نیاز به افزایش اول:

آرد. این می مانند ساختمان و تأسیسات و جزء گردشی مثل مواد خام  را هم به دنبال

امر یعنی افزایش بی وقفه سرمایه یا تبدیل مستمر وسائل اجتماعی تولید و زندگی به 

  است. سرمایه، قانون ماهوی تولید مانوفاکتوری

شود. کل غنائم و می ن در مانوفاکتور شکل وجودی سرمایهکار جمعی کارگرا دوم:

عایدات مکانیسم اجتماعی تولید با جمعیت کثیر کارگران جزء کار، به تمام و کمال، 

 متعلق به سرمایه دار است. قدرت تولیدی حاصل ترکیب انواع کار، قدرت تولیدی سرمایه

 شود.  می

دهد، میان نمی زیر یوغ قدرت سرمایه قرار مانوفاکتور فقط کارگر سابقا مستقل را سوم:

آرد. بر خالف همکاری ساده، شیوه کار می خود کارگران نیز سلسله مراتب به وجود

دهد، کارگر را مسخ می کند، نیروی کار را از ریشه مورد حمله قرارمی فردی را متحول
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استعدادها و غرایز کند اما جهان می کند، مهارت جزئی او را مصنوعاً تقویتمی و معلول

 سازد. می سوزاند و خاکسترمی وی راهای و قریحه

فروخت که خود می اگر پیش تر کارگر نیروی کارش را از آن روی به سرمایه چهارم:

وسیله مادی تولید کاال نداشت، اینک نیروی کار انفرادی او تا وقتی که به سرمایه 

کار فردی وی تنها وقتی و در جائی  فروخته نشود، قادر به هیچ کاری نیست. نیروی

قادر به انجام کار است که فروخته شده و متعلق به خودش نیست. کل آنچه کارگر از 

 گردد. تقسیم کارمی دهد در طرف مقابل وی که سرمایه است انباشتهمی دست

اندازد که با قوای فکری جاری در می مانوفاکتوری سرمایه داری، کارگر را به وضعی

گردد. روند می ه مادی تولید به منزله دارائی غیر و قدرتی حاکم بر خویش رو به روپروس

این جدائی و احساس بیگانگی از همکاری ساده که در آن سرمایه دار شکل نماد وحدت 

شود، در تولید می کند، شروعمی و نماینده اراده کل ارگانیسم کار اجتماعی را احراز

مهره ساختن و انحالل کامل کارگر در سرمایه، شدت و عمق  مانوفاکتوری با مثله کردن،

گیرد و در صنعت بزرگ که علم را ابزار صرف افزایش بارآوری کار و سود می و سرعت

 رسد. می سازد، به اوجمی کهکشانی سرمایه

هرگونه قدرت تولید فردی ساقط شد، قدرت او قدرت  در مانوفاکتور کارگر از پنجم:

ل قدرت تولید اجتماعی وی ملک طلق سرمایه دار گردید. تولید تولید جمعی و ک

شعور را سالخی کرد، با رونقش، رجوع به فکر را تعطیل نمود. داری مانوفاکتوری سرمایه

 این موتور شدند. های کارگاه موتور و کارگران پیچ و مهره

همکاری مبتنی بر تقسیم کار یا مانوفاکتور، سرآغازی خودرو داشت اما هنگامی  ششم:

که به درجه ای از توسعه و ثبات رسید صورت بندی آگاهانه، نقشه مند و منظم شیوه 

شد. نوع معینی از سازمان کار اجتماعی به وجود آورد و قدرت داری تولید سرمایه

د. تقسیم کار مانوفاکتوری به عنوان یک شکل تولیدی بسیار زیادی به این سازمان دا

تولید اجتماعی مشخصا سرمایه داری، پروسه انکشاف خود را درهیچ شکل دیگری سوای 
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توانست محقق سازد. پروسه ای که سوای تولید اضافه نمیداری شکل گسترش سرمایه

 ارزش نسبی در سهمگین ترین ابعاد با هزینه کارگر هیچ چیز دیگری نبود.  

دوره مانوفاکتوری به معنای درست کلمه یا دوره ای که مانوفاکتور شکل غالب  هفتم:

کند، در تحقق گرایشات درونی خود با سدها و موانع مهمی می تولید کاپیتالیستی پیدا

 شود. سلسله مراتب میان کارگران و تقسیم آنها به ساده و ماهر را گسترشمی مواجه

کارگران غیرماهر را، به دلیل نفوذ چیره کارگران ماهر، دهد. در همان حال تعداد می

کند. پروسه تولید را با مدارج مختلف بلوغ، قدرت و پیشرفتگی ابزار می دچار کاهش 

بخشد، همزمان می نماید و در این راستا استثمار زنان و کودکان را حدتمی کار منطبق

گیرد. صنایع پیشه وری را می اربا مقاومت عادات و خلقیات کارگران مرد در تصادم قر

آرد، اما از می کند و هزینه پرورش کارگر را پائینمی مختلف تقسیمهای به شاخه

ماند. مانوفاکتور واجد می کارآموزی نیروی کار محتاج به آموزش طوالنی مدت، باز

ظرفیت الزم برای تسلط بر کل تولید اجتماعی نبود،  توان تحقق یک تحول ریشه ای 

این زمینه را نیز نداشت. با این ویژگی ها، بر شالوده موجود صنایع پیشه وری شهری  در

هموارساز راه داری و صنایع خانگی روستائی روئید، به عنوان فازی از تولید سرمایه

گسترش عظیم تر این شیوه تولید شد، در مرحله ای از تکاملش دچار تناقض گردید. با 

که خود یک نیروی محرکش بود در تضاد قرار داری سرمایهت انکشاف سریع لزوماًم

 گرفت. در حد خود به کشف پاره ای ابزارها و دستگاههای مکانیکی کمک رساند.  
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 تحول ماشینیسم -1

به ضد او،  کامالً به حکم ماهیت خود، ماشین آالت را نه برای انسان که داری سرمایه

سای بارآوری کار، کاهش هزینه تولید، پائین آوردن هر چه بیشتر آبرای افزایش برق 

تحول شیوه تولید در . هدخوامی چه ممکن میزان سود قیمت کاالها و باالبردن هر

 مانوفاکتور از نیروی کار و در صنعت بزرگ کارخانه ای از وسیله کار آغاز

 در نخستین گام ببینیم که وسیله کار چگونه از ابزار دستی به ماشین تکامل گردد.می

شین ساده و ماشین ریاضی و اقتصاددانان انگلیسی ابزار را ما ،یابد؟ علمای مکانیکمی

نامند. در همین راستا حتی ادوات کمکی، سطح شیب دار و پیچ را می را ابزار پیچیده

کنند. این تعریف از نظر اقتصادی غلط، بی اعتبار و فاقد عنصر تاریخی می ماشین تلقی

که نیروی محرکه ابزار انسان گویند می است. عده ای نیز در توضیح تفاوت ماشین و ابزار

اما نیروی محرکه پشت ماشین یک عامل غیرانسانی مانند حیوان است. بر این ت اس

خیش یک ماشین است اما دستگاه بافندگی نیرومندی که با دست انسان به  مثالًمبنی 

 آید ابزار خواهد بود!! می حرکت در

 تشکیل ماشین ابزار، دستگاه انتقال، موتور محرکهر ماشین از سه جزء اساسی، 

 شود. جزء اول نیروی به حرکت در آورنده ماشین است و این حرکت را یا خود تولیدمی

گیرد. جزء دوم می کند مانند ماشین بخار، یا از یک نیروی طبیعی مانند چرخابمی

از خطی به دورانی است. این دو جزء  مثالًانتقال حرکت و در صورت لزوم تغییر نوع آن 

رساند. جزء سوم )ماشین افزار( این حرکت را به می مجموعا حرکت را به ماشین افزار

گیرد. انقالب صنعتی قرن هجدهم از همین جزء آخر آغاز شد و می شکل دلخواه به کار

که  تحول صنعت دستی پیشه وری به صنعت ماشینی را در پی آورد. تعداد کارافزاری
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شود، می تواند به کار گیرد به وسیله اعضاء جسمانی او محدودمی انسان در زمان واحد

توان نمی دهد، اما با یک دستمی دهد که انسان انجاممی ماشین همان کاری را انجام

در آن واحد دهها ابزار را به کار گرفت و دهها کار را پیش برد، در عوض، شمار افزار 

ماشین، از قید محدودیتهائی که صنعتگر به لحاظ جسمانی برای  مونتاژ شده در یک

کاربرد همزمان ابزار دارد، آزاد است. سرمایه داران قبل از پیدایش ماشین با حرص بی 

پایان سوداندوزی، کوشیدند تا شاید یک کارگر در آن واحد چندین وسیله کار را به کار 

ن امکان نداشت. پیدایش ماشین نقطه آغاز گیرد و چندین کار را به فرجام رساند اما ای

کرد می و راهگشای انقالب صنعتی شد، به جای کارگری که با ابزار واحدی کار

کردند. این می مکانیسمی پدید آمد که به یمن آن، توده ای از افزار مشابه یکجا کار

ا فقط با یک افتادند. با همه اینها تا اینجمی توده افزار توسط نیروی محرکه واحدی راه

عامل ساده تولید ماشینی مواجه بودیم. در میان نیروهای محرکه مهمی که از زمان 

مانوفاکتوری کاربرد داشتند، اسب از همه بدتر بود. موجودی خودسر، پرهزینه، پردردسر 

برد. بی ها برای خدمات درون کارخانه، با این همه صنعت بزرگ در آغاز از آن استفاده

یک معیار است. باد نیروئی متغیر و خارج از کنترل « قوه اسب»ز هم جهت نیست هنو

شاهد هستیم که چه کاربرد  تاریخاًالزم بود. نیروی آب بر همه اینها تفوق داشت و 

عظیم و چه تأثیرات شگرفی داشته است. در قرن هفدهم، تالش زیادی برای چرخش 

ب برای راه اندازی جثه شد، اما نیروی آ« چرخ آب»هر دو سنگ آسیاب توسط یک 

عظیم مکانیزم ناقل کفاف نداد، همین امر محرکی برای تحقیقات وسیعتر در قلمرو 

قوانین اصطکاک شد. چرخ لنگر که بعدها نقشی مهم در صنعت ماشینی احراز کرد از 

جوشید و باالخره در این راستا بود که عناصر علمی صنعت مدرن ها درون همین تالش

موسوم به ماشین « جیمزوات»فاکتور تکوین یافت. اختراع ماشین بخار دوم در دوران مانو

، نقطه عطف مهمی در پروسه بسط صنعت ماشینی بود. با این اختراع دوسو کاربخار 

گرفت، تحت می موتور محرکی پیدا شد که نیرویش را از مصرف ذغال سنگ و آب
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کرد، برخالف می ه نقلیه را بازیکنترل انسان قرار داشت، قابل انتقال بود و نقش وسیل

داد که تولید به جای پراکندگی در روستا، می چرخاب نه روستائی که شهری بود. اجازه

در شهر متمرکز شود و سرانجام آنکه کاربرد فنی عام داشت و شرایط محلی، تأثیر 

به محض اینکه ابزار دستی انسان جزئی از یک چندانی بر محل استقرارش نداشت. 

ماشین شد، موتور محرک نیز شکل مستقلی یافت و از قید نیروی انسانی رها گردید. 

یک ماشین قادر گردید چندین ماشین را یکجا به حرکت آرد، ماشین محرک نقش 

وسیعتری یافت. مکانیسم انتقال به صورت دستگاهی مفصل دستخوش تحول جدی شد 

متعدد از یک نوع و سیستم های نو همین جاست که باید به تفاوت میان همکاری ماشی

شود و می ماشینی اشاره کرد. در مورد اول کل محصول به وسیله ماشینی واحد ساخته

پروسه تولید حاوی یک همکاری ساده ماشینی در کارخانه است. کارخانه از مجموعه 

همکاری کارگر را کنار بگذاریم، سوای گردآئی و کار اگر تشکیل شده و ها ای ماشین

کند. نمونه اش کارخانه نساجی است نمی چیز دیگری را منعکسها زمان این ماشینهم

که در آن شمار کثیری دستگاه بافندگی کنار هم قرار دارند. در اینجا البته یک وحدت 

حرکت خود را همزمان ها مکانیکی وجود دارد که به نوبه خود مهم است. همه ماشین

گیرند و الجرم نقش اعضای یک اندام واحد را می رخانهو به طور برابر از موتور واحد کا

 کنند.  می بازی

در سیستم ماشینی، به مفهوم درست کلمه، تولید محصول با عبور از یک سلسله 

پذیرد. درست است که مانوفاکتور می متمایز و متصل مرحله ای  انجامهای پروسه

ن سیستم را به وجود آورد، اما شالوده طبیعی تقسیم بندی و سازماندهی روند کار همی

کارگران بودند  ابتدااساسی میان این دو موجود است. در مانوفاکتور  کامالً یک تفاوت 

بردند و بعدها می مختلف را با ابزارهای دستی پیشهای که فردی یا گروهی،  پروسه

کار منحل پروسه کار شدند، اما در تولید ماشینی رکن ذهنی تقسیم های بتدریج مهره

رود، این که هر پروسه خاص تولید چگونه به انجام می یا نقش فعال فکری کارگر از بین
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چگونه به هم پیوند خورند، موضوعی است که از طریق برنامه ها رسد و کل پروسه

گیرد. می علمی و با نقش بازی علومی مانند مکانیک، شیمی و غیره انجامهای ریزی

منحل و از داری ین تر در پروسه تولید سرمایهدرهمین راستا علم هرچه سهمگ

 گردد.  می جهتگیری انسانی و پاسخ به نیازهای انسان دورتر

پیش تر گفتیم که مانوفاکتور پایه فنی صنعت بزرگ بود. ماشین هائی تولید نمود که 

صنعت بزرگ با توسعه و تکمیل آنها تولید پیشه وری و مانوفاکتوری را راهی بایگانی 

خ کرد. به بیان دیگر تولید ماشینی از جائی سر بیرون آورد که در درون آن قادر به تاری

 بالیدن و گسترش مطلوب نبود و برای آنکه ببالد و تکامل یابد باید آن بنیاد را بر هم

را ضروری ها ریخت. تحول شیوه تولید در منطقه ای از صنعت، تحول در سایر حوزهمی

نایعی رخ داد که به دلیل تقسیم کار به گونه ای با هم ساخت. این امر نخست در ص

کردند اما نقش مکمل می مرتبط بودند. هر کدام آنها با اینکه کاالی متمایزی تولید

نمودند. به طور مثال در می همدیگر در پروسه تولید جمعی محصولی واحد را ایفاء

گی را ضروری ساخت. صنعت پوشاک اختراع ماشین ریسندگی، تولید دستگاههای بافند

تاخت نیاز به خلق ماشینهای جدید را وسیع تر و الزم می روندی که هر چه بیشتر پیش

الزم برای وقوع های کرد. در همین راستا انقالب در صنعت و کشاورزی، زمینهمی تر

تحولی عظیم در شرایط عام پروسه تولید اجتماعی، در ارتباطات و حمل و نقل مانند 

دیگر را الزامی ساخت. استثمار های راه آهن، تلگراف، ذوب آهن  و حوزه کشتی رانی،

کرد، می کارگر که شمار آنان انفجارآمیز رشدهای وسیع تر، حادتر و وحشیانه تر توده

تمامی امکانات الزم را برای گسترش صنعتی حیرت انگیز در اختیار سرمایه و طبقه 

 بردگان مزدی، طاقت فرسا و رعب آور استثمارسرمایه دار قرار داد. خیل بی پایان 

 ، هر چه بیشتر تولیدآکندندمی آفریدند، کشورها را از سرمایهمی شدند، سرمایهمی

گردیدند، می شدند، کوبنده تر از هستی ساقطمی کردند عمیق تر از کار خود جدامی

شدند و سرمایه می ، کودن تر، مسخ ترخود ضعیف تر، فرسوده تر، مقهورتر، مفلوک تر
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ساختند. هر می را کهکشانی تر، قاهرتر، غول آساتر، باهوش تر، دانشمندتر و مدرن تر

شد و هموارساز راه گسترش اختاپوسی سرمایه و قدرت می آفریدند سرمایهمی چه

شد، در هر گام میداری اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، فکری، علمی، فنی، صنعتی سرمایه

و رقت بارتر به ورطه فالکت، فقر، فروماندگی، بیگانگی با شعور و  ژرف تر، کوبنده تر

غلطیدند و در مقابل سرمایه را صاحب خیره کننده ترین دانش ها، می آگاهی طبقاتی

کردند. با می تکنیکها، صنعت ها، اختراعات هوش ربای فنی، کشفیات خیره ساز علمی

 دادند و بورژوازی را قادرمی اکار خویش، سفینه علم را توان پرواز به کهکشانه

ساختند تا کل این علوم و دستاوردهای دانش را یکجا و یکسره ابزار رشد سرطانی می

سرمایه و سالح استثمار کشنده تر، بردگی رقت بارتر، اسارت مرگبارتر و بی حقوقی 

ید سهمناک تر آنان سازد. صنعت بزرگ از دل این روند، غول آسا بالید، طومار عمر تول

سابق های هر چه مدرن تر را جایگزین ماشینهای مانوفاکتوری را در هم پیچید، ماشین

کرد، پایه فنی ماشین آفرینی خاص خود را خلق و مستقر ساخت. وارد فازی شد که 

 ماشین را با ماشین تولید کند. 

 

 کند   می آفریند، ارزش خود را به کاال منتقلنمی ماشین هیچ ارزشی -2

پیش تر تصریح شد که کل قدرت تولیدی ناشی از تقسیم کار و همکاری کارگران به 

داری شود. تولید سرمایهمی رایگان و بدون هیچ ریال هزینه نصیب سرمایه کامالًصورت 

به لحاظ تشدید استثمار انسان، مفلوک ساختن و هیچ و پوچ نمودن او دارای توان و 

ظرفیتی از همه لحاظ سحرانگیز، افسانه ای، باور نکردنی و غیرقابل توصیف است. با هر 

از  ها کند و فرسنگمی کارگر را غرق در تنهائی هول انگیز کردن خود، اجتماعیگام 

از همزنجیران، از انسان ها، از هستی اجتماعی خود، از کارش، از خودش، از جامعه، 

گرداند، آدمها را به می شعور و شناخت واقعی طبقاتی خود، از همه چیز مهجور و بیگانه

کند تا عظیم ترین می زند تا بیگانگی آنها را به اوج رساند، آنها را همدوشمی هم پیوند



 171                                                                   جلد یکم  :بازخوانی کاپیتال

 

کند! تا آخرین بارقه آزادی می آنان را آزادضربات را بر همدوشی انسانی آنها وارد سازد، 

دهد! تا ریشه هر نوع حق و حقوق انسانی می را در زندگیشان خاموش نماید، به آنها حق

آنها را در هم کوبد و خشک سازد. در اینجا همه چیز ساز و برگ افزایش و خودافزائی 

سودآوری سرمایه شود. سرمایه است و الجرم هر چه انسانی است باید بمباران و قربانی 

اسیر همین مصیبت است. هزاران کارگر همکار، همراه  دقیقاً همکاری و تقسیم کار نیز

تولید های این راستا که همیاری و همکاری آنها هزینه شوند اما فقط درمی و همپیوند

فزائی سرمایه را طغیان آلودتر کند، همکاری در اسرمایه را نازلتر و سیالب سود و خود

است و داری ینجا نیروی طبیعی سراسر رایگان و بدون هیچ بهای کار اجتماعی سرمایها

نماید، که می کند که طبیعت رایگان برای سرمایه ایفاءمی درست همان نقشی را بازی

 زمین، آب، هوا و سایر اجزاء طبیعت تار و پود سودآوری بدون هیچ هزینه سرمایه

 گردند. دانش نیز به همین سرنوشت گرفتار است. می

با صنعت بزرگ نیروهای عظیم طبیعت و علوم طبیعی را به درون چرخه داری سرمایه

اما و این اما بلعد تا بارآوری کار را به طور حیرت انگیز باال ببرد. می ارزش افزائی خود

ربطی به ارزش زا بودن این افزایش در بارآوری تولید هیچ  بسیار، بسیار مهم است،

صعود خیره کننده !! اقد هر نوع ظرفیت ارزش زائی است،ماشین ندارد، ماشین ف

 بارآوری تولید فقط محصول کار مصرف شده هر چه عظیم تر کارگر است.

کند، نمی ماشین بسان هر چزء دیگر سرمایه ثابت هیچ ارزش جدیدی خلق

ماشین از آن روی که ارزش دارد  کند.می ارزش خود را به محصول منتقل صرفا 

دهد، به میزان همین ارزش انتقالی، به نسبت می و ارزش خود را به کاال انتقال

 گردد.می باعث گرانی محصول کند،می نهد و منتقلمی ارزشی که از دست

 ماشین به جای آنکه مایه تولید ارزان تر محصول شود، بالعکس آن را گران تر

شود اما ارزش خود را تدریجی و جزء، می پروسه کار یکجا واردماشین در  سازد.می
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 کند. هیچ گاه ارزشی بیش از آنچه بر اثر استهالک از دستمی جزء به کاال منتقل

نماید. یک نکته در اینجا بسیار مهم و اساسی است. این نمی دهد، به محصول منتقلمی

و شیئیت یافته انسان را در فقط در صنعت بزرگ است که سرمایه محصول کار گذشته 

دهد. کار مرده متراکم شده می رایگان مورد استفاده قرار کامالًحجم عظیم، به طور 

کارگر را به گونه ای حیرت انگیز حتی بدون هیچ ریال هزینه ساز و برگ تشدید هر چه 

سازد. موضوع را کمی با دقت کاوش کنیم. گفتیم که می رعب انگیزتر استثمار کارگران

شود اما ارزش خود را اندک، اندک به محصول می ماشین یکجا وارد پروسه کار

کند، بر همین اساس فرق عظیمی است میان ماشین به منزله عاملی می منتقل

حالت  در شکل دادن ارزش محصول و عاملی در شکل دهی به خود محصول.

شود، قدرت ارتقاء بارآوری می یکپارچه ماشین در پویه تولید مربوطنخست به حضور 

شود، در حالی که فقط جزء اندکی از آن در می کل ماشین توسط سرمایه به کار گرفته

رسد. اگر ارزش دومی را از اولی کم کنیم یا هزینه می تولید کاالی جدید به مصرف

ه التفاوت ارزشهایی است که در هیأت استهالک ماشین را از کل ارزشش کسر نمائیم ماب

ماشین به طور رایگان برای مدت طوالنی، سلسله جنبان ارتقاء بارآوری کار شده است، 

تولید بیشترین محصول توسط کمترین شمار کارگران را به دنبال آورده و حجم سودها 

 را باال برده است. در این گذر نکات زیر قابل یادآوری هستند.  

کند به ارزش کل ماشین می ر ارزشی که ماشین به هر واحد محصول منتقلمقدا -الف 

الزم متبلور درآن بستگی دارد. هر چه ماشین متشکل از کار یا زمان کار  اجتماعاً  یا کار

کند. هر چه می اجتماعی کمتری باشد، ارزش کمتری به یک واحد کاالی جدید منتقل

ارزش کمتری منتقل کند، توان بارآوری آن افزون تر است و کاربردش شباهت بیشتری 

 به نقش نیروهای طبیعت در پروسه تولید خواهد داشت. 
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در مقایسه قیمت کاالهای حاصل تولیدات پیشه وری و مانوفاکتوری در یک سو  -ب 

محصول در دومی )صنعت و صنعت بزرگ در سوی دیگر، میزان ارزش منتقل به واحد 

 بزرگ( به طور نسبی بیشتر اما به صورت مطلق کمتر است. 

میزان بهره وری ماشین با نیروی کاری که پروسه تولید را از وجود آن نیرو بی  - پ

گردد. اگر هدف استفاده از ماشین فقط ارزان تر شدن کاال یا می سازد، تعیینمی نیاز

گردد باید می این صورت کاری که صرف تولید آنکاهش هزینه تولید آن باشد، در 

شود، اما سرمایه دار محاسبه می کمتر از کاری باشد که در نتیجه استعمال آن بیکار

کند. بر می پردازد، فقط ارزش نیروی کار را پرداختنمی دیگری دارد. او بهای کار را

ماشین و ارزش نیروی  همین مبنا مالک وی برای استفاده از ماشین مابه التفاوت ارزش

 سازد. درست به همین خاطر است که بهای نیروی کارمی کاری است که از کار بیکار

تواند بر روی تصمیم سرمایه دار برای استفاده از ماشین تأثیر تعیین کننده داشته می

 باشد. 

 

 تأثیرات مستقیم تولید ماشینی بر کارگران -3

پیدایش ماشین از اهمیت ویژه نیروی عضالنی  به کار گرفتن زنان و کودکان: –یکم  

تا حدودی کاست. اگر پیش تر، عضالت نیرومند شرط خرید نیروی کار بود، با ورود 

ماشین، سرمایه امکان یافت که توده وسیع کارگران نحیف یا دارای قدرت بدنی کم را 

ار قرار دهد. بازی کودکان خردسال جایش هم با فراغ بال آماج شدیدترین شکل استثم

را به کار شاق طوالنی در قتلگاههای تولید سود داد. زنان در سطحی چشمگیر وارد بازار 

داری کار شدند و سالخی آنها شرط خودافزائی سرمایه و گسترش روزافزون سرمایه

فروشنده این در تعیین بهای نیروی کار فقط خورد و خوراک کارگر پیش تر گردید. 

شد، قوت الیموت زن و کودک هم جزئی از این قیمت بود. با ورود نمی نیرو محاسبه

وسیع ماشین به بازار صاحبان سرمایه برای پرداخت همان بها، به جای یک نفر چند 
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نفر را به مسلخ استثمار کشاندند. برای پرداخت آنچه بهای بازتولید نیروی کار و پرورش 

د، زن، کودکان را مجبور به تحمل شدیدترین استثمارها کردند. حاصل ارتش کار بود مر

شد اما سرمایه داران می جمع مزد همه اینها شاید و معموال بیش از دستمزد یک نفر

آوردند. به جای زمان می اکنون به جای یک روزانه کار چندین روزانه کار را به دست

انبوه حاصل های ارگر اضافه ارزشکار اضافی یا اضافه ارزش حاصل استثمار یک ک

کردند. ماشین، بهای نیروی کار را به گونه ای بسیار می استثمار چند نفر را تصاحب

ده تر ر توسط سرمایه را شدیدتر و فرساینتعیین کننده کاهش داد و استثمار کارگ

را از لعاب سمی شعور « کارگر آزاد»ساخت. ماشین حتی سیمای صوری لفظ پوشالی 

« آزادی»انداخت تا بگوید کارگر با می آن بی نیاز نمود. بورژوازی بمباران شعور راه زدای

فروشد!!! سرمایه با هجوم خود در هیأت ماشین این بساط را جمع می نیروی کارش را

کرد. کارگر را مجبور نمود تا زن و کودک خویش را وادار به فروش نیروی کار کند. تا 

به سرمایه شود. سرمایه داران کارگاههای محل اسثثمار  دالل فروش زن و کودک خود

وحشیانه زنان باردار و کودکان خردسال نحیف را در همان حال بنگاه فروش این بردگان 

در این برگ داری دیگر کردند. کارنامه سرمایههای مزدی به شرکا و صاحبان کارخانه

ترین، وقیح ترین، شنیع ترین نیز مثل کلیه اوراقش آکنده از سیاه ترین، بی شرمانه 

بشرستیزی و توحش است. مدرنیزاسیون ماشینی سرمایه، از بطن خود، بازار های پرده

های هول انگیز فروش زنان و کودکان زائید، شمار خردساالنی که فروش آنها به رسانه

روز راه یافت لحظه به لحظه وحشتناک تر شد. کار اجباری زنان به عنوان ارمغان مهم 

ماشینیسم  سرمایه، مرگ و میر انفجارآمیز کودکان نوزاد و اطفال چند ماهه را به دنبال 

 آورد. به سطوری از یک گزارش در همین باره نگاه کنیم.  

 نفر 9085هزار کودک زیر یک سال هر سال  100ناحیه انگلیس، از هر  16تنها در »

 10ناحیه این نسبت  24در  است.  7047میرند. در یک ناحیه شمار مردگان کودک می

ناحیه  22هزار، در  13تا  12ناحیه  48، در 12000تا  11ناحیه  39هزار، در  11تا 
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هزار و در  22ناحیه باالتر از  17هزار، در  21ناحیه افزون بر  25هزار، در  20باالتر از 

هوو، در ایالتهای » دهد می گزارش ادامه« هزار نفر است 23ناحیه بیشتر از  11

هزار نفر، در ناتینگام و استاکپورت  24، اشتون اندرالین  و پرستون باالتر از ولورهمپتون

کودک  26000هزار و در منچستر باالتر از  26بیچ  هزار، در ویس 25و برادفورد باالتر از 

مجبور بودند برای فروش ها همه این کودکان به این دلیل مردند که مادران آن« است

خویش آنان را رها کنند و بدون هیچ حامی تنها بگذارند. اطفال چند ماهه  نیروی کار

کار های را خواب کنند تا خود در طوالنی ترین روزانهها را گرسنه بگذارند، با افیون آن

برای سرمایه داران کار کنند و سود و سرمایه تولید نمایند. واضح است که این فجایع 

اشین یا مدرانیزاسیون ماشینی تولید نداشت. این شوم ضد انسانی هیچ ربطی به م

کرد و صنعت ماشینی را در راستای خودافزائی می سرمایه بود که در قالب ماشین چنین

غول آسای خود و کهکشانی کردن سودها به سالح قتل عام کودکان و شکنجه مرگ 

 نمود.  می آفرین مادران تبدیل

 دوم: طوالنی شدن روزانه کار

کنیم، سرمایه ماشین می یگر تأکید کنیم که هر چه و هر کجا از ماشین صحبتیک بار د

را مطمح نظر داریم. ماشین نیرومندترین داری شده یا ماشین در شیوه تولید سرمایه

وسیله ارتقاء بارآوری کار، کوتاه ساختن زمان کار برای تولید یک کاال و تشدید 

تشدید فزاینده استثمار نیروی کار به وسیله استثمارکارگر توسط سرمایه است. اما 

 سرمایه در افزایش بارآوری کار یا کاهش زمان مورد نیاز برای تولید کاالی معین خالصه

شود. ماشین به عنوان شکلی از تجسم سرمایه، سلسله جنبان طوالنی کردن بی نمی

اشتهای سیری  مهار  روزانه کار و استثمار مشدد کارگر از این طریق هم هست. ماشین

سازد. ذات تولید می ناپذیر سرمایه به بلع سود را افراطی، بیمارگونه و سرطانی

است که حاصل کار و استثمار کارگر به جای آنکه در خدمت معیشت، رفاه داری سرمایه

و رفع نیازهایش باشد به سرمایه، به نیروی قاهر خداگونه مستقل از وی، به ضد زندگی 
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عریان این واقعیت کریه است. نماد  کامالً . ماشین تجسم فاحش و شودمی او تبدیل

روشن ابراز وجود مستقل ابزار کار در مقابل کارگر است. ابزار کاری که توسط کارگر 

تولید شده است، سرمایه گردیده است، قدرتی مستقل از کارگر شده است و حال برای 

د بی وقفه تولید کند و در این خواهمی شناسد،نمی استثمار مشدد کارگر هیچ مرزی

بیند، ماشین این مرز را می گذر تنها مانع سر راه را، مرز طبیعی توان جسمی کارگر

راند، تسهیل پروسه کار را در خدمت تطویل هر چه بیشتر روزانه می وحشیانه، به عقب

 نتقلدیدیم که بارآوری ماشین با جزئی از آن که به محصول م قبالًدهد. می کار قرار

گردد رابطه معکوس دارد. هر چه عمر کار ماشین طوالنی تر و توده محصولی که می

شود بزرگتر باشد، جزء ارزشی انتقال یافته می ارزش مستهلک شده ماشین درآن توزیع

 آن به هر واحد کاال کمتر است. درهمین رابطه نکات زیر مهم و قابل تأکیدند. 

فرسایش ماشین با عمر کار آن تطابق دقیق ریاضی ندارد اما یک چیز روشن است.  الف:

ساعت کار کند، دوره تولید و میزان  16اگر ماشینی هفت سال و نیم و هر شبانه روز 

 15حالتی نخواهد بود که همین ماشین  ارزش دهی آن به مجموع محصول، بیشتر از

ماشین دوبار سریعتر از حالت اول ارزش  اما در موردساعت کار کند،  8سال، روزی 

سال اضافه  15شود و سرمایه در هفت سال و نیم به اندازه می بازتولیددوم 

  کند.می ارزش جذب

افتد اما می فرسودگی ماشین به دلیل استعمال زیاد یا حتی عدم استعمال اتفاق ب:

کند. در نظام می ماشین سوای این شکل فرسایش نوع دومی از فرسودگی را هم تحمل

شاهد تولید ماشینهای جدیدتر هستیم، ماشینهائی که دارای همان  مستمراًداری سرمایه

الزم کمتری در تولیدشان مصرف شده و الجرم  اجتماعاًکیفیت و کارائی هستند اما کار 

 سابق نیز کاهشهای ارزان تر، ارزش مبادله ماشینهای ارزان ترند. با ورود این ماشین

یابد. قیمت این ماشینها دیگر بر اساس کار الزم اجتماعی متبلور در ماشین آالت می

های شود. هر قدر زمان بازگشت کل ارزش ماشین کوتاه تر یا روزانهمی جدید تعیین
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کار کارگر طوالنی تر باشد این نوع فرسودگی و تنزل ارزشش هم کمتر خواهد بود. 

 ماشین را با تطویل هر چه بیشتر روزانه کار همراه سرمایه به همه این دالئل استفاده از

 سازد.می

کارگر  2000در صورتی که همه شرائط ثابت ماند برای اینکه سرمایه ای به جای : پ

نفر را استثمار کند باید ساختمان، ماشین آالت، مواد خام و وسائل کمکی را هم  4000

 کار طویل تر شود، آنگاه سرمایه دوبرابر سازد. حال اگر در دل این تغییرات، روزانه

مربوط به افزایش ساختمان و ماشین آالت معاف گردد. های تواند از تحمل کل هزینهمی

 رود، در حالی که هزینه تولید کاهشمی وسیعا باالها با این کار حجم اضافه ارزش

 یابد. می

با  -اوالًکند. یم ماشین از راههای مختلف به تولید انبوه اضافه ارزش نسبی کمک: ت

با کاهش غیرمستقیم مزد کارگر از طریق ارزان  - ثانیاً کاهش مستقیم بهای نیروی کار، 

با ارتقاء بارآوری کار اجتماعی که متعاقب وقوع آن  - ثالثاً سازی مایحتاج معیشتی وی، 

یابد، ارزش اجتماعی می گسترشها در حوزه هائی از صنعت، توان رقابت این حوزه

رود و در این میان سودهای انحصاری انبوه می تشان نسبت به ارزش مبدأ باالمحصوال

 گردد. می نصیب سرمایه داران

گردد. صنعت ماشینی بخشی از سرمایه می اضافه ارزش فقط از سرمایه متغیر ناشی :ث

کند. سرمایه ای که هیچ گونه اضافه می متغیر بود تبدیل به سرمایه ثابت قبالً را که 

کارگر ارزش  24توانند به اندازه نمی کارگر تحت هیچ شرائطی 2نماید. نمی ارزشی تولید

ساعته هر کدام یک ساعت زمان  12کارگر اگر در یک روزانه کار  24اضافی تولید کنند. 

ساعت خواهد شد، در حالی که کل زمان کار دو کارگر با  24کار اضافی تحویل دهند 

است. بر این مبنی استفاده از ماشین با هدف افزایش تولید  ساعت 24همین روزانه کار 

اضافه ارزش دچار یک تضاد بنیادی و ماهوی است. ماشین نرخ اضافه ارزش را فقط در 
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برد که شمار کارگران را کاهش دهد و این در حالی است که کارگران می صورتی باال

 یگانه منشأ تولید اضافه ارزش هستند. 

به محض آنکه استفاده از ماشین جدید در رشته ای از صنعت وسعت گیرد، توان  :ج

کند، تفاوت میان ارزش اجتماعی و ارزش می شروع به افتها رقابت مالکان این ماشین

رود. دیگر قادر به حصول می ید و از میانآمی مبدأ کاالهای حاصل کار با آن ها، پائین

تولید شده در بازار فروش های عظیم تر اضافه ارزشسودهای انحصاری یا تصاحب سهم 

گردد که آنها باز هم به تطویل وحشیانه روزانه کار می شوند. این امر سببنمی و رقابت

 روی آرند. راستی که ماشین محرک نیرومند طوالنی کردن روزانه کار است.

 افزایش شدت کار  –سوم 

چرخه تولید، طول روزانه کار و سرعت و با گسترش روزافزون استفاده از ماشین در 

شدت کار، همزمان و هم آمیز رو به فزونی گذاشتند. روزانه کار طوالنی با ابعاد فرساینده 

هالکت زا و مرگبارش آماج طوفان مبارزات کارگران قرار گرفت و بورژوازی برای تداوم 

یز هر چه کامل تر آن با کوهی از مشکالت مواجه گردید. در همین راستا تدارک و تجه

در امر بهره گیری از ماشین برای تولید اضافه ارزش نسبی محور اساسی برنامه ریزی و 

شد. سرمایه تاخت تا بارآوری کار را هر چه بی محاباتر باال برد، داری جهتگیری سرمایه

با حداقل شمار کارگران حداکثر محصول را تولید کند و از کمترین زمان کار کارگر، 

 رین میزان اضافه ارزش را بیرون آرد. بیشت

سرمایه اما به این حد رضایت نداد. در همان حال که از ماشینیسم برای افزایش تا 

جست، این هدف می سرحد امکان بارآوری کار و تولید افراطی اضافه ارزش نسبی بهره

ه ارزشی را را نیز با تمامی قوا دنبال کرد که از زمان کار کاهش یافته، همان حجم اضاف

آورد، ماشین برای سرمایه می به دست آرد، که از روزانه کار طوالنی کارگران به دست

و اتوماتیک سریع تر،  قهراًاین نقش را هم بازی نمود. کارگر را در شرایطی قرار داد که 

کار کند، شدت کارش افزون شود، بسیار فشرده، متراکم و بدون هیچ ریخت و پاش کار 
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ساعت کار الزم  8ساعتی کارگر  12از روزانه کار  قبالًزش اضافی آفریند. اگر نماید و ار

ساعتی، شش و دو سوم ساعت کار  8ساعت کار اضافی بود، اینک در روزانه کار  4و 

 شد.می و یک سوم کار اضافی 3الزم و 

به ذوب کردن هرچه سهمگین داری عطش سرمایه به سود و ولع سرطانی تولید سرمایه

کارگر در چرخه تولید ارزش اضافی، با انجام هیچ کدام اینها حتی حداقل تشفی و تر 

نمود. سرمایه زنده از آنست که سبعیت خود را در تعمیق و نمی تسکین را هم پیدا

تشدید استثمار کارگر، بدون هیچ مکث و توقف وسعت بخشد، در همین راستا دست به 

را باال ها ید فشار کار شد. سرعت کار ماشینکار انجام تمامی کارهای دیگر برای تشد

اعضایش با  برد، آنسان که کارگر برای انطباق حرکات دست و چشم و گوش و سایر

شتاب کار دستگاه، هر چه هالکت آمیزتر کار کند و وحشت تلنبار شدن کارها و عجز 

بر حال او را مرتعش سازد. در همین  هستیهای از انجام به موقع آنها، یکایک سلول

به طور مثال با یک ماشین  قبالًتحت مسؤلیت هر کارگر نیز افزود. اگر های شمار ماشین

شد کل امور مربوط به چرخش چند ماشین می کرد، اکنون مجبورمی بافندگی کار

دارای شتاب و سرعت باالتر را انجام دهد. سرمایه داران با این کار از حجم فرسایش 

را ها تولید را بیش از پیش پائین آوردند و وزن اضافه ارزش کاستند، هزینهها ماشین

 حیرت انگیز سنگین ساختند. 

 

 کارخانه  -4

با جایگزینی ابزار پیشین توسط ماشین، کل مهارت، تجربه، دانش و زبردستی کارگر هم 

به ماشین منتقل شد. این رخداد البته ربطی به ماشین نداشت. سرمایه بود که در قالب 

تقسیم کار سنتی مانوفاکتور را داری کرد. ماشینیسم جدید سرمایهمی چنین ماشین

دچار تغییر کرد، اما بازسازی همان سیستم را، بگونه نفرت انگیزی وسیله تشدید باز هم 

موحش تر استثمار کارگر و انحالل فاجعه آمیزتر او در چرخه تولید سود ساخت. به 
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دن یک ابزار واحد، او را متخصص مادام العمر جای تخصص مادام العمر در به کار بر

پیشخدمتی برده وار یک ماشین نمود. کارگر را از حساس ترین دوران کودکی مهره 

مفلوک بی اراده ماشین کرد. با این کار نه فقط هزینه تجدید تولید نیروی کار را به 

دار را هم به  حداقل رساند که وابستگی اضطراری کارگر به کارخانه و در واقع سرمایه

سرحد کمال رساند. کار مکانیکی در همان حال که دستگاه عصبی انسان را به صورت 

گردد. می سازد سد راه هر گونه حرکت آزاد عضالنی و روانی اومی مفرط خسته و فرسوده

سازد، می نماید زیرا کارش را فاقد محتوامی حتی آسان شدن کار را وسیله شکنجه وی

گرداند و ابزار بی اراده تولید می وع و هر میزان ایفای نقش انسانی تهیاو را از هر ن

کند، کارگر را که آفریننده جهان سرمایه و حاصل کارش کشتزار کل قدرت می سرمایه

اختاپوسی اقتصادی، سیاسی، حقوقی، مدنی، فرهنگی، فکری، نظامی روز دنیا است، 

 ذلیل و مدفون همین حاصل کار خویش برده مفلوک، مقهور، بی تأثیر، محکوم، زبون،

 نماید، ماشینی را که پیش روی او و فراورده کار اوست، قدرت مستقل ضد هستی اومی

سازد. پروسه تولید در اینجا فقط پروسه کار نیست، پروسه تولید اضافه ارزش است می

یالی مطلق بر همین مبنی پروسه تسلط قاهرانه شرایط کار بر کارگر، پروسه است دقیقاًو 

کار مرده بر کار زنده است. فراموش نکنیم که این رخداد، این عظیم ترین فاجعه شوم 

 انسانی هیچ ربطی به ماشین و صنعت ندارد، هر چه هست از ژرفنای وجود سرمایه

 جوشد. می

 

 نبرد بین کارگر و ماشین  -5

آغاز شد، در داری جنگ میان کارگر مزدی و سرمایه از همان زمان پیدایش سرمایه 

سراسر دوران مانوفاکتوری بالید و تشدید گردید. اما از زمان استقرار ماشینیسم بود که 

کارگر علیه خود وسیله کار، علیه این شکل وجودی سرمایه خیزش کرد. شورش کارگر 

بود. داری علیه ماشین جلوه بسیار آشکار طغیان او علیه بنیان وجود شیوه تولید سرمایه
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 15کارگر، در طول های نیرومند تودههای دام جمعی ماشین آالت در سلسله خیزشانه

جنبش سال نخست قرن نوزدهم، در نواحی مختلف مانوفاکتوری انگلیس بعدها به 

موسوم شد. زمان و صد البته درس آموزی رادیکال در بطن پیکار طبقاتی  لودیسم

از ماشین، میان داری ستفاده سرمایهدارد تا میان ماشین و امی است که کارگر را وا

ماشین و سرمایه متعین در وجود ماشین فرق بگذارد و به جای شکستن ماشین آماده 

پوشید، می در هم شکستن اساس موجودیت کار مزدی گردد. سرمایه وقتی لباس ماشین

 کرد، به ورطه گرسنگیمی را بیکارها ریخت، آنمی کارگران را فوج، فوج بیرون

نمود. جنگ میان خود و کارگران را با می انداخت. فاقد خورد و خوراک و سرپناهمی

 جنگ کارگران علیه همدیگر، برای یافتن کار و فروش شبه رایگان نیروی کار جایگزین

بخشید و سطح مزدها را بسیار می نمود. رقابت میان فروشندگان نیروی کار را شدتمی

نمود. نمی سرمایه با حلول در ماشین به این حد اکتفاءداد. می وحشیانه و سبعانه تنزل

تجسم ماشینی خود را سالحی بسیار کوبنده و هالکت زا علیه هر نفس کشیدن اعتراضی  

نمود. شمشیر آخته بیکارسازی می و طغیانهای کارگریها کارگر، علیه شورشهای توده

 و کار توقف اعتصابات آنها چرخاند و وحشت از گرسنگی را سازمی را بر فراز سر آنها

 کرد.می

   

 نظریه جبران در مورد کارگران بیکار شده توسط ماشین  -6

کنند که ورود ماشین آالت به چرخه انباشت اگر جمعیتی می اقتصاددانان بورژوازی ادعا

کند، همواره به طور همزمان و ضرورتا حجم متناسبی سرمایه می از کارگران را اخراج

 سازد و این سرمایه آزاد شده با پیش ریز خود کل کارگران اخراجی را به کارمی را آزاد

گمارد. این تئوری از همه لحاظ بی پایه، فریبکارانه، دروغ و ضد واقعیت است. برای می

نشان دادن این بی پایگی و ماهیت عوامفریبانه ادعا به یک مثال بسیار ساده توجه کنیم. 

میلیارد بخش ثابت و یک میلیارد تومان  5یارد تومان به میل 6سرمایه ای به میزان 
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نفر است. سرمایه دار  80شمار کارگران مورد استثمار بخش متغیر تقسیم شده است. 

کند. مزد ساالنه کارگران می نفر از کارگران را اخراج 40با خرید ماشین آالت پیشرفته 

گردد، او این می میلیون تومان 500بیکار شده به عنوان نیمی از کل نیروی کار بالغ بر 

کند. فرض کنیم که مواد خام می میلیون تومان را صرف خرید ماشین آالت جدید 500

مصرفی کارخانه در هر دو حالت سابق و حاضر با هم مساوی باشد، ببینیم حاصل این 

انصد میلیارد و پ 5میلیارد تومان بود اکنون  5 قبالًتغییرات چیست؟. سرمایه ثابت که 

میلیون تومان  500میلیون تومان شده است. سرمایه متغیر یک میلیون تومانی سابق به 

کارگر باقی مانده باید همان مواد خام  40کارگر اخراج شده اند و  40تنزل یافته است.

کارگر سابق کار نمایند. حال  80پیشین را به کاال تبدیل کنند. به بیان دیگر به جای 

کارگر اخراجی در این گذر کاری برایشان ایجاد شده است.  40 پرسش این است آیا

 فتاده و آنچه اقتصاددانان بورژوازی به همچنین چیزی اتفاق نیاپاسخ روشن است. 

کثیفی است که برای تطهیر های ترهات مزدورمنشانه یا عوامفریبی صرفاً بافند می

واهی اقتصاددانان های ف انگارهبر خال«!! آزاد شده»دهند. سرمایه می انجامداری سرمایه

بورژوا فقط امکان تبدیل شدن به بخش متغیر سرمایه را از دست داده است زیرا جزء 

 500جدائی ناپذیر بخش ثابت سرمایه گردیده است. فرض کنیم که سرمایه دار از 

میلیون تومان را سرمایه ثابت جدید  400میلیون تومان سرمایه متغیر صرفه جوئی شده 

« تئوری جبران»زد و مابقی را به خرید نیروی کار اختصاص دهد. باز هم تمامی سا

اقتصاددانان بورژوازی به صورت یک مضحکه چندش آور فریبکارانه بر روی دستشان 

کارگر  40باقی خواهد ماند. زیرا در بهترین حالت شمار بسیار معدودی کارگر به جای 

آزاد سازی »چه این جماعت به غلط زیر نام اخراجی مشغول به کار خواهند گردید. آن

آزاد شدن وسائل معاش و به تعبیر  صرفاًزنند نه آزاد شدن سرمایه که می جار« سرمایه

صریح تر محروم شدن توده کارگر از حداقل معیشتی خویش است. این موضوعی است 

ماجرا البته  است.داری که هیچ تازگی ندارد و انجام آن، امر سرشتی شیوه تولید سرمایه
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شوند می شود. کارگرانی که با هجوم سرمایه در هیأت ماشین، بیکارنمی به اینجا ختم

دهند، این امر هر گاه که می توان خرید مایحتاج معیشتی خود را به طور کامل از دست

گذارد، بخش تولید می در سطح چشمگیر اتفاق افتد، بر روی پروسه انباشت سرمایه اثر

های به خاطر کاهش شمار مشتریان خود، جزئی از سرمایه خود را به حوزه وسائل مصرف

آرد. می کند و همین امر بیکاری شمار انبوه تر کارگران را نیز در پیمی دیگر منتقل

تواند انجام کار را به گونه ای حیرت انگیز تسهیل کند اما در نظام بردگی می ماشین

برد. ماشین می کت آفرینی کار را تا عرش باالمزدی بالعکس شدت، سرعت، سختی و هال

ضد داری قادر است تسلط انسان بر طبیعت را تا دورترین آفاق پیش راند اما در سرمایه

گردد. باید موجب می کند و باعث زبونی بی حصر انسان دربرابر طبیعتمی آن عمل

اره برهوت فالکت، او را آوداری توانگری روزافزون تولید کننده شود، اما در سرمایه

داری نماید. نتیجه واقعی ماشینیسم در شیوه تولید سرمایهمی تنگدستی و مستمندی

افزایش داد، شدت استثمار  رارا شاید بتوان در یک جمله خالصه کرد. بارآوری کار 

کارگر را انفجارآمیز کرد، کار الزم کارگران را هیچ و کار اضافی آنها را کوه آسا نمود. 

اضافه ارزش توسط کارگر را کهکشانی کرد. تسلط سرمایه بر کارگر را به حداکثر تولید 

ممکن رساند، تباهی کارگر و کفن و دفن او به صورت مهره ای مرده در چرخه تولید 

سود و سقوط هر چه موحش تر او از هستی را عظیم ترین فاجعه انسانی تاریخ ساخت. 

 سرمایه بود.  بانی و باعث کل اینها نه ماشین که فقط

 

 پیشرفت صنعت ماشینی، جذب و دفع کارگران، بحران صنعت پنبه -7

گسترش نقش ماشین و افزایش بارآوری کار، پروسه تغییر نسبت میان بخش ثابت و 

متغیر سرمایه را مجال سرکشی و طغیان هر چه نیرومندتر داد. تولید انبوه تر با کارگران 

افزائی سرمایه شد. در برخی قلمروها بخش متغیر کمتر، ریل اساسی چرخه ارزش 

سرمایه یا نیروی کار، نه فقط به صورت نسبی که حتی به شکل مطلق هم کاهش یافت. 
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کرد، اینک می درصد متغیر کار 60درصد ثابت و  40اگر در قبل سرمایه ای با ترکیب 

نیاز به گفتن  داد.می درصد متغیر 20درصد ثابت و  80جای خود را به ها این نسبت

نیست که ماشینیسم حتی در شکوفاترین حالت ها، منهای موارد استثنائی خللی در 

کارگر رشد کرد اما های روند افزایش شمار مطلق کارگران پدید نیاورد، جمعیت توده

شمار نسبی کارگران به گونه ای فاحش دچار کاهش گردید. در این مورد نکات زیر قابل 

 تعمق هستند.  

تاخت، به وسعت تاخت و تاز خود، می وقتی ماشین در شعبه ای از صنعت پیش :اول

 را یکی، یکی تصرفها راند، میدانمی صنایع پیشه وری یا مانوفاکتوری را به عقب

یافت. سودهائی که منبع جوشان می کرد و در همین گذر به عظیم ترین سودها دستمی

 تازه انباشت را به دنبالهای یش حوزهشدند و گشامی انباشت در قلمروهای جدید

 آوردند.  می

را سرعت داد، برای سیستم کارخانه ای داری روند باال انکشاف شیوه تولید سرمایه دوم:

شالوده ای وسیع فراهم کرد. تولید ماشین توسط ماشین را دستور کار و محور توسعه 

به یمن همه اینها ساخت. موجی از انقالب صنعتی راه انداخت و داری سرمایه

را وارد فازی از گسترش کرد که دیگر تنها کمبود مواد خام یا محدودیت داری سرمایه

 توانست مرز این توسعه را تعیین بنماید. می بازار فروش

ماشین به افزایش مود خام کمک نمود. باعث ارزانی محصوالت شد، مایه توسعه  سوم:

چشمگیر حمل و نقل گردید، با تولید انبوه راهگشای صدور وسیع کاال شد، صنایع پیشه 

وری و مانوفاکتوری را در اقصی نقاط دنیا آماج شبیخون گرفت و به ورطه فروپاشی 

زاری به وسعت سراسر جهان پدید آورد و تقسیم در این راستا باداری انداخت. سرمایه

جهانی را ایجاد و مستقر نمود. دورترین نقاط عالم حوزه تولید مواد خام  کامالً کاری 

 شدند.  داری برای صنایع ممالک پیشرفته سرمایه
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مختلف های بین المللی سرمایه، رقابتی سهمگین را میان سرمایهداری میدان چهارم:

مالک گوناگون در سطح جهانی دامن زد. سرمایه دائره تولید و سامان مهای و سرمایه

های پذیری خود را بعد بین المللی بخشید. تولید مواد خام ارزان بهای مورد نیاز کارخانه

در مناطق زیر سیطره مناسبات فئودالی حلقه ای از داری کشورهای صنعتی سرمایه

نیا شد، فروش کاالهای تولید شده توسط چرخه ارزش افزائی و بازتولید سرمایه در د

صنایع ممالک در بازارهای نوتأسیس هم یک شرط حیاتی خودگستری و دستیابی 

سرمایه به سودهای طالئی گردید. سرمایه راهش را به سراسر جهان باز کرد، پیش 

در دوره افتاده داری انکشاف رابطه خرید و فروش نیروی کار و توسعه سرمایههای زمینه

 رین نواحی دنیا پدید آورد و وسعت بخشید. ت

با گسترش استفاده از ماشین، کشف ماشین آالت جدید، دستیابی به مواد خام  پنجم:

ارزان و بازار فروش وسیع، دامنه تولید برق آسا وسعت یافت. فشار بر توده کارگر برای 

لید افراطی سرمایه تولید انبوه تر لحظه به لحظه سهمگین تر و غیرقابل تحمل تر شد، تو

پایانی قرن هجدهم دوران نمایش دیوانه وار های است و دههداری امر سرشتی سرمایه

این تولید افراطی در حصار مرزهای تاریخی آن ایام شد. اشباع همزمان بازارها از کاال، 

رقابت خرد کننده سرمایه داران برای فروش تولیدات، انقباض بازارها، فلج شدن چرخه 

د و وقوع بحران، پویه روتین چرخه ارزش افزائی سرمایه گردید. طبقه کارگر اروپا تولی

کار طوالنی هالکت زا، ماشین وار سرمایه آفریده بود. سرمایه های با کار مرگبار و روزانه

خواستند، در تقالی خودافزائی غول آسا، می هائی که سود و سودهای عظیم تر

گران را، کودکان آنها را، هر چه انسانی و انسانیت بود آفریدگاران خود یعنی همان کار

کردند، در این راه و برای حصول این هدف، تولید را باز هم می را، زیر چرخ خود له

راندند و باالخره در همین راستا به گونه ای سهمگین با سد عظیم می افراطی تر پیش

غلطیدند. فشار می به ورطه بحراننمودند و می اندرونی سر راه تولید افراطی خود تصادم

تولید افراطی سرمایه، اشباع بازار، پیشی گرفتن نرخ انباشت از نرخ تولید اضافه ارزش 
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و تنزل مطلق نرخ سود، ادامه ارزش افزائی را غیرممکن و بحران را فرمانروای شرایط 

دیدند، گرمی شدند، اسیر طاعون گرسنگیمی ساخت. کارگران فوج، فوج اخراجمی روز

گردید، سرمایه کل بار بحران را بر می ماندند دچار تنزل فاحشمی دستمزد عده ای که

پرداخت، آنان که می نمود، همزمان به پاالیش خودمی معیشت روز کارگران سرشکن

شدند. سرمایه داران باقی مانده دور می کوچکتری داشتند ورشکستهای سرمایه

کار را های کردند، روزانهمی مودند، فشار کار را مرگبارترنمی جدیدی از انباشت را آغاز

داد. کارگران جدیدی به چرخه می ساختند، بحران جای خود را به رونقمی طوالنی تر

گردید، بحران می شدند، چند گام این سوتر کل رخدادهای پیش تکرارمی تولید جذب

کارگران آماج هولناک ترین  کوفت.می شیرازه ارزش افزائی سرمایه را در هم مجدداً

افتاد، خانه خرابی موحش می گردیدند. دیو مهیب گرسنگی به جان آنهامی شبیخونها

شد، طوفان می تر و حمام خون هستی آنها یگانه ساز و برگ  سرمایه برای چالش بحران

گرفت، طبقه سرمایه دار و قدرت سیاسی حاکم با می مبارزاتشان علیه سرمایه شدت

داد، می پرداخت. بحران باز هم جایش را به رونقمی قوا به قتل عام جنبش آنها تمامی

انداختند تا می یک بار دیگر جمعیت وسیع تری کارگر چرخ ارزش افزائی سرمایه را راه

 مرگ سرمایه شوند. های چند گام این طرف تر دوباره بیکار، گرسنه و تسلیم کوره

است تسلسل وار تکرار و داری قهری بنمایه سرمایه این سناریو که طبیعی ترین تصویر

 1863تا  1815و سپس از  1815تا  1770باز هم تکرار شد. آنچه در فاصله سالهای 

ساله  45حدیث گویای همین سناریوی سیاه بود. در دوره  دقیقاً در صنایع پنبه رخ داد 

را در دست داشتند. در  اول، کارخانه داران انگلیسی انحصار ماشین آالت و بازار جهانی

را لرزاند، سرمایه داری بحران کوبنده اقتصادی ارکان هستی سرمایه 5طول همین مدت 

داران با یورشی اختاپوسی و جنایتکارانه کل بار این بحرانها را بر سفره بی نان کارگران 

ن فرو ریختند، آنها را طعمه سونامی فقر، قحطی، فالکت و گرسنگی نمودند، جنبش آنا

را وحشیانه سرکوب کردند و از این طریق ماشین تولید سود را مجال چرخش مجدد 
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ساله دوم شمار بحرانها افزون تر و شدت و کوبندگی و ویرانی آفرینی  48دادند. در دوره 

آنها هولناک تر شد. عمر روزهای رونق به گونه چشمگیری از طول ایام بحران کوتاه تر 

 سال محدود گردید.  28سال در مقابل  20و به 

   

 تأثیر صنعت بزرگ بر تولید پیشه وری و مانوفاکتوری -8

ماشینیسم همکاری مبتنی بر  از بین بردن همکاری و تقسیم کار کارگاهی: -الف 

تولید پیشه وری و تقسیم کار متناظر با مانوفاکتور را از میان برد. اگر در گذشته کارگران 

کردند و کار می کدام، نقش تخصصی معینی را ایفاءبودند که در پروسه تولید، هر 

نمودند، اکنون در سیستم ماشینی محلی برای ایفای همان نقش می همدیگر را تکمیل

مهره وار نیز نبود. ماشین یا سرمایه ماشین شده، حاکم تام االختیار و مطلق العنان 

اطاعت بی نیاز از کارگر شد. پروسه کار در وجود او چرخ خورد و کارگر تنها کارش 

 اندیشه، اراده و شعور از روند کار ماشین گردید. 

: استثمار شرارت آمیز زنان و صنعت جدید ترکیب نیروی کار را بر هم زد –ب 

کودکان، فرسودن خردساالن و ذوب آنها در کوره سود را جزء الیتجزای پروسه ارزش 

فقط سطح مزدها را تسلیم تیغ افزائی سرمایه کرد. سرمایه متبلور در وجود ماشین 

سالخی ننمود، با گسترش بی عنان کار خانگی نیز همین هدف و ارزان سازی هر چه 

بیشتر نیروی کار را دنبال کرد. در سراسر مناطق شهری و روستائی شبکه ای طوالنی 

 از کارگران زن، مرد، کودک پدید آورد که بدون ارتباط باهم برای مالکان صنایع کار

نمودند، بخش عظیمی از امور چرخه می کندند، تولیدمی دند، شبانه روز جانکرمی

را به ها کشیدند، سیل کار اضافی یا اضافه ارزشمی ارزش افزائی سرمایه را به دوش

دادند و به همین می نمودند، تک، تک این کارها را انجاممی شریان هستی سرمایه پمپاز

جمعی و یکپارچگی طبقاتی در مقابل سرمایه برخوردار دلیل از هیچ میزان توان مقاومت 
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 را در وسائل تولید به عملها نبودند. سرمایه داران از این طریق بیشترین صرفه جوئی

 بردند. می آوردند و از این طریق نیز حجم سودها را باالمی

 مانوفاکتور را به ورطه ورشکستگیداری ماشینیسم سرمایه مانوفاکتور مدرن: – پ

راند اما سرمایه داران مالک مانوفاکتورها تمامی راههای بقا را جستجو کردند، به همه 

ها چاره گریها دست زدند، پروسه کار خویش را دستخوش تغییر ساختند. کل این تالش

پیوست. تشدید کشنده فشار استثمار کارگران نقطه آغاز می نیز حول یک محور به هم

کارگر، متحمل های معینی از تودههای ی این کار اما باید الیهو پایان این محور بود. برا

گردید. در اینجا نیز زنان و کودکان، ها میبیشترین قربانیها و آماج وحشیانه ترین سالخی

که فشار تهاجم ند ضعیف ترین، فرومانده ترین و آسیب پذیرترین بخش طبقه کارگر بود

گند و خون و  تاریخاًتمامی منافذ سرمایه،  کردند. ازمی طاعون وار سرمایه را تحمل

رخ داد، نیز داری سبعیت باریده است، آنچه در قرن هجدهم با توسعه ماشینی سرمایه

هر چند که در قیاس با جنایات و بشرستیزیهای بعدی این نظام روسفید شد!!! اما به 

بمباران نسل کشی، فساد آفرینی، فحشاء پروری و های سهم خود شنیع ترین پرده

مانوفاکتوری رو به زوال و در تقالی بقا کوشید تا در تشدید داری انسانیت بود. سرمایه

استثمار زنان و کودکان نه فقط از رقبای سرمایه دار مالک ماشین آالت مدرن عقب 

نماند بلکه حتی گوی سبقت برباید، اطفال بسیار نحیف و رنجور را به شاق ترین کارها، 

، شمع سازیها، کارگاههای تولید مواد مرگبار شیمیائی واداشت و آنان در نمک گیری ها

کار مرگبار شبانه پردازند، کودکان خردسال را با  به  را مجبور ساخت تا ساعات طوالنی

سالح قهر اقتصادی ناگزیر کرد که از عصر هر روز تا بامداد روز بعد، در تمامی دقایق 

ش غیرقابل توصیفی حق هر نوع پلک بر پلک شب چرخ بافندگی را بچرخاند، با توح

گذاشتن را در کل این ساعات از این کودکان سلب نمود. یکی از نفرت انگیزترین و 

ساله  6هالکتبارترین کارهای این مانوفاکتورها در همین دوره، زباله گردی بود. اطفال 

نمود. ها لهدختر و پسر را در طول شبانه روز مجبور به غوطه خوردن در ژرفنای زبا
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شب به کار شاق مرگزا واداشتند.  9صبح تا  4ساله را در معادن ذغال سنگ از  4کودکان 

همه جا استثمار کودکان و مادران سیه روز داری صاحبان مانوفاکتورهای مدرن سرمایه

آنها را با پرتاب شرارت آمیز این انسانها به ورطه اعتیاد، تباهی، فساد، فحشاء و 

این چنین ارزش افزائی کرد، بالید، تغذیه داری یگر تکمیل کردند. سرمایهآلودگیهای د

 نمود و گام به گام اختاپوس تر، طاعونی تر و نفرت بارتر شد.

تصور ابعاد آدمخواری و بربریت آفرینی سرمایه کاری  صنایع خانگی جدید: - ت

دشوار و شاید هم واقعا غیرممکن باشد. صنعت بزرگ ماشینی بنیاد بالیدن خود را بر 

بر انسان بنا نهاد و معماری ها نسل کشی بدون مهار و تحمیل خونبارترین هولوکاست

گرسنه فقط بارقه کم  عظیم کار خانگی زنان و کودکان خردسالهای کرد. ایجاد شبکه

بود. صاحبان صنایع ماشینی در بیشتر شهرهای بزرگ اماکنی ها سوئی از این سبعیت

شد. در هر کدام این اماکن می اداره« استادبانو»به وجود آوردند که توسط زنانی زیر نام 

کارگر به رقت انگیزترین و غیرقابل توصیف  40تا  10زیر شیروانی بودند، های که اتاق

شدند. خیلی از این می ترین شیوه ممکن، شکار مردارخواران سودجوی سرمایه دار

 سال سن داشتند!!. مساحت اطاقی که در آن سالخی 4کارگران پسر یا دختر، فقط 

ساعت در  15کودک بود!!. در طول هر شبانه روز  20مترمربع برای هر  4شدند می

اراندن سر نداشتند، اگر از فشار مهلک کردند!!، حق خمی چنین شرایط شاق مرگزا کار

« چوب دراز»افتاد، ضربه کوبنده می خستگی و بی خوابی، چشمهایشان بر هم

پاشاند. هر کدام این اطفال مفلوک در پایان می شیرازه وجودشان را از هم« بانوداستا»

خود به رفتند باید بسته سنگینی را با می ساعتی، شب هنگام که به خانه 15روزانه کار 

کردند می بردند. آنها باید در کومه خویش هم به جای خوابیدن کارمی آلونک مسکونی

با این توحش داری صبح حاصل کار شبانه را تحویل استادکار دهند!!! سرمایه 4و ساعت 

به حیات ها کند و با همین درندگیمی بالیده است و امروز نیز در سراسر جهان چنین

دهد. بسیاری از صاحبان مانوفاکتورها هر کدام بیش از می ادامه ننگین غیرمجاز خود
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کردند. این کارگران کم سن می کارگر دارای این سن و سال را استثمار و کشتار 3000

و سال در اتاق محل کار بر روی هم تلنبار بودند، زیرا جای الزم برای نشست مجزا از 

ز هیچ وسیله ای برای گرم کردن خویش هم را نداشتند. در سردترین روزهای زمستان ا

کرد و کودکان می بوی تعفن مجال تنفس را سلبها برخوردار نبودند. در غالب این اتاق

فقط در  1861نمودند. در سال می نه اکسیژن که معجونی از گازهای سمی را استنشاق

ین حدود هزار کارگر با همین شرایط و هم 40حصیربافیها و کاله حصیرسازیها بیش از 

افتادند. از می گردیدند و به ورطه نابودیمی فرسودند، تباهمی شدند،می سنی استثمار

کودکان دختر یا مادران  نفر پسر یا مرد و مابقی کالً 4000نفر، کمتر از  43هزار و  40

نفر آنها را اطفال بسیار  7000سال سن داشتند.  10هزار نفر کمتر از  15آنها بودند. 

دادند. مادران زیر فشار قهر اقتصادی سرمایه، زیر مهمیز کشنده می تشکیلخردسال 

نمودند که تا دیروقت می خویش را مجبورهای گرسنگی مولود سرمایه داری، جگرگوشه

انگشتان و دهان اطفال حصیرباف همیشه غرق خون شب کار کنند.  12و  11شب، تا 

صیر گردند نیازمند خیس کردن بودند، نی برای اینکه بافته شوند و حهای بود. رشته

 برید و غرق خونمی بردند تا خیس کنند، نی، لبان آنان رامی کودکان آنها را به دهان

های گردید و عارضهمی خون روانه مری و معده و دستگاه گوارشهای رهکرد. قطمی

از آنچه باالتر آورد. در خیلی از کارگاهها جای استقرار هر کودک حتی می فراوان به بار

گفتیم نیز بسیار تنگ تر و آزاردهنده تر بود. سرمایه با این کارها و با دنیای بی کران 

کرد و در می و بربریتهایش کل عالئق، عواطف و احساسات انسانی را بمبارانها درندگی

ابزار  صرفاًساخت تا کودکان خویش را می کشت، مادران گرسنه را مجبورمی آدمها

معاش به حساب آرند. تا آنها را به کار هر چه شاق تر و کشنده تر وادارند، نظام تأمین 

بردگی مزدی، دار و ندار بالندگی خود را از این مسلخ، این گنداب و این دشت آکنده از 

 خون و گند و تباهی و تبهکاری شکار نمود.   
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ر جنبش گذار صنعت بزرگ از مانوفاکتور مدرن و سرکوب مدنی قانونساال – ث

 کارگری   

در جائی از این بازخوانی و در خیلی جاهای دیگر تصریح کرده ایم که آنچه در شرایط 

روز دنیا، نام آزادی، حق، مدنیت، انتخاب و مانند اینها بر خود دارد، ساز و برگ محو 

کارگر است، در این شکی نیست اما فراموش های آزادی، حق، مدنیت و اعمال اراده توده

باژگونه را هم زیر فشار پیکار « آزادیهای»یا «!! حقوق»نکنیم که بورژوازی حتی همین 

توده کارگر تن داده است. تصور اینکه سرمایه دار بدون فشار مبارزات طبقه کارگر، 

حاضر به قبول نازلترین توقعات انسانی کارگران شود، توهم پردازی محض است. هر چه 

درت پیکار خویش غافل، بی اطالع و ناآگاه است، طبقه کارگر نسبت به عظمت ق

شناسد، در بند، بند وجودش می بورژوازی به همان اندازه و صدها بار بیشتر، این قدرت را

ترسد، از رؤیت هر میزان آن وحشت دارد و برای فرار از سرکشی و طغیانش، می از آن

نقطه جهان، بهای نیروی  زند. اگر توده کارگر در این یا آنمی دست به چاره اندیشی

کارش را مقداری باال برده است، اگر چیزی زیر نام رفاه به دست آورده است، اگر زمان 

کارش را کوتاهتر کرده است، اگر امکان اعتراض یافته است، اگر موفق به محدود کردن 

کار کودکان شده است همه و همه حاصل ترس بورژوازی ازجنبش کارگری بوده است. 

آخر قرن هجدهم و جنبش کارگری آن زمان، خیزش های د شرایط تاریخی دههدر مور

و اعتراضات پیش تر گفتیم. مبارزاتی که کم یا بیش بورژوازی ها لودیسم یا سایر شورش

را به تعمق انداخت اما این مبارزات در سطح جاری روزش، ضعیف تر از آن بود که 

مهم های زدی را مجبور به عقب نشینیسرمایه داران و رژیم حاکم پاسدار بردگی م

 سازد.   

جنبش کارگری ابراز وجود کرد، وارد میدان شد، بذر هراس را در دل بورژوازی کاشت، 

دریافتند که با مجرد قهر و داری طبقه سرمایه دار و رژیم هموارساز راه توسعه سرمایه

ن همه اشکال سرکوب سرکوب قادر به مهار جنبش نیستند. آنها چاره کار را در آمیخت
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هم یکی از اشکال « قانون کارخانجات»به هم دیدند. کمپین پارلمانتاریستی تنظیم 

کارساز اعمال قهر علیه اعتراض و طغیان کارگران بود. تأمین امنیت سرمایه و نظم 

انباشت در روزهای عبور از مانوفاکتور و گسترش شتاب آلود صنعت مدرن ماشینی 

ذاریها به عنوان سالح دست صاحبان سرمایه برای مهار اعتراضات بود. نیازمند این قانونگ

کوشش نموده اند تا برای پویه  تاریخاًدولتمردان و ایدئولوگهای اخالق مدار!! بورژوازی 

شناسنامه رفاه آفرینی، امنیت ساالری، داری انکشاف صنعتی و اجتماعی سرمایه

کنند!! شالوده کالم این جماعت بر این بهداشت پروری، حق طلبی و تولید آزادی جعل 

در یک سو و احتیاجات داری فریبکاری استوار است که گویا نیازهای توسعه سرمایه

رفاهی، حقوقی، اجتماعی انسانها با هم سازگارند!! و از تطابق همگن تاریخی برخوردارند!! 

ست و تنها بر واقعیت ضد این است. نیاز سرمایه بمباران نیازهای رادیکال انسانی ا

گردد. سرمایه به سالمتی کارگر نیاز می حاصل این بمباران ارضاء و تأمینهای ویرانه

کند، اما نه از سر انسانی که برای ذوب سالمتی او در کوره تولید سود انبوه تر، می پیدا

 شاید اینجا و آنجا به بهداشت محیط کار، نگاه توافق آمیز اندازد، اما نه از آن روی که

جان انسان برایش ارزش دارد، بلکه فقط به این خاطر که چرخه سود و خودافزائی اش 

کند!! تا شالوده انسانی حق را در هم کوبد. بر می بلند« حق»سریع تر بچرخد. بیرق 

کوبد تا جنگ برای محو آزادی انسان را پیروز سازد و روایتش از آزادی می طبل آزادی

نسانی آزادی از شعور آدمها گرداند. قانون مداری بورژوازی را ساز و کار شستن مفهوم ا

علیه معیشت، رفاه، حق، آزادی، انتخاب و امنیت  بخش الیتجزائی از جنگ ارتجاعی او

 کارگر است. 

انگلیس عهده دار ایفای این نقش بود. تعدیل روزانه « قانون کار»یا « قانون کارخانجات»

زای استثمار اطفال، مقابله ضمنی با رفتار  کار کودکان و کاستن از فشار هالکت

غیرانسانی والدین که زیر فشار فالکت سعی در کارکردن هرچه بیشتر کودکان داشتند، 

کوتاه نمودن اندک روزانه کار بزرگساالن یا سایر بندهای این قانون اگر هم برای عده 
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های مبارزه روز آنان پاسخ خواست قطعاًبود، اما « کفش کهنه در بیابان»ای از کارگران 

نبود. بالعکس مقتضیات تفوق صنعت بزرگ ماشینی، زوال سیستم مانوفاکتوری و نیاز 

زد. این قوانین نه فقط می سرمایه به آرایش و پیرایش تاریخی چرخه تولید سود را بانگ

کاست که قسمتی از سهم بورژوازی مانوفاکتور از نمی هیچ ریالی از سود صنعت بزرگ

کرد. اعتیاد به روزانه می رزشها را هم به صندوق انباشت صنایع بزرگ سرشکناضافه ا

کار نامحدود، کار طاقت فرسای شبانه و اختیار مطلق در انهدام زندگی انسانی که شیرازه 

داد از یک سو عظیم ترین منابع برای گسترش صنعت می کار مانوفاکتور را تشکیل

ساخت و از سوی دیگر توان تولید مانوفاکتوری برای می را فراهمداری ماشینی سرمایه

کاست، معضل نمی کارگرهای داد. قانون کارخانجات از مشکل تودهمی توسعه را کاهش

داد که می کرد، به مالکان مانوفاکتورها هشدارمی را حلداری سر راه انکشاف سرمایه

مایه در حوزه صنعت مدرن عصرشان پایان یافته است، الیه باالئی باید راه انباشت سر

پائینی باید کارگر شود. جار و جنجال بسیار نفرت انگیز نمایندگان های پیش گیرد و الیه

و ها با منافع، چشمداشتداری حول انطباق نیازهای تاریخی سرمایهداری فکری سرمایه

برگی از کارنامه سیاه سرکوب فکری کارگران توسط  صرفاًروز کارگران های خواست

 سرمایه است.     

در گچ کاری « دولت فخیمه»مصوب پارلمان « قانون کارخانجات»طول و عرض مفاد 

دیوار کارگاه، نظافت محل کار، تهویه اطاق ها، کارآموزی ابتدائی کارگران، تعدیل اندک 

ش شد. همه اینها بیمی ساعتی خالصه 16فشار مرگزای کار و کاستن از طول روزانه کار 

برای عبور از دوره داری سرمایه پاسخ خواستهای کارگران باشد، نیاز روزاز آنچه 

مانوفاکتور و یکه تازی درعرصه صنعت بزرگ بود. جنبش کارگری قادر به کوبیدن مهر 

کردند، بورژوازی می شوریدند، طغیانمی قدرت خود بر روند روز رخدادها نبود، کارگران

نتظار و توان غرش توپخانه آنها محدود بود. آسیبی انداختند، اما وسعت امی را به هراس

نمود و صاحبان نمی این چرخه را مختل ساخت.نمی واردداری بر چرخه تولید سرمایه
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از یک میلیون  1861کرد. در سال نمی سرمایه یا دولت را مجبور به عقب نشینی جدی

نفر را  334هزار و  750و دویست و چهل و سه هزار کارگر مانوفاکتور در حوزه پوشاک 

دادند. جمعیت عظیمی از کل کارگران زن و مرد، جوانان و کودکان زیر می زنان تشکیل

خیاطی این وضع را های سال بودند. صنعت بزرگ با آوردن ماشین 15سال یا زیر  20

ها بر هم ریخت. اطفال کم سن و سال از کار برکنار شدند. مزد کارگرانی که با ماشین

علی العموم توسط ها ردند در قیاس با دست دوزان اندکی بیشتر شد. ماشینکمی کار

افتاد و همین امر باعث کثرت زنان و قلت مردان در این صعنت می زنان و دختران به کار

کرد!! می را مفاد بندهای خودها یا قانون کارخانجات، همین جا به جائی« قانون کار»شد. 

ت که این تغییرات یا به طور مشخص اشتغال بیشتر هیچ چیز مسخره تر از آن نیس

حق »زنان، اخراج کودکان بسیار خردسال، چند سنار افزایش دستمزد کارگران را 

یا تطابق توسعه اقتصادی و اجتماعی «!! مبارزه با کار کودک»، «!!اشتغال زنان

ه پیچی قانونی با بهبود شرایط کار و زندگی توده کارگر بنامیم!!! برای نسخداری سرمایه

مهر پاسخ به خواستهای ها آنها در پارلمان بورژوازی کف زنیم!! و بر این نسخه پیچی

کارگران کوبیم!!! در مانوفاکتورهای کبریت سازی، کودکان حتی حین بلع غذا مجبور 

بودند چوبهای کبریت را در فسفر مذاب فرو کنند و بخار سمی متصاعد از فسفر را 

ورود ماشین ویژه این کار عمال نیاز به انجام آن توسط اطفال را منتفی استنشاق نمایند. 

مادی فشار های نمود. فروپاشی سیستم مانوفاکتوری زیر فشار صنعت بزرگ زمینه

سهمگین والدین بر اطفال برای کار هر چه بیشتر و فرسودن هر چه ژرف تر را تعدیل 

داد. در همین راستا پیوندهای خانوادگی بر فرزندان را کاهش ها کرد و تسلط یکه تاز آن

رفت، می با این کارها راه خود راداری روز شروع به فروپاشی نمود. صنعت بزرگ سرمایه

گفت، بسیار مشمئز کننده است اگر برای این می به نیازهای چرخه تولید سود پاسخ

گران جعل با بهبود شرایط زندگی کارداری رخدادها شناسنامه همگنی توسعه سرمایه

 کنیم.
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 بخش پنجم : تولید اضافه ارزش مطلق و نسبی

 : اضافه ارزش مطلق و نسبی14فصل

 

مستقل از اشکال تاریخی اش، پروسه ای میان انسان و طبیعت پروسه کار در آغاز و 

کند، همه فعالیتهایش می است. تا زمانی که انسان برای رفع نیازهای معیشتی خود تولید

تحت اختیار، اراده و تسلط خود او است. کار فکری و جسمی وی وحدت دارند. اما وضع 

حاصل کار یک فرد باشد محصول مشترک ماند. فراورده کار به جای آنکه نمی این گونه

 گردد. محصول کار، هرچه بیشتر و وسیع تر اجتماعیمی کار جمعی شمار زیاد آدمها

 شود. روندی که مفهوم کار مولد و کارگر مولد را هم به طور جدی تحت تأثیر قرارمی

دست  با حتماًدهد. با اجتماعی شدن هر چه بیشتر فراورده کار، الزم نیست انسان می

خود کاری را انجام دهد تا کارش مولد به حساب آید، اگر عضوی از پیکر جمعی کارگران 

تواند خود را کارگر مولد بیند. اما می باشد و نقشی در پروسه کار به دوش کشد نیز

تولید کاال نیست. تولید اضافه ارزش است. کارگر برای خود  اساساًداری تولید سرمایه

نماید. بر همین مبنی بحث می کند و سرمایه تولیدمی سرمایه کار کند. براینمی کار

ارزش اضافی تولید نماید. سرمایه فقط کارگری  حتماًاین نیست که فقط تولید کند. باید 

داند که تولید کننده اضافه ارزش باشد و باعث خودافزائی سرمایه شود. به می را مولد

خواند که برای مالک مدرسه اعم از می ر مولدعنوان مثال، یک معلم را فقط وقتی کارگ

خصوصی یا دولتی ارزش اضافی آفریند و موجب افزایش سرمایه شود. در همین راستا 

برای سرمایه دار به کلی بی معنا است که سرمایه خود را در تأسیس مدرسه پیش ریز 

به همه اینها،  کند یا در حوزه کشت مواد مخدر و کشتار انسانها انباشت نماید. با توجه

معنای کار مولد به هیچ وجه مفید بودن نتیجه آن نیست، سودآور بودنش برای سرمایه 
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است و کارگر مولد انسانی است که مهر خودافزا کردن سرمایه بر هستی او حک گردیده 

 است. کارگر مولد بودن نیکبختی نیست، عین سیه روزی و نکبت است.

از طریق تطویل روزانه کار کارگر به نقطه ای باالتر  را ارزش اضافی مطلقسرمایه دار 

تولید آرد. می از کار الزم یا کاری که برای تولید نیازهای زندگی او الزم است به چنگ

و نقطه آغاز تولید ارزش  داریارزش اضافی مطلق شالوده عمومی نظام سرمایه

داری کار سرمایهبرای اینکه تولید اضافه ارزش نسبی اساس اضافی نسبی است. 

آن جایگزین سازد. این دو  انقیاد واقعیرا با  انقیاد صوری کارباید سرمایه فاز  گردد

داری مفهوم را کمی توضیح دهیم. انقیاد صوری کار از سرمایه، به فازی از بسط سرمایه

شود که در آن، در کنار تولید کنندگان مستقل درون کارگاههای پیشه وری می گفته

ربائی و تجاری، انگل وار های کشاورزی، رباخواران و تاجران یا صاحبان سرمایه یا حوزه

تفوق این شکل استثمار نشان عدم کنند. می از حاصل کار مولدین مستقل تغذیه

، اما این تفوق نافی پروسه تکوین و انکشاف شیوه تفوق تولید کاپیتالیستی است

برای اخر قرون وسطی وضع چنین بود. به طور همزمان نیست. اوداری تولید سرمایه

کافی  مثالً دهد،می تولید ارزش اضافی مطلق، انقیاد صوری کار از سرمایه کفاف

کردند تبدیل می به صورت شاگرد کارآموز برای استادکار، کار قبالًبود پیشه ورانی که 

 به کارگران مزدی گردند و تحت کنترل یک سرمایه دار کار نمایند.  

کارهای تولید اضافه ارزش نسبی، اهرمهای تولید اضافه ارزش مطلق هم هستند. ساز و 

پیش تر دیدیم که صنعت بزرگ ماشینی چگونه نیروی محرک افزایش بدون مرز و 

وقتی که قلمروهای اساسی تولید را داری محدوده طول روزانه کار شد. تولید سرمایه

تولید ارزش اضافی نسبی بودن  تحت تسلط خود درآرد، دیگر از حالت وسیله صرف

گردد. از این زمان به بعد فقط در دو مورد می شود و شیوه تولید مسلط جامعهمی خارج

کند. اول در صنایع می به عنوان روش معینی برای تولید ارزش اضافی نسبی عمل

آیند. دوم در می جدیدی که برای نخستین بار به تصرف یا انقیاد واقعی سرمایه در
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 موجود تولید دستخوش تحولی مهمهای تصرف شده هنگامی که روش قبالًیع صنا

 گردد.می

آید. ارزش اضافی نسبی می تفاوت میان ارزش اضافی مطلق و نسبی گاه به نظر موهوم

مطلق است زیرا تولیدش مستلزم زمان کار اضافی، مزید بر زمان کار الزم یا زمان تولید 

. همچنین اضافه ارزش مطلق نسبی است زیرا نیازمند نیازمندیهای زندگی کارگر است

درجه ای از رشد بارآوری کار است. اما اگر تغییرات جاری در هر کدام اینها را دقت 

گردد. فرض کنیم بهای می عیان کامالً کنیم تفاوت میان این دو شکل ارزش اضافی 

ین صورت با دو حالت نیروی کار معادل ارزش آن یعنی مایحتاج زندگی کارگر باشد، در ا

توان باال می نرخ ارزش اضافی را فقط از طریق تطویل روزانه کار -1شویم. می مواجه

طول روزانه کار معین است و نرخ اضافه ارزش فقط با  -2برد ) اضافه ارزش مطلق( . 

 یابد. )اضافه ارزش نسبی( می سنگین کردن کفه کار اضافی به زیان کار الزم افزایش

ی کار مستقل از سطح تکامل تولید اجتماعی به هر حال از شرایط طبیعی هم بارآور

ثروت طبیعی که منبع  -1توان به دو دسته تقسیم کرد. می متأثر است. این شرایط را

ثروت طبیعی  -2مایحتاج زندگی انسان است مانند خاک حاصلخیز و آب پر از ماهی، 

قابل کشتیرانی، جنگل و چوب، معادن ذغال که وسیله کار است از قبیل آبشار، رودخانه 

و فلز. در سپیده دمان تمدن بشری گروه نخست اهمیت افزون داشت اما در مراحل 

بعدی گروه دوم نقش برتر یافت. هر چه شمار نیازهای طبیعی که تأمین آنها اهمیت 

 حیاتی دارد کمتر و درجه حاصلخیزی خاک و مساعد بودن آب و هوا بیشتر باشد زمان

الزم برای تضمین معاش و بازتولید خود تولید کننده کمتر خواهد بود. در همین راستا 

 گردد.    می تواند به صورت کار اضافی برای دیگران انجام دهد بیشترمی مقدار کاری که او

اگر همه شرایط ثابت فرض شود، اگر روزانه کار معین است، کم یا زیادی داری در سرمایه

ضافی تابعی از شرایط طبیعی انجام کار به ویژه درجه حاصلخیزی خاک مقدار ارزش ا

توان نتیجه گرفت که حاصلخیزترین خاک مناسب ترین نمی است، اما از این واقعیت
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است. خاستگاه این نظام مناطق داری خاک برای شکل گیری و بالیدن تولید سرمایه

بالعکس تنوع محصوالت طبیعی و محصوالت رنگارنگش نیست. ها زرخیز استوا با میوه

خاک و منطقه است که محیط طبیعی پیرامون انسان را برای رشد تنوع نیازها، ظرفیت 

کند، نیاز به کنترل نیروهای طبیعی توسط می کار مهیاهای ها، تکامل وسائل و شیوه

جامعه، نیاز صرفه جوئی در این نیروها، مهار آنها توسط کار انسانی در سطح وسیع و 

ها کند. تاریخ حاکی است که این عناصر و مؤلفهمی سائل مشابه را دستور زندگی بشرم

 مؤثرترین نقش را در بالیدن و توسعه صنعت ایفا نموده اند. شرایط مساعد طبیعی

تواند امکان کار اضافی و الجرم تولید ارزش اضافی را فراهم آرد، اما به خودی خود، می

قادر به تحقق آن نیست. نتیجه تفاوت در شرایط اری ددر غیاب نقش بازی سرمایه

طبیعی کار آنست که کمیت معینی از کار در کشورهای مختلف میزان متفاوتی از نیازها 

گذارد. تأثیر این شرایط بر کار می کند و بر کم یا زیاد بودن کار الزم تأثیرمی را برآورده

کار الزم کمتر باشد طول زمان  گردد، هر چه زمانمی از همین جا ناشی اضافی نیز

تواند توسط دیگری تصرف شود بیشتر خواهد بود. تفاوت شرایط طبیعی می کاری که

 یابد این تأثیر کمرنگ ترمی این اثر را بر کار اضافی دارد اما هر چه صنعت توسعه

 همه اینها را ساز و برگ پروسه کار خود در راستای تولید اضافهداری شود. سرمایهمی

کند. در این شیوه تولید همان گونه که قدرت تولیدی اجتماعی می ارزش هرچه انبوه تر

شود، قدرت تولیدی قائم به می کار با تکامل تاریخی آن قدرت تولیدی سرمایه القاء

طبیعت نیز دچار همین مصیبت است. سرچشمه اضافه ارزش در هر حال فقط کار 

سیاسی بورژوازی قادر به درک آن نیست و هیچ  اضافی کارگر است. واقعیتی که اقتصاد

جستند. می منشأ سود را در داد و ستدها تمایلی به فهم آن ندارد. مرکانتیلیست

است. او به جای داری کند که ارزش اضافی امر ذاتی سرمایهمی به این بسنده« ریکاردو»

رد. او در حالی وضع وخیم تری دا« میل»چرخد. می جستجوی منشأ واقعی، به دور خود

گیرد که: می نتیجه نهایتاًکند، می که مدال تمایز با مرکانتیلیستها بر شانه خود نصب
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دهد زیرا خوراک و پوشاک و وسائل بیش از زمانی که صرف تولیدشان می سرمایه سود»

 «!!! کنندمی شده عمر
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 : تغییرات مقداری در قیمت نیروی کار و ارزش اضافی15فصل

 

شتی مورد نیاز برای زنده ماندن کارگر و بازتولید یارزش نیروی کار ارزش وسائل مع

الزم نهفته  اجتماعاًنیروی کار او است. فرض کنیم کاالها مطابق ارزش خود یعنی کار 

در آنها فروخته شوند و بهای نیروی کار اگر هم تصادفا باال رود دچار کاهش نشود. دراین 

طول روزانه ه به سه فاکتور،  حال مقادیر نسبی بهای نیروی کار و اضافه ارزش وابست

موکول به اینکه ها و نسبتها خواهد بود. این پیوند نیروی بارآور کارو  شدت کار، کار

 یکی از آنها ثابت و دوتای دیگر متغیر، دوتا ثابت و یکی متغیر یا هر سه تا متغیر باشد

و جهت متفاوت مختلفی را پدید آرد. حتی در خود حالت سوم، مقدار های تواند حالتمی

را باز هم بیشتر سازد. در اینجا ما از موارد فرعی ها تواند شمار این حالتمی تغییرات

 نمائیم.می کنیم و فقط به توضیح حاالت اصلی و تعیین کننده بسندهمی چشم پوشی

با این  طول روزانه کار و شدت کار ثابت اما نیروی بارآور کار متغیر باشد. -1

و ها توان با مؤلفهمی میان ارزش نیروی کار و مقدار ارزش اضافی را مفروضات، رابطه

 تغییرات زیر توصیف کرد. 

دالر باشد، با  120ساعتی دارای ارزشی معادل  8اگر به طور مثال یک روزانه کار  اول.

 شود. می دالر برشمار بیشتری واحد کاال تقسیم 120افزایش بارآوری کار فقط این 

کنند. هر افزایشی در می وی کار و ارزش اضافه جهت عکس هم حرکتارزش نیر دوم:

رود بهای نیروی کار می کار اضافی گواه کاهشی در کار الزم است. وقتی بارآوری کار باال

آید. در می الزم تولید مایحتاج زندگی کارگر پائین اجتماعاًکند، زیرا زمان کار می تنزل

عکس است. هر چه کارگر زمان کمتری را صرف تولید بر کامالًمورد اضافه ارزش موضوع 

دهد می مایحتاج معیشتی خود کند کار اضافی یا اضافه ارزشی که تحویل سرمایه دار

گردد. یک نکته مهم این است که کاهش بهای نیروی کار و افزایش اضافه می افزونتر
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افتند، بلکه اضافه نمی ارزش، در جریان باال رفتن بارآوری کار، به نسبت واحدی اتفاق

ارزش بر حسب بزرگی و کوچکی آن جزئی از روزانه کار که نماینده اضافه ارزش اولیه 

شود. در همین راستا معلوم است که افزایش اضافه ارزش در اثر می بود، بزرگ و کوچک

 دهد.  می ارتقاء بارآوری کار بسیار بیشتر از مقدار تنزلی است که در بهای نیروی کار رخ

افزایش یا کاهش اضافه ارزش همیشه معلول کاهش یا افزایش بهای نیروی کار  سوم:

است اما هیچ گاه علت آن نیست. تنزل کار الزم یا زمان کار الزم است که افزایش کار 

 آرد. وقتی ما روزانه کار و ارزش آن را ثابت فرضمی اضافی و اضافه ارزش را پدید

تواند که با تغییر معکوسی در بهای نیروی نمی افه ارزشکنیم، هر تغییر در مقدار اضمی

کار همراه نباشد. بعالوه از آنجا که ارزش نیروی کار فقط با تغییر در نیروی بارآور کار 

گردد پس هر میزان تغییر در مقدار اضافه ارزش ناشی از تغییر معکوسی در می حاصل

،  ارزش وسائل معیشتی کارگر است و ارزش نیروی کار خواهد بود. با تغییر بارآوری کار

گردد. با وجود این ممکن است در اثر افزایش بارآوری می نه حجم آن که دچار تغییر

کار، حجم وسائل معیشتی برای کارگر و سرمایه دار به یک نسبت افزایش یابد، اما این 

 هد داشت. رخداد، هیچ تغییری در بهای نیروی کار یا مقدار اضافه ارزش به دنبال نخوا

.  شدت روزانه کار و بارآوری کار ثابت باشد اما شدت کار دچار تغییر گردد -2

کار متضمن مصرف بیشتر نیروی کار در زمان معین و تولید محصول افزونتر درطول 

همین زمان است. این افزایش محصول با آنچه درمورد تأثیر بارآوری کار دیدیم فرق 

یابد اما با افزایش ناشی از شدت کار می ورده کار افزایشدارد. در هر دو حالت حجم فرا

مقدار کار متبلور در محصول کمتر نشده است. حجم تولیدات افزایش یافته و روزانه کار 

تواند به می قبلی در پرتو شدت کار مقادیر ارزشی افزونتری همراه دارد. افزایشی که

 ارزش تأثیر گذارد. مختلف بر روی بهای نیروی کار و اضافه های نسبت

توانیم ها میبا این پیش فرض روزانه کار متغیر و بارآوری و شدت کار ثابت: -3

اینکه روزانه کار کوتاه تر شود. در این صورت  اولشاهد وقوع دو حالت مختلف باشیم. 
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آید، اما اضافه ارزش و زمان کار نمی تغییری در ارزش نیروی کار و زمان کار الزم پدید

ی دچار کاهش خواهد گردید. در چنین وضعی کاهش مقدار مطلق اضافه ارزش بر اضاف

روی رابطه نسبی آن با کار الزم هم تأثیر خواهد گذاشت و همین جاست که سرمایه 

شود و با تنزل هر چه بیشتر بهای نیروی کار از می دار با تمامی درندگی وارد میدان

روزانه کار به جای کاهش افزایش یابد. در . دومکند. می کاهش ارزش اضافی جلوگیری

این حالت اگر ارزش نیروی کار ثابت ماند پیداست که زمان کار اضافی یا ارزش اضافی 

دچار افزایش خواهد شد. ثابت ماندن میزان مطلق ارزش نیروی کار با کاهش نسبی 

 سبک تر شود کفه کار الزممی میزان آن همراه است. وقتی کفه اضافه ارزش سنگین تر

آید. تطویل روزانه کار یا افزایش اضافه ارزش می گردد و نسبت دومی به اولی پائینمی

مطلق از جهت دیگری نیز موجد تنزل ارزش نیروی کار است. ساعات بیشتر کار فرسایش 

 آورد و به گونه ای فاحش از طول عمر کارگرمی هالکت زای قوای بدنی کارگر را در پی

تواند نیروی کارش را می ول عمر کارگر، کاهش زمانی است که اوکاهد. کاهش طمی

 بفروشد و در همین راستا کاهش چشمگیر ارزش نیروی کار اوست. 

تغییرات   . تغییر همزمان هر سه عامل روزانه کار، شدت کار و بارآوری کار:4

مختلفی را به تواند حاالت بسیار می اشاره شد قبالًهمزمان این عوامل همان گونه که 

 کنیم. می وجورد اورد که در این میان ما فقط به دوتای آنها اشاره

. در اینجا صنایعی مورد نظر و روزانه کار تطویل شود یابداول: بارآوری کار تنزل 

است که محصوالتشان در تعیین ارزش نیروی کار تأثیر بارز دارند. کشت و صنعتی را 

به هر دلیل کاهش یافته است. قیمت محصوالت در نظر آریم که حاصلخیزی خاکش 

 800کردند، ارزشی به میزان می ساعت کار 8کارگرانش هر روز  قبالًباال رفته است. 

هزار تومان معادل یک ساعت کار را به  100نمودند و از این رقم می هزار تومان تولید

برای بازتولید  هزار تومان یا یک ساعت کار 100کردند. حال می عنوان مزد دریافت

ساعت نیاز است. معلوم است که کار اضافی  2هزار تومان یا  200معاش کافی نیست. 
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 9ساعت تطویل نماید و به  1شود. فرض کنیم سرمایه دار روزانه کار را می دچار تقلیل

هزار تومان است اما مقدار نسبی  700 مجدداًساعت برساند. در این صورت اضافه ارزش 

ساعت گردد، مقادیر  16با ارزش نیروی کار تنزل کرده است. اگر روزانه کار آن در قیاس 

 700گردد اما مقدار مطلق اضافه ارزش از می نسبی کار اضافه و الزم به حال اول بر

 یابد.می تومان افزایش 1400000هزار تومان به 

لفه بارآوری هر دو مؤاما شدت و بارآوری کار باال رود.  شوددوم: روزانه کار کوتاه 

کار و شدت کار با افزایش خود موجب کوتاه شدن زمان کار الزم یا زمان مورد نیاز برای 

 شوند. می تولید مایحتاج معیشتی کارگر
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 مختلف نرخ اضافه ارزشهای : فرمول16فصل

 

اضافه ارزش تقسیم بر ارزش »، «سرمایه متغیر اضافه ارزش بخش بر»فرمولهای  قبالً

را برای نرخ اضافه ارزش استفاده نمودیم. « اضافه کار تقسیم بر کار الزم»، «نیروی کار

زمان کارهائی است و فرمول سوم مبین نسبت ها دو فرمول نخست بیانگر نسبت ارزش

کند تا آنها می در آن تولید شده اند. اقتصاد سیاسی همه نوع فرمول را ابداعها که ارزش

را ساز و کار تحریف نرخ ارزش اضافی و انکار سرچشمه واقعی اضافه ارزش کند. به 

ارزش اضافی به ارزش »، «محصول اضافی به کل محصول»طورمثال به فرمولهای 

جوید. بر اساس این الگوها، نرخ اضافه می توسل« اضافی به کارروزانه کار»یا « محصول

رسد زیرا قرار است اضافه ارزش با کل ارزش تولید شده نمی %100ارزش هیچ گاه به 

قیاس شود و صد در صد شدن کل اضافه ارزش معنایش برابری کار اضافی با کل کار و 

قوع آن محال است زیرا اگر کار الزمی الجرم به صفر رسیدن کار الزم است!! چیزی که و

نباشد کار اضافی نیز وجود نخواهد داشت و اضافه ارزشی هم تولید نخواهد گردید. 

نمایش اضافه ارزش و ارزش نیروی کار به صورت کسرهائی از کل ارزش محصول، 

 ذروید، اقتصاد سیاسی این اسلوب را اتخامیداری اسلوبی است که از شیوه تولید سرمایه

کند تا به کمک آن، ماهیت این شیوه تولید، نقش کار زنده یا بخش متغیر سرمایه می

تولید اضافه ارزش و هدف جدا بودن کارگر از کار و محصول کار  منشأبه عنوان تنها 

خویش را استتار و مقلوب نماید. سرمایه بر خالف گفته اسمیت فقط فرمانروا بر کار 

وائی بر کار بی اجرت است. اضافه ارزش کار بدون هیچ فرمانر اساساًنیست. سرمایه 

اجرت، کار پرداخت نشده کارگر است و در همین راستا فرمول نرخ اضافه ارزش باید 

 گویای قیاس کار اضافی با کار الزم باشد. 
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 بخش ششم : دستمزد

 دستمزد: تبدیل ارزش نیروی کار و بهای آن به 17فصل

 

تحریف گر و  ذاتاًکند. سرمایه می در جامعه بورژوائی مزد کارگر مانند بهای کار جلوه

وارونه پرداز است اما القاء مزد به عنوان بهای کار!! عظیم ترین دروغ و شالوده تمامی 

جعلیات و باژگونه نمائیهای دیگر او است. آنچه در بازار کاال مستقیما در برابر سرمایه 

فروشد می گیرد کار نیست بلکه کارگر است. چیزی که کارگرمی ا دارنده پول قراردار ی

شود، کارگر صاحب می کار نیست، نیروی کار اوست. هنگامی که کار به طور واقعی شروع

کارش نیست که آن را به فروش رساند. کار جوهر و مقیاس درون زیست ارزش است 

نامد در واقع ارزش نیروی می م اقتصاد ارزش کارولی خودش ارزشی ندارد. آنچه را که عل

کار است که در شخصیت کارگر وجود دارد. کار فعلیت یافتن نیروی کار است و تفاوتش 

با نیروی کار همانند تفاوت میان کار ماشین و خود ماشین است. اما چرا ارزش و قیمت 

مان ترفند سیاه آید. این همی نیروی کار به شکل مسخ شده خود یعنی دستمزد در

جوشد و تار و پود شعور سرمایه دار، می جنایت آمیزی است که از سرشت سرمایه

شود تا آنان هم به نوبه خود، می اقتصاددان بورژوا و سایر نمایندگان فکری این نظام

همین را شعور مستولی توده کارگر سازند. به کارگران تزریق کنند که گویا راستی، 

ویش را فروخته اند و بهای آن را هم دریافت داشته اند!! گویا کل کار راستی آنان کار خ

پرداخت شده است و هیچ کار پرداخت نشده ای وجود ندارد!! در شکلهای تولیدی ماقبل 

دانست که چه حجم بیگاری برای ارباب زمین دار کرده است. می رعیتداری سرمایه

جدا بود. او فاش  کامالًکرد می برای خودشزیرا زمان و مکان این بیگاری از کاری که 

دید که کدام کار را اجباری و زیر فشار سرنیزه ارباب انجام داده است و کدام می و عریان

باشد، دهقان برای درک ظالمانه می بخش از رنج و مشقت و کار روزش متعلق به خود او
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تعداد یا هوش ویژه ای بودن و جنایت آمیزی بهره مالکانه فئودال نیازمند آگاهی، اس

یافت که خودش کشته است، آب داده است، کار می نبود. او با حواس چند گانه خود در

داشت را انجام داده و برداشت را به پایان آورده است، بر همین اساس پرداخت بهره 

گردد. در نظام می دید که علیه وی اعمالمی مالکانه به اشراف فؤدال را جنایتی سترگ

کرد، می ی، ماجرا از این هم عریان تر بود. برده حتی کاری را که برای خودشبردگ

شد، به حساب کار برای برده دار می بخشی از کار روزانه که صرف تأمین معیشتش

 کرد که تمامی کار را برای  برده دار انجام داده است. می گذاشت. فکرمی دژخیم

نیاد وارونه، مسخ، مقلوب و فریب آمیز است. موضوع از بداری در نظام بشرستیز سرمایه

گردد!!، در آنجا، در می آید و القاءمی در اینجا کار بدون هیچ اجرت، کار با اجرت به نظر

 تولیدی پیشین، مناسبات مالکیت کاری را که بردگان برای خود انجامهای شیوه

برده مزدی است که  حجم عظیم کار تمام رایگانداری پوشاند، در سرمایهمی دادندمی

شود. مبادله کار و سرمایه عین خرید می به شریرانه ترین و جنایت آمیزترین شکلی انکار

دهد و می افتد. خریدار مقداری پولمی شود و اتفاقمی و فروش هر کاالی دیگر تلقی

 دهد این است: )تسلیممی رخ ظاهراًکند. آنچه می فروشنده جنسی غیر از پول تسلیم

کنم برای اینکه تو انجام دهی، می کنی، تسلیممی نم از آن جهت که تو تسلیمکمی

دهم برای آنکه تو انجام می کنی و انجاممی دهم به این سبب که تو تسلیممی انجام

گردد او از ظاهر فریبکارانه این داد و ستد چنین می دهی( تا جائی که به کارگر بر

ساعتی وی همان مزدی  8راستی، ارزش روزانه کار کند که گویا راستی، می برداشت

دارد!! حال اگر این مزد در پی تغییر بهای مایحتاج معیشتی یا تحت می است که دریافت

تأثیر نوسانات عرضه و تقاضای نیروی کار، افزایش یا کاهش یابد، باز هم همین شکل 

قی و برداشتی که سرمایه به پندارد!!. تلمی تغییر یافته مزد را ارزش کل روزانه کار خود

وی تزریق کرده است و شعورش را با آن معماری نموده است. از منظر سرمایه دار نیز 

گردد که کار هر چه بیشتر در مقابل پول هر چه کمتر به دست می ماجرا دراین خالصه
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آرد، یا تفاوت میان قیمت نیروی کار و ارزشی که با مصرف کاالی نیروی کار، نصیب 

 سازد، هر چه عظیم تر باشد. می خود

دستمزد، نقاب فریب بسیار وحشتناکی بر استثمار سبعانه کارگر توسط سرمایه، موحش 

ترین فریب سرمایه برای استتار جدائی فاجعه آمیز کارگر از کار و پویه تعیین سرنوشت 

ماد و کار، تولید و زندگی خود است. پدیده دستمزد کارگر را به ورطه این تحجر، انج

اندازد که گویا باید صدر و ذیل پیکارش در افزایش سنار و می مسخ شدگی رعب انگیز

سی شاهی بهای افزونتر نیروی کار خالصه شود!!، گویا برده مزدی بودن تقدیر زندگی 

گردد که کارگر ریل جنگ جاری طبقاتی می اوست!!، فسیل شدن در دستمزد باعث آن

محو کار مزدی، محو رابطه خرید و فروش نیروی کار، محو  خود را به جای آنکه بر محور

ا، به افزایش و کاهش متمرکز سازد، به جای اینهداری طبقات و دولت، محو کامل سرمایه

زند. این عظیم ترین جنایت سرمایه علیه کارگر، علیه بشریت، علیه زندگی، دستمزد قفل 

هر دو شکل راست و چپ  آینده و شعور انسان است. این همان جنایتی است که

رفرمیسم، در تحمیل آن بر جنبش کارگری جهانی، نقش عصای دست بورژوازی را ایفا 

نموده اند. کارگران دنیا باید مبارزه برای مزد را با پیکار برای تسلط کامل جمعی و 

 شورائی بر سرنوشت کار، تولید و زندگی خویش جایگزین سازند.
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شود شمار می طویل ترداری دستمزد دارای شکلهای مختلف است و هر چه عمر سرمایه

کنار دنیای تیره جادوگریهای فریبکارانه ای که  گردد!! مزد درمی این شکلها کثیرتر

یا  باالتر گفتیم، به این دروغ و ترفند شوم نیز آویزان است که گویا راستی، راستی

حداقل، بهای واقعی نیروی کار کارگر است. سرمایه حتی مدعای این دعوی را هم، با 

ائی، تنها ممر معاش و آکنده است. نیروی کار، تنها دارها و نیرنگها آوار عظیم فریب

فروشد می زندگی و یگانه کاالی قابل فروش کارگر است. کارگر وقتی نیروی کارش را

زیر فشار قهر اقتصادی جنایت آمیز سرمایه، جزء الیتجزائی از پیکره جسمی و فکری 

کند. جزئی که در تعبیر درست زمینی خود می خود را به سرمایه دار مردارخوار واگذار

شود. این ظاهر ماجرا است که کارگر با مزدش، با نمی گردد و بازتولیدنمی بر هیچ گاه

کند، می دریافت بهای مایحتاج اولیه معیشتی خود نیروی کار از دست رفته را بازتولید

تواند باز هم برای سرمایه دار کار کند می اما برد صحت این سخن فقط تا آنجاست که او

ید. این تلقی صاحب سرمایه است که بهای بازتولید نیروی و سرمایه و سود تولید نما

برای او  تواند باشد.نمی کار را پرداخته است اما از منظر کارگر موضوع چنین نیست و

بازتولید نیروی کارش باید با تضمین بازتولید مطمئن و بهینه کل عمرش همراه و همگن 

داری نی، رادیکال، آگاه و ضد سرمایهگردد. سوء تعبیر نشود. در اینجا از انتظارات انسا

و نقطه ها کف خواستهداری کنیم. اگر چنان بود امحاء کامل سرمایهنمی کارگر صحبت

و خواست خودجوش داری شد. از سرمایهمی آغاز شاخ و برگ کشیدن انتظارات واقعی

ین سیاه زنیم. در هممی این نظام حرفهای کارگر زیر آوار قهر اقتصادی و سایر سبعیت

دوزخ و در محاسبه قیمت نیروی کار نیز اگر بناست این بها واقعا پرداخت گردد، باید 

بازتولید عمر کارگر تضمین شود. پرداخت مزد ایام فراغت، تأمین کامل بهداشت، دارو، 
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درمان، سالمتی، مرخصی ساالنه، آموزش تا باالترین سطوح، مستمری ازهمه لحاظ 

تهای ویژه دوران سالمندی یا از کار افتادگی، تفریح و سایر مکفی بازنشستگی، مراقب

وجوه رفاه، همه و همه باید ملحقات ناگسستنی هزینه این بازتولید به حساب آیند. 

باشد. در غیر این صورت و به ها قیمت نیروی کار باید ناظر بر محاسبه کل این داده

است که  نیروی کاربهای واقعی میزانی که ما به ازاء ارزشی این امکانات حذف شود، 

آماج تهاجم و سالخی قرار گرفته است. قیمت نیروی کار برای کارگر حتی در همین 

همین اساس مجرد دریافت بهای  این است و برداری جهنم گند و دهشت سرمایه

بازتولید نیروی کاری که درفاصله زمانی معین در اختیار سرمایه دار قرار داده است به 

باشد. گاهمزد، سالح سرمایه برای سالخی قیمت نمی بهای واقعی نیروی کار او هیچ وجه

گیرند. می گوناگون بهرههای کارگر است. سرمایه داران از این سالح به شیوه نیروی کار

 از جمله:

مزد ساعتی یکی از بدترین شکلهای پرداخت دستمزد است. مبنای تعیین مزد  -1

روزانه کارگر بر حاصل جمع ساعات کار رایج در یک  ساعتی محاسبه خارج قسمت مزد

زند. او می روز است. اما سرمایه دار به محض یافتن فرصت دست به تطویل روزانه کار

دهد. می در همین راستا بهای مربوط به یک ساعت کار را تا منتهی درجه ممکن تقلیل

طویل، بسته به طول تومان بود پس از ت 40000 مثالًاگر پیش تر مزد ساعتی کارگر 

آورد. در می تومان یا حتی کمتر پائین 30000زمانی که اضافه شده است، آن را تا 

یک راهکار مهم سرمایه داران برای فرار از دنیای سرمایه داری، مزد ساعتی،  شرایط روز

پرداخت یک بخش قابل توجه از همان مزدهای سالخی شده است. بخشی که صاحبان 

کنند تا در صورت اجبار و فشار سنگین مبارزات کارگران آن را به می سرمایه مصادره

عنوان عطای سرمایه!! زیر نام این یا آن بیمه پرداخت نمایند. سرمایه داران این بخش 

 نمایند.   نمی کنند، مستردمی دستمزد را به کارگرانی که ساعتی کار
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برای تنزل بی مهار  تاریخاًرقابت میان کارگران سالح سهمگینی است که سرمایه  - 2

بهای زمانی نیروی کار به قلب زندگی توده کارگر شلیک کرده است. هر چه بر جمعیت 

بیکاران جامعه افزوده شود، هر چه چشم انداز اشتغال کارگران تیره تر گردد، آنان زیر 

مجبور به فروش ارزان تر و شبه رایگان تر نیروی کار خود فشار قهر اقتصادی سرمایه، 

خواهند شد. بلیه ای که همواره و همه جا طبقه کارگر جهانی را در کالف خود پیچیده 

 است و از دستیابی به حداقل بهای نیروی کار باز داشته است. 

مقابل  سرمایه با افزایش بی وقفه بارآوری کار، کاهش مستمر بخش متغیر خود در - 3

بخش ثابت و تولید حداکثر توسط کمترین شمار کارگران، تا هر کجا که بتواند نیاز خود 

های دهد. رخدادی که رقابت برای یافتن کار را میان تودهمی به نیروی کار را کاهش

سازد و همزمان دست سرمایه داران می کارگر باز هم شدیدتر، کوبنده تر و فاجعه بارتر

 کند.می همناک تر مزدهای ساعتی بیش از پیش بازرا برای تنزل س

با تشدید فزاینده رقابت کارگران برای فروش نیروی کار، صاحبان سرمایه در نهایت  – 4

مزد توده کنند و از این طریق بازهم گاهمی درندگی شروع به تطویل افزون تر روزانه کار

 دهند. می کارگر را سالخی کرده و تنزل

میان کارگران که بگذریم حتی رقابت سرمایه داران بر سر توزیع اضافه از رقابت  – 5

نیز سالح آنها برای قتل عام مزد زمانی کارگر است. بخشی از طبقه سرمایه دار ها ارزش

تشکیل دهنده شرایط ارزش افزائی های که به دلیل حجم کمتر سرمایه یا مجموع مؤلفه

ن طبقاتی خود نیست، راه دستیابی به اضافه سرمایه قادر به رقابت با شرکا و حریفا

ارزش انبوه تر را در طوالنی کردن هر چه بیشتر روزانه کار یا فرسودن سهمگین تر 

بیند. این امر به نوبه خود مزد هر ساعت یا هر روز توده کارگر می کارگران در حین کار

 سازد. می را دچار کاهش شدید
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کند می کارمزد سوای شکل تغییر یافته مزد ساعتی یا گاهمزد، چیز دیگر نیست اما القاء

گویا ارزش مصرف فروخته شده توسط کارگر نه کارکرد نیروی کار زنده، بلکه چیزی که 

نماید که گویا می جدا از وی یعنی کار مجسم در محصول است. در همین راستا القاء

بهای نیروی کار نه با فرمول زمانی ارزش روزانه نیروی کار تقسیم بر ساعات کار یک 

گردد. کارمزد یکی از مؤثرترین می ننده تعیینروز، بلکه بر اساس مهارت تولید ک

سالحهای سرمایه برای کاهش بهای نیروی کار و سودجوئی افزون تر سرمایه دار است. 

 کنیم. می چرا چنین است؟ فقط به چند نکته زیر اشاره

عقالنی است. قهر اقتصادی سرمایه  کارمزد هم مثل گاهمزد فاقد هر گونه معیار -1

کند. مزد قطعه ای بیانگر هیچ رابطه می ر دو فرم دستمزد را تعیینیگانه شالوده ه

تی که تولید قطعاارزشی مستقیمی هم نیست. کاری که کارگر صرف کرده فقط با شمار 

 شود. در مزد زمانی کار مصرف شده با زمان انجامش اندازه گیریمی نموده سنجیده

ر مدت معین است که مالک شد، اما در اینجا فقط کمیت محصول تولید شده دمی

 گیرد. می محاسبه قرار

شود و می در کارمزد کیفیت کار از طریق وارسی محصول توسط سرمایه دار داوری - 2

تواند حداکثر فشار را برای باال بردن هر چه بیشتر کیفیت تولیدات می صاحب سرمایه

کار الزم او هر چه بیشتر  بر کارگر وارد سازد. روندی که کفه کار اضافی کارگر را به زیان

 کند. می سنگین

نماید. زمان کاری که برای می کارمزد معیار دقیقی برای محاسبه شدت کار فراهم - 3

 شود یگانه مدت کار الزم اجتماعی محسوبمی تولید واحد معینی از کاال مصرف

الزم تولید آن واحد  اجتماعاً گیرد بهای زمان کار می گردد و بهائی که به آن تعلقمی
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شود و همین می ساعت برآورد 2است. به طور مثال زمان دوخت و آماده سازی یک کت 

امر سالح دست سرمایه دار در کنار همه سالحهای دیگر برای سالخی بهای نیروی کار 

کند، کارگران می شود. او میزان مزد را با رجوع به این سطح بارآوری کار تعیینمی کارگر

کارشان را تا هر کجا که بتواند ی سازد و بهای نیرومی این سطح را از کار محروم فاقد

 دهد. می تنزل

در اینجا شکل دستمزد، خودش پلیس پروسه کار است. کارگر مجبور است تمامی  - 4

توان خود را برای ارتقاء هر چه بیشتر کیفیت کار، تولید انبوه تر در زمان کوتاه تر و کل 

افزایش سود است به کار گیرد. امری که سرمایه دار را از نیاز به جاسوس و آنچه نیاز 

از این مهم تر شالوده بهره گیری سرمایه از کند. می مراقب و مأمور کنترل کارگر معاف

کار خانگی زنان و کودکان کارگر، استثمار رعب آنگیز این بخش طبقه کارگر و تشدید 

دهد تا بیشترین می کند. به سرمایه داران امکانمی یماستثمار کل طبقه را استوار و تحک

صرفه جوئی را در ساختن کارگاه، هزینه حمل و نقل، آب و برق، ایاب و ذهاب کارگران 

 تولید بنمایند و از این طریق حجم سود را باال ببرند.های و سایر هزینه

ه گذار یک سیستم کارمزد با توجه به مشخصاتی که در چند سطر باال گفته شد پای – 5

گردد. این سیستم دارای دو شکل اساسی می دیگر تشدید انفجارآمیز استثمار نیروی کار

است. شکل نخست مبتنی بر دخالت دالالن و عناصر انگلی به عنوان حلقه واسط میان 

سرمایه دار و کارگر است. دالالنی که هزینه ای برای صاحب سرمایه ندارند، سود خود 

ها سازند، سرمایه دار را از تحمل پاره ای هزینهمی سالخی مزد کارگران فراهمرا از طریق 

نمایند. این می کنند و باالخره خطر اعتراض کارگران را هم از سر سرمایه دورمی معاف

همان الگوئی است که زمانی در انگلیس به سیستم رمق کشی موسوم بود. شکل دوم 

سرمایه دار به عقد قرارداد با برخی کارگران  ایفای نقش سیستم مورد گفتگو، توسل

توانا، در مراکز مختلف کار به ویژه کارگاههای کوچک، معادن و نوع اینها است. او برای 
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شود و از این طریق عده ای می ت کاال با این افراد وارد معاملهقطعاًتولید حجم دلخواه 

 سازد. می کارگر را عامل تشدید استثمار همزنجیران خویش

سیستم کارمزد روند انحالل، انجماد و مسخ شدگی کارگر در پروسه ارزش افزائی  – 6

سرمایه و خدمت او به افزایش هر چه انبوه تر سود سرمایه داران را به گونه ای فاحش 

اندازد که گویا با فرسایش هر چه می کند. کارگر را به این ورطهمی تقویت و تشدید

دت کارش و تولید انبوه تر، به زندگی بهتری دست خواهد یافت!! بیشتر خود، افزایش ش

کند تا سرمایه می واهی و باژگونه است. او فقط خود را سریع تر هالک عمیقاًتصوری که 

 را فربه تر و باز هم فربه تر سازد. 

 در مزد زمانی سوای موارد استثنا، برای نوع معینی از کار، مزد واحدی پرداخت -7

دو  مثالًاما در کارمزد از یک سو بهای مدت کار را با مقدار معین محصول گردد می

فردی های سنجند و از سوی دیگر مزد روزانه تابعی از تفاوتمی ساعت برای یک کت

گردد. هر کارگری منوط به درجه مهارت، توانائی و نوع اینها مزدی می میان کارگران

به نوبه خود رقابت میان کارگران را خرد کننده  گیرد. امری کهمی متفاوت با کارگر دیگر

 دهد. می سازد و در همین راستا متوسط مزدها را تنزلمی تر

با توجه به همه نکات باال کارمزد مناسب ترین شیوه پرداخت دستمزد برای صاحبان  – 8

و همه داری سرمایه است. درست به همین دلیل است که در تمامی تاریخ سرمایه

این تاریخ سیاه، همواره در وسیع ترین سطح مورد استفاده سرمایه داران بوده ی هادوره

 است.
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اگر دستمزد سوای بهای مایحتاج معیشتی الزم برای بازتولید نیروی کار مورد نیاز 

سرمایه در فاصله زمانی معین، هیچ چیز دیگر نیست، پس مبنای تفاوت میان مزد 

کارگران در ممالک مختلف دنیا را هم باید در تفاوت بهای این احتیاجات جستجو نمود، 

مختلف و های ما این جمله بیان کل ماجرا نیست. مایحتاج معیشتی کارگر در دورها

جوامع متفاوت الگوی واحدی ندارد. تنوع احتیاجات عین هم نیست، هزینه تأمین آنها 

باشد. در صدر تمامی اینها چگونگی توازن قوای میان طبقه کارگر و نمی نیز یکسان

زند و داربست واقعی مایحتاج و قیمت می را طبقه سرمایه دار است که حرف نهائی

 سازد. میانگین شدت کار در کشورهای مختلف متفاوتمی نیروی کار را مشخص

باشد، در هر جامعه، کار با شدت پائین تر از حد میانگین، کار فاقد کیفیت متعارف می

الزم  شود و زمانی که برای تولید کاالی معین نیاز دارد بیشتر از زمانمی محسوب

شود، نکات می اجتماعی است. در سطح بین المللی تا جائی که به تفاوت مزدها مربوط

 زیر قابل اهمیت هستند.    

کار بارآورتر یک کشور تا زمانی که این کشور زیر فشار رقابت درون بازار جهانی  – 1

 حساب قیمت کاالهایش را به سطح ارزش واقعی تنزل نداده است کار با شدت باالتر به

 آید. می

در یک کشور بارآوری و میانگین شدت داری به موازات توسعه شیوه تولید سرمایه – 2

رود. بر همین مبنی مقادیر مختلف کاالهای همنوع می کار، از سطح بین المللی باالتر

شوند دارای مقادیر ارزشی بین المللی می که در جوامع گوناگون با زمان کار برابر تولید

شوند. مقادیر ارزشی متفاوتی که در قیمتهای متفاوت یا مبالغ پولی دارای می نابرابری

، ارزش نسبی پول اوالً گردند. در همین راستا می ارزشهای بین المللی متفاوت بیان
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 کشوری که در سطح پیشرفته تر قرار دارد، کمتر از جامعه فاقد این سطح پیشرفت

قیمت نیروی کار کشور نخست باالتر از کشور دوم خواهد ، مزد اسمی یا ثانیاًشود. می

بود. اینکه آیا این حکم در مورد دستمزدهای واقعی یعنی مایحتاج معیشتی و وسائل 

کند، پاسخ به هیچ وجه قابل می گیرد هم صدقمی زندگی که در اختیار کارگر قرار

 تأیید نیست.

است تا القاء کند که هر چه بارآوری  اقتصاد سیاسی همه توان خود را به کار گرفته – 3

کند!!. این ادعا از می کار در جامعه ای افزون گردد، به همان میزان دستمزد هم رشد

 همه لحاظ واهی و دروغ است اما مشکل آن به هیچ وجه در دروغ بودنش خالصه

 گردد. اقتصاددانان بورژوا با پیش کشیدن این دروغ بر روی حقایق اساسی مربوطنمی

 فزاینده استثمار طبقه کارگر جهانی توسط سرمایه بین المللی پرده مستمراًبه تشدید 

اندازند. این موضوع نیازمند یک واکاوی مارکسی دقیق و ریشه جو است. مقدم بر می

هرچیز سطح دستمزدها هیچ ربطی به درجه بارآوری کار ندارد. در هیچ کجای جهان، 

برای تعیین میزان داری رژوازی یا هیچ دولت سرمایهدر هیچ دوره تاریخ، هیچ قشر بو

مزد کارگران دفتر و دستک محاسبه بارآوری کار را پهن نکرده است، یا به دلیل مشاهده  

طغیان سیل آسای سودهایش راه افزایش دستمزدها را پیش نگرفته است!!! اگر کارگران 

با قدرت  صرفاًاین افزایش را اینجا و آنجا موفق به حصول ریالی افزایش مزد شده اند. 

پیکار بر صاحبان سرمایه و دولت تحمیل کرده اند. اگر کارگران یک کشور به رغم مبارزه 

گیرند، باز هم ریشه واقعی می کمتر، دستمزدی باالتر از همزنجیران خود در کشور دیگر

اطرات حال ماجرا نه در بارآوری بیشتر کار، که در محاسبات ویژه بورژوازی پیرامون مخ

 و آتی جنبش کارگری باید جست. 

 تصریحداری مارکس در مقایسه دو کشور دارای سطوح متفاوت توسعه سرمایه – 4

کند که ارزش نسبی پول جامعه پیشرفته تر از جامعه کمتر پیشرفته پائین تر است. می

شود که کارگر کشور نخست در طول زمان معین، می متوسط باالتر بارآوری کار سبب
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الزم  اجتماعاً محصولی بیشتر از کارگر کشور دوم تولید نماید، ارزش کاال توسط کار 

شود. قیمت بیان پولی ارزش است و پول سوای وسیله ای برای می متبلور در آن تعیین

دیگر  بیان ارزش چیزی دیگر نیست. نقطه عزیمت مارکس اینجا است، نکته مهم

در شرایط تاریخی روز است. هر چه زمان گذشته، ها بازشناسی مارکسی این مؤلفه

گسترش جهانی رابطه خرید و فروش نیروی کار انفجارآمیزتر گردیده است، چرخه تولید 

جوامع مختلف در هم ادغام شده است، سرمایه اجتماعی کشورها فشار داری سرمایه

سهمگین تر بر روند ارزش افزائی خود سنگین دیده  راداری تقسیم کار جهانی سرمایه

کشورها از قوانین رقابت، قیمت تولیدی، پویه تعیین نرخ سود داری اند. تبعیت سرمایه

حاصل استثمار طبقه کارگر دنیا های عمومی و باالخره، چگونگی توزیع اضافه ارزش

ت. شرائطی مختلف سرمایه جهانی دستخوش تحوالت بزرگ شده اسهای میان بخش

های پدید آمده که سهم عظیمی از زمان کار الزم اجتماعی بخشی از دنیا توسط سرمایه

شود. رخدادی که طبقه سرمایه دار بخش نخست را آماده می بخش دیگر جذب

سازماندهی رعب انگیزترین تعرضات علیه بهای نیروی کار، سطح معاش و هر نفس 

 د. در همان حال به بورژوازی بخش دوم امکانکنمی کارگرهای کشیدن اعتراضی توده

فریبکارانه های دهد که در مقابل موج مبارزات توده کارگر به برخی عقب نشینیمی

دهد تا از مبارزاتشان برای می تاکتیکی دست زند. به کارگران این کشورها نیز فرصت

 ند.  تحمیل مطالبات معیشتی و امکانات رفاهی بهره برداری افزون تر بنمای

داری باال بر روی ارزش نسبی پول جامعه پیشرفته تر و کمتر پیشرفته سرمایههای مؤلفه

گذارد. یک مثال ساده بیاوریم. دو جامعه جداگانه با دو سطح متفاوت درجه می نیز تأثیر

بارآوری کار را در نظر آریم. هر دو جامعه در طول هر سال یک میلیون خودرو سواری 

میلیون ساعت و در  10. در تولید خودروهای جامعه دارای کار بارآورتر، کنندمی تولید

الزم مصرف گردیده است. اگر کل  اجتماعاً میلیون ساعت زمان کار  30مورد جامعه دوم 

این تولیدات با ارزش واقعی خود به فروش رسند ارزش محصول ساالنه صنعت 
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میلیارد دالر  60و کشور دوم میلیارد دالر  20خودروسازی کشور اول به طور مثال 

پردازند. قیمت می شوند. به رقابتمی خواهد بود. اما صاحبان اتوموبیل سازیها وارد بازار

گردد. این قیمت به گونه ای است که صعنت می تولیدی خودروها زیر فشار رقابت تعیین

اعت کار اتوموبیل سازی جامعه کمتر پیشرفته به طور مثال معادل یک میلیون و نیم س

دهد و صنایع می الزم انجام شده توسط کارگران حوزه خود را از دست اجتماعاً

الزم را به سوی خود  اجتماعاًخودروسازی جامعه پیشرفته تر عین این مقدار زمان کار 

میلیارد دالر  50میلیارد به  20کند. به این ترتیب ارزش تولیدات کشور اول از می جذب

کند. این واقعه ارزش پول این می میلیارد تنزل 30میلیارد به  60 ترقی و جامعه دوم از

 دهد. می جوامع را هم تحت تأثیر قرار
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 روند انباشت سرمایه بخش هفتم :
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بازتولید شود و مراحل مختلف این  مستمراًپروسه تولید با هر شکل اجتماعی باید 

بازتولید تکرار گردد. هیچ جامعه ای قادر نیست به تولید ادامه دهد مگر آنکه بخشی از 

ض ثابت ماندن همه محصوالتش را به وسائل تولید تازه تبدیل نماید، این جامعه با فر

شرایط تنها وقتی قادر به حفظ ثروت موجود خود است که کل وسائل تولید مستهلک 

شده مرکب از ابزار کار، مواد خام و کمکی را با وسائل جدید جایگزین سازد. به این 

تولید به صورت ابزار های ترتیب چاره ای نیست جز آنکه هر سال سهم معینی از فراورده

 ذاتاًهمان گونه که تولید داری تهیه شود و به پویه تولید پیوندد. در سرمایه و وسایل کار

بازتولید سرمایه به عنوان ارزش در  ماهیتاً پروسه تولید ارزش اضافی است، بازتولید نیز 

حال خودافزائی است. حال اگر سرمایه دار این ارزش اضافه شده را به عنوان درآمد یا 

ثمر سرمایه پیش ریز شده خود تلقی کند، اگر آن را فقط صرف تأمین مایحتاج زندگی 

و باالخره واگرد سرمایه اش انجام دهد های خویش کند، اگر این کار را در تمامی دوره

اگر همه شرایط دیگر ثابت باقی ماند، در این صورت، با جمع بودن کل این مؤلفه ها، ما 

 خواهیم بود.  بازتولید ساده سرمایهشاهد 

گیرد که نیروی کارش توسط سرمایه مصرف شده است. او هم ارزش می کارگر وقتی مزد

بازتولید ت. حتی در همین نیروی کار خود را آفریده و هم اضافه ارزش تولید کرده اس

، مصرف نیروی کارش توسط سرمایه، یگانه ذخیره جاوید صندوقی ساده سرمایه داری

شده است که بهای مایحتاج معیشتی خودش و رفاه، معیشت، عیش و نوش، سرمایه و 

کند. اگر بهای نیروی کارش را می آفریند و بازتولیدمی مستمراًثروت سرمایه دار را 

و الینقطع از وی  مستمراًبه این دلیل است که محصول کارش  صرفاً دارد، می دریافت



 225                                                                   جلد یکم  :بازخوانی کاپیتال

 

گردد. سرمایه ای بالغ بر یک میلیون دالر را در نظر گیریم که عده ای می دور و دورتر

 دالر اضافه ارزش نصیب مالک خود هزار 200کند و هر سال می کارگر را استثمار

و الجرم فرض ما بر این است که تمامی این  گوئیممی سازد. از بازتولید ساده سخنمی

گذرد، سرمایه دار معادل می شود. پنج سالمی اضافه ارزش توسط سرمایه دار مصرف

کل سرمایه خود را صرف معیشت و رفاه و پس انداز و نوع اینها کرده است. اما یک 

 200 میلیون دالر وی همچنان زنده و دست نخوره در ملکیت وی باقی است و هر سال

آرد. چه اتفاق افتاده است؟ پاسخ روشن است. اینکه می دالر ارزش جدید به ارمغان هزار

مورد بحث ما نیست. نکته بنیادی  عجالتاًاو در شروع کار، سرمایه خود را از کجا آورده، 

دور واگرد سرمایه خود  5، آنچه اینک او بعد از بازتولید سادهآنست که در همین 

باشد. کل سرمایه روزش اضافه ارزشی نمی نارش هم از آن خود ویداراست حتی یک س

است که کارگران تولید کرده اند و توسط او تصاحب گردیده است. سرمایه دار عین یک 

زالو شیره جان کارگر را مکیده است. کارگر از محصول کارش دورتر و دورتر شده است 

دار شده است. فرض کنیم راستی  و حاصل کارش سرمایه زالویان و خون آشامان سرمایه

راستی سرمایه اولیه یک میلیون دالری سرمایه دار ملک خدادادی خودش بوده است!!! 

را بلعیده و عیش و نوش کرده «!!! انفال الهی»او بعد از چند دور واگرد سرمایه کل آن 

زش است. از آن به بعد هر چه دارد، کل سرمایه اش،  بدون هیچ کم و کاست اضافه ار

آفریده کارگران است. کارگر با قدرت قهر اقتصادی سرمایه از کارش دور و محصول 

کارش سرمایه شده است. مبدل به ارزشی گردیده که نیروی ارزش آفرین کارگر را تا 

کند، مخلوق را می کند، یک قدرت قاهر بیگانه با کارگرمی مکد، سرمایهمی قطره آخر

سازد. باالتر گفتیم که در می ذلیل حاصل کار خویش خالق و خالق را زبون، مفلوک و

آفریند و هم کل معاش، رفاه، می بازتولید ساده، کارگر هم ارزش نیروی کار خود را

نماید. حال اگر به جای یک سرمایه می امکانات زندگی و مال و منال سرمایه دار را تولید

را در داری روسه تولید سرمایهدار و یک کارگر، دو طبقه سرمایه دار و کارگر یا کل پ
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متفاوت خواهد شد. در  اساساًمقیاس گسترده و اجتماعی اش مد نظر قرار دهیم، ماجرا 

این وضعیت مشاهده خواهیم نمود که سرمایه دار در جریان تبدیل بخشی از سرمایه 

 رود ومی خویش به سرمایه متغیر یا بهای نیروی کار، با یک تیر دو هدف را نشانه

کند، حتی ارزش الزم نمی زند. او فقط اضافه ارزش حاصل استثمار کارگر را تصاحبمی

سازد. مزد تبدیل به مایحتاج معیشتی می یا دستمزد او را نیز ساز و کار سودافزائی خود

ها شود تا عضله، عصب، استخوان، خون، گوشت و مغز شود. همه اینمی و وسائل زندگی

گردند که نیاز حتمی پروسه ارزش افزائی سرمایه اند. به این می تار و پود نیروی کاری

ترتیب مصرف شخصی طبقه کارگر سوای تولید و بازتولید حیاتی ترین و ضروری ترین 

وسیله تولید برای سرمایه هیچ چیز دیگر نیست. این مصرف عمال لحظه ای و رویه ای 

غنکاری ماشین دقیقه ای از از پویه بازتولید سرمایه است. درست همان گونه که رو

خورد و خوراک و نفس کشیدن و  ظاهراًپروسه بازتولید سرمایه است. اینکه کارگر 

 دهد هیچ تغییری در اساس ماجرا پدیدمی مصرف وسایل معاش را به دلخواه خود انجام

 برد اما مالکش به او خوراکمی از خوردن غذا لذت حتماًآرد. حیوان بارکش هم نمی

 دهد فقط برای اینکه از او بار کشد. می د تا لذت برد، غذادهنمی

طبقه کارگر در حد نیاز سرمایه و فقط در حدی که این طبقه های بقا و بازتولید توده

زنده بماند، کار کند و استثمار شود حیاتی ترین شرط ارزش افزائی و ماندگاری سرمایه 

ر دو تنها بخشی از مصرف شخصی است. سرمایه دار و ایدئولوگ وی، اقتصاددان، ه

باشد. اگر می خوانند که برای زنده ماندن و ادامه استثمار شدن او الزممی کارگر را مولد

کارگر بیش از این به دست آرد از منظر سرمایه غیرمولد است. هر نوع افزایش مزد یا 

د سود مصرف شخصی کارگر که با مصرف افزون تر نیروی کار وی توسط سرمایه و تولی

انبوه تر همراه نباشد برای سرمایه از دست رفتن کار اضافی و سود است. سرمایه طبقه 

بیند. فقط از این منظر و به عنوان وسیله می کارگر را جزء الیتجزا و بخش متغیر خود

تولید سرمایه و داری اندازد. تولید سرمایهمی خودافزائی و خودگستری خود به آن نظر
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خودافزائی سرمایه است. کارگر در مرام، اندیشه و شناخت سرمایه، سوای  بازتولید پروسه

همین نقش، هیچ موضوعیت دیگری ندارد. با ظهور و استقرار شیوه تولید کاپیتالیستی، 

مواجهه سرمایه دار و کارگر به عنوان خریدار و فروشنده کاالی نیروی کار، دیگر به هیچ 

ضربان نبض این شیوه تولید است. شیوه تولیدی وجه امری تصادفی نیست. تپش قلب و 

به  صرفاًمتوالی، های یعنی طبقه کارگر را در نسلها که اکثریت قریب به اتفاق انسان

مثابه جزئی از سرمایه، وسیله ارزش افزائی سرمایه، ساز و برگ خودافزائی سرمایه، 

تر و سهمگین تر از کار کند، تولید کنندگان سرمایه را لحظه به لحظه ژرف می بازتولید

گرداند. در اینجا دیگر کارگر حتی پیش از آنکه می سازد و از هستی ساقطمی خود جدا

خود را بفروشد ملک طلق سرمایه و سرمایه دار است. هیچ راهی سوای فروختن خویش 

ندارد، این فروش شرط زنده ماندن او است. تعلق اقتصادی وی به سرمایه با سه عمل 

تناوب، فروختن خود، تغییر چهره ارباب و نوسانات قیمت نیروی کار در بازار، مکرر و م

پروسه ای است داری گردد. پروسه تولید سرمایهمی پیوندد و هم استتارمی هم به وقوع

شود، بلکه خود رابطه سرمایه، می که در آن نه فقط کاال، نه فقط ارزش اضافی تولید

 و کارگر مزدی در سوی دیگر نیز تولید و بازتولید یعنی وجود سرمایه دار در یک سو

 شود.می
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، تحول مالکیت تولید کاالئی گسترش یابندهدر مقیاس داری تولید سرمایه -1

             داری به مالکیت سرمایه

شود. به صد سال پیش، سالهای شروع می تبدیل اضافه ارزش به سرمایه انباشت خوانده

هزار تومانی چشم دوزیم.  10در ایران برگردیم و به یک سرمایه داری رشد سرمایه

تومانش را صرف خرید چرخ خیاطی،  9000سرمایه دار صاحب یک تولیدی لباس است، 

تومان مابقی را به دستمزد  1000قیچی، پارچه، نخ، اطو یا بخش ثابت سرمایه نموده و 

کنند و پس از یک می کارگران یا بخش متغیر سرمایه اختصاص داده است. کارگران کار

با محاسبه هزینه تولید، بهای فروش محصوالت  فاصله زمانی  چند ماهه مالک شرکت

تومان سرمایه پیش ریز شده اولیه به  10000یابد که می و همه دقایق حسابداری در

تومان ارزش  5000تومان گرفته اند،  1000تومان افزایش یافته است. کارگران  16000

تحمل شده اند. درصدی را م 600اضافی تسلیم سرمایه دار کرده اند و یک نرخ استثمار 

تومان اضافه ارزش، هزار تومانش را صرف  5000سرمایه دار شاد و سرمست از کسب 

هزار  10تومان دیگر را بر سرمایه  4000نماید و می زندگی، رفاه، عیش و عشرت خود

تومان را به بخش  3600افزاید. او از این سرمایه الحاقی به طور مثال می تومانی پیشین

دهد. می مان را به بخش متغیر یا استخدام یک کارگر جدید تخصیصتو 400ثابت و 

 شود که: می گردد و نتیجه آن به طور واقعی اینمی این کار چند بار تکرار

سرمایه دار چندین برابر آنچه پیش ریز کرده بود به مصرف شخصی خود رسانده  اول:

مواد خام یا در یک کلمه است و هر چه به صورت کارگاه، ماشین آالت، وسائل تولید، 

کنند. سرمایه دار می سرمایه وجود دارد، فقط محصول کار کارگرانی است که آنجا کار
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در طول این مدت حاصل کار یا کار اضافی عده ای کارگر را به تملک خود در آورده و 

 بدون آنکه هیچ دیناری در قبال آن بپردازد، سرمایه خویش ساخته است. 

ش مستمر نیروی کار رویه بیرونی ماجرا است محتوای واقعی آن تملک خرید و فرو دوم:

داری مستمر کار عینیت یافته کارگر توسط سرمایه است. جوهر و عصاره مالکیت سرمایه

نیز همین است. مالکیت در اینجا سوای تملک عظیم ترین بخش محصول کار یا کار 

تصاحب  صرفاًکیت برای سرمایه دار اضافی طبقه کارگر هیچ معنای دیگری ندارد. این مال

حاصل کار دیگران است و برای کارگر یگانه معنایش آنست که در سیطره این مناسبات 

تواند مالک محصول کار خود باشد، بالعکس جدائی وی از کار و حاصل نمی به هیچ وجه

 شود. می کارش، لحظه به لحظه، ژرف تر، سهمگین تر، هولناکتر و فاجعه بارتر

اقتصاد سیاسی بورژوازی، کل سرمایه داران، تمامی دولتمردان و همه نمایندگان  م:سو

فکری، سیاسی و ایدئولوگ سرمایه، این رابطه، همین رابطه خرید و فروش نیروی کار، 

این نمای بیرونی پروسه تصرف جنایتکارانه، سبعانه و قاهرانه کار و محصول کار کارگر 

ا شالوده حق، آزادی، مدنیت، دموکراسی، انتخاب آزاد، توسط سرمایه و سرمایه دار ر

بینند!!! محتوای کل آزادی، حقوق، رأی، تمدن، رفاه، می انسانیهای حقوق بشر و ارزش

این است و درست برپائی همین جهنم گند و خون و  دقیقاًجامعه مدنی آزاد بورژوازی 

موسوم به های کشتار و سبعیت است که عالی ترین سطح انتظار و توقع تمامی جنبش

داده است. می قرن بیستم و قرن جاری دنیا را تشکیل« آزادیخواهی»دموکراسی طلبی و 

طبقه خود را پیاده خورند و می را خورده اند وها کارگرانی که فریب این شعبده بازی

نموده اند، باید باالخره به خود آیند و از مرور این ها نظام زبون و مبتذل این جنبش

 رادیکال برای مبارزه طبقاتی جاری آموزند.های کارنامه بغایت تاریک، درس

     

 وارونه پرداری اقتصاد سیاسی در باره بازتولید گسترده -2
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خواند!! ریشه عارف نمائی!! یا حذر می پرشکوه ملیاقتصاد سیاسی، انباشت را رسالت 

در همین جا قرار داشته است. آنها  ظاهراًاندیشمندان بورژوازی از تجمل پرستی!!، هم 

بر این باور بودند که باید از کاخسازی، گنج اندوزی یا باروآفرینی شکوهمندانه دوری 

کرد. اقتصاددانان در توصیف را سرمایه الحاقی ها جست و عظیم ترین سهم اضافه ارزش

فشردند می انباشت!! به گونه ابتذال آمیزی بر این وارونه پردازی هم پای« ملی»جالل 

که گویا سرمایه الحاقی یکجا و تمام و کمال صرف دستمزد و به کار گرفتن کارگران 

 شود!! موضوعی که اسمیت و هم ریکاردو بر آن اصرار داشتند. آنها حتیمی مولد جدید

کردند که سرمایه دار اضافه ارزش را فقط به بخش متغیر سرمایه نمی این را هم تعمق

دهد. او هر دو بخش ثابت و متغیر سرمایه اش نمی یا دستمزد کارگران جدید اختصاص

 دهد.می را به نسبت ترکیب روز، افزایش

      

 چگونگی تقسیم اضافه ارزش به سرمایه و درآمد  -3

مستقل از اینکه مالک کارخانه، بانک، فروشگاه، حمل و نقل و هر بنگاه  سرمایه دار کالً

دیگر، یا دولتمرد، اقتصاددان، فیلسوف و نماینده فکری سرمایه باشد، در هر حال سوای 

چیزی دیگر نیست، خاصیت دیگری ندارد. مغز، شعور، « آدمیزاد»تجسم سرمایه در قالب 

اده، فرهنگ و همه چیزش تولید سود و اجتماعی، ارهای احساس، عاطفه، ارزش

خودافزائی سرمایه از طریق جدا کردن انسانها از کار و محصول کار خود و ساقط نمودن 

تام و تمام آنها از هر گونه دخالت در سرنوشت کار، تولید و زندگی خویش است. سرمایه 

راه زندگی، دار چنین موجودی است و به اعتبار هویت طبقاتی خود، انسان ستیز و سد 

حقوق، آزادی یا رشد آزاد انسانها است. از این که بگذریم هر میزان توسعه شیوه تولید 

افزایش یابد. جبر رقابت  مستمراًنیازمند آنست که سرمایه پیش ریز شده داری سرمایه

که به صورت قوانین داری کند تا از قوانین ذاتی سرمایهمی تک سرمایه دار را مجبور

آید می گردد تبعیت نماید، او تنها وقتی از عهده رقابت برمی قاهر بیرونی ظاهر جابرانه و
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که سرمایه خود را به طور بی وقفه گسترش دهد، برای این گسترش چاره ای ندارد جز 

خواهد!! می آنکه بیشتر انباشت نماید. سرمایه دار حتی وجود خودش را برای انباشت

میان مصارف شخصی و سرمایه الحاقی چه ها ضافه ارزشاینکه سرمایه داران به تقسیم ا

نگاهی داشته و چه راهی را پشت سر نهاده اند؟ موضوعی است که در ادوار مختلف 

عین هم نبوده است. در مراحل آغازین، زمانی که هنوز حجم  ،انکشاف این شیوه تولید

و سودها به  کار پائینی کار نازل، تکنیک، تخصص و ابزارانباشت محدود، بارآور

ماند، شعار قناعت و احتراز از تجمل به نفع سنگین سازی کفه می جویبارهای باریک

کرد. با گذشت زمان، گسترش می را به خود قفلداری انباشت عقل و هوش هر سرمایه

سرمایه داری، رشد بارآوری کار، عروج نرخ اضافه ارزش ها، طغیان سودها، پیش ریز 

دم کردن دنیا از تراکم سرمایه، دیگر نیاز به کاهش مصارف و ها کهکشانی سرمایه

شد، حدیث دل آزار می شخصی برای افزایش انباشت تا جائی که به سرمایه دار مربوط

شد، با این وجود انباشت و باز هم انباشت، عدم کفایت انباشت، نیاز به انباشت می تاریخ

ر سرمایه به عنوان امر ذاتی و هویت طغیان آمیزتر و در یک کالم افزایش بدون هیچ مها

 سرکش تر و رعدآساتر گشت. چیزی که جز اینداری نمای شیوه تولید سرمایه

توانست اتفاق افتد، طنز وقیح تاریخ است که طبقه سرمایه دار و اندیشمندان، نمی

اقتصاددانان و ایدئولوگهای بورژوا، همین انباشت کهکشانی سرمایه از جانب خویش را، 

 «ملی»قناعت پیشگی عارفانه انسانی طبقه خود برای انجام رسالت  ،ن ریاضت کشیعی

کشند که سیل عظیم سودها را به جای آنکه صرف عیش و عشرت می خوانند!!. عربدهمی

سازند و راستی، می نمایند و راهی حوزه انباشتمی و خوشگذرانی و رفاه کنند، سرمایه

 تا خدمتگزار بشریت باشند!!! صنعت ملی برپای دهندمی راستی این کار را انجام

دارند!!! تا باعث آبادی میهن اجدادی گردند!!! ترهات چندش آور ماالمال از وقاحت، می

تعفن و شناعتی که سالخی ددمنشانه شعور انسان  را مکمل سالخی گوشت، پوست، 

این خزعبالت، خون و استخوان او کرده است. چند قرن است که طبقه کارگرجهانی علیه 
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علیه پایه مادی این وارونه بافی ها، علیه شالوده وجودی انباشت سرمایه، علیه نظام 

جنگد، هر جرعه معاش، آزادی، می اقتصادی، سیاسی، اجتماعی مبتنی بر این انباشت

حق و زنده ماندن خویش را در گرو طوفانی شدن این جنگ دیده است. اعالم داشته 

رمایه موجود دنیا محصول مستقیم کار اوست، فریاد زده است که است که ریال، ریال س

این حاصل کار به جای آنکه مایه معاش، رفاه، آزادی، بی نیازی، قدرت و رشد آزاد او 

شود، شالوده فقر، گرسنگی، تشدید وحشیانه استثمار، فرودستی و ذلتش گردیده است. 

 کوبند.می ترهاتاما مالکان و حاکمان سرمایه همچنان بر طبل همان 

      

عوامل مستقل از تقسیم اضافه ارزش به درآمد و سرمایه که در تعیین  -4

   .میزان انباشت نقش دارند

اگر نسبت تقسیم اضافه ارزش به درآمد و سرمایه معین باشد، پیداست که حجم انباشت  

شده،  درصد ارزش اضافی تولید 80اگر ارزش اضافی خواهد بود.  مطلقتابع میزان 

گردد، با افزایش حجم اضافه ارزش ها، سهم انباشت نیز به همان می سرمایه الحاقی

گردد. معنای مستقیم این حکم در عین حال آنست که تمامی عوامل می اندازه افزونتر

تأثیرگذار در باال بردن حجم اضافه ارزش ها، نقش خاص خود را در توسعه انباشت هم 

اینکه برای بررسی فراز و فرود پویه انباشت باید به سراغ همین کنند و باالخره می ایفا

 عوامل رفت. پس به توضیح آنها پردازیم. 

نرخ ارزش اضافی تابع شدت استثمار است. اقتصاد  شدت استثمار نیروی کار: -اول 

سیاسی اصرار دارد که تأثیر بارآوری کار و فشار شدت استثمار بر نرخ انباشت را یکی 

کوشد وانمود کند که می و تمایزات اساسی آنها را پنهان دارد. به بیان دیگر جلوه دهد

انباشت افزونتر ربطی به تشدید وحشیانه استثمار نیروی کار ندارد، بلکه حاصل بارآوری 

گمراهساز است. این درست است که مزد کارگر  عمیقاًبیشتر کار است!! اصراری که 

اوست اما شالوده کار سرمایه است که هزینه نیروی « رفاهی»بهای مایحتاج معیشتی و 
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گردد موضوعی می کار را به سوی صفر مطلق پیش راند. اینکه در این گذر تا کجا موفق

است داری سرمایهاست که به مقاومت و توان پیکار طبقه کارگر مربوط است، ذات تولید 

که سبد معیشتی کارگر را صندوق ذخیره تأمین انباشت بیند و با تمامی قدرت برای 

سالخی این سبد به نفع سنگین سازی حجم انباشت جنگ راه اندازد. اختالف سطح 

دستمزدها در کشورها و مناطق مختلف دنیا گواه بسیار بارزی بر عزم استوار سرمایه 

های نیروی کار و تشدید انفجارآمیز استثمار کارگر با هدف افزایش برای به صفر رساندن ب

 نرخ انباشت است. اگر کارگران گوشه ای از دنیا در قیاس با همزنجیران، مزد بیشتری

به این خاطر نیست که طبقه سرمایه دار حق خورد و خوراک، پوشاک،  مطلقاًگیرند، می

ان قائل بوده است!! بالعکس  فقط به این سرپناه یا دارو و درمان و آموزش برای کارگر

دلیل است که نسل حاضر یا نسلهای قبلی توده کارگر توان تحمیل دستمزد بیشتر بر 

سرمایه و دولتش را داشته اند. در هر کجا که چنین نبوده است، سرمایه با هر سالح 

رکوب ممکن، دیکتاتوری هار، فاشیسم، ناسیونالیسم، دولت دینی یا دموکراسی به س

مبارزات کارگران پرداخته است، بهای نیروی کار و امکانات معیشتی آنان را قتل عام 

کرده است، شدت استثمار را به اوج برده است تا از این طریق به نیازهای نرخ انباشت 

 پاسخ گوید. 

افزایش درجه بارآوری کار اجتماعی، افزایش   درجه بارآوری کار اجتماعی: –دوم 

کل محصول و الجرم افزایش ارزش و اضافه ارزش موجود در آن را به دنبال دارد. این 

برد، بهای نیروی کار یا بهای می افزایش در همان حال که نرخ اضافه ارزش را باال

در همین راستا  دهد،می کاالهای معیشتی مورد نیاز برای بازتولید این نیرو را کاهش

 سازد. می سهمی از اضافه ارزش را که بناست صرف انباشت شود به گونه ای فاحش افزون

  رشد اختالف میان سرمایه در حال مصرف و سرمایه به کار انداخته: –سوم 

دانیم که سرمایه ثابت مرکب از دو بخش است. بخش استوار مانند ماشین آالت، می

ری که در هر چرخه تولید یا هر دور واگرد سرمایه، به کار ساختمان، تأسیسات و ابزا
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گردند اما فقط سهم نازلی از آنها حالت استهالک می شوند، وارد پویه تولیدمی انداخته

شود، کل مابقی دست نخورده و سالم باقی می کند و در پروسه تولید مصرفمی پیدا

مواد خام، کمکی و نوع اینها است ماند. بخش دوم یا جزء گردشی سرمایه ثابت مرکب از 

سازند. تمرکز بحث می شوند و تار و پود محصوالت جدید رامی که به طور کامل مصرف

روی بخش اول یا همان  دقیقاًما در اینجا، در بررسی عوامل اثرگذار بر نرخ انباشت، 

قسمت استوار سرمایه است. این بخش مثل کل سرمایه حاصل کار و استثمار طبقه 

کارگر است. محصول کار مصادره شده و تاراج گردیده ای که در عظیم ترین حجم و 

نو های رسد اما در تولید فراوردهنمی شود، به مصرفمی مقدار ارزشی وارد پروسه تولید

و طبقه سرمایه دار داری کند. این بخش برای شیوه تولید سرمایهمی زینقشی مؤثر با

شباهت بسیار زیادی به ذخائر و امکانات سرشار طبیعی مثل رودخانه و آبشار و معادن 

گیرد و آنان در می صاحبان سرمایه قرارداری دارد که بدون هیچ هزینه و بها مورد بهره

کنند. فرق بنیادی و هویتی بخش فیکس نمی ینهقبال این بهره برداری هیچ ریالی هز

عظیم طبیعت آنست که اولی محصول مستقیم کار و های سرمایه با این منابع و ذخیره

کارگر است. نکته اساسی در اینجا تأثیر فاحشی است که همین بخش های استثمار توده

شود می ه تولیدسرمایه بر توسعه هر چه بیشتر انباشت دارد. سرمایه ای که وارد پروس

 گردد در همان حال که هیچ ریالی ارزش جدید تولیدنمی اما در این پروسه مصرف

کند، اما به کارگیری آن توسط نیروی کار زنده بیشترین نقش را در بارآوری کار و نمی

افزایش محصول، در باال بردن حاصل کار و تولید کارگر دارد. موجب رشد فزاینده اضافه 

را بسیار سنگین تر و ها شود و سهم انباشت سرمایه از این ارزش اضافیها میارزش

 نماید.می عظیم تر

 

  

  ابتذال تئوری دستمایه کار: -5
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سرمایه کار اضافی کارگر است و از طریق تصاحب فزاینده این کار اضافی، رشد و 

ممکن  یابد، به همان گونه که دیدیم از تمامی مجاری، راهها و اهرمهایمی گسترش

کند. شدت استثمار نیروی کار می برای سرعت، وسعت، شتاب و شدت این رشد تالش

کند، می برد، تعرض به سطح معیشت و بهای نیروی کار کارگر را طغیان آمیزمی را باال

 با افزایش بارآوری کار اجتماعی کفه کار اضافی و اضافه ارزش را حیرت انگیز سنگین

عی و ذخائر طبیعت را بدون هیچ بها در خدمت تولید اضافه سازد، کلیه منابع طبیمی

شود اما می گیرد، بخشی از سرمایه را که وارد پروسه تولیدمی ارزش انبوهتر به کار

کند و با این کار، با افزایش بارآوری کار، رود می گردد، هر چه عظیم ترنمی مصرف

این حاالت و به کمک تمامی این  سازد، سرمایه در همهمی اضافه ارزشها را پرخروش تر

سرشت سرمایه است، با ها نماید. همه اینمی اهرمها انباشت را افزونتر و غول پیکرتر

کوشند تا سرمایه اجتماعی می این وجود، اقتصاد سیاسی و نمایندگان کوردل و مسخ آن

یر ثابت و ایستا تصوهای را به طور کلی و بخش متغیر آن را به صورت اخص پدیده

کنند!!! وانمود نمایند که گویا جزء متغیر سرمایه کمیتی ثابت است!! بخش مجزائی از 

ثروت اجتماعی است!! مقداری کارمایه!!، دستمایه!! یا یک صندوق کار است!! که 

کند و در قبال رفع این می چهاردیواری خاص خود را دارد، کارگر نیاز سرمایه را رفع

گرفته « مالتوس»و « بنتام»ره کالم اقتصاددانان کوردل از گیرد، عصامی نیاز مزدش را

این است. دامنه تحجر، شعورباختگی، بالهت و جهل طبقاتی « مک کولوخ»و « میل»تا 

آنها نیز در حدی است که برای اثبات مدعای مبتذل خود حاضر به بستن چشم بر روی 

سرمایه یگانه سرچشمه  کل حقایق عریان دنیا هستند. ما تشریح کردیم که بخش متغیر

تولید کل سرمایه و بازتولید پروسه خودافزائی آن است. نسبت این بخش یا بهای نیروی 

کار طبقه کارگر به جزء ثابت سرمایه دائما درحال تغییر است. هر چه بارآوری کار 

گردد. مقدار مطلق این می اجتماعی افزایش یابد وزن این بخش به طور نسبی کمتر

دام در نوسان است. شالوده کار سرمایه بر تنزل آن تا حد صفر به نفع سنگین بخش نیز م
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سازی کفه انباشت استوار است. اینکه بهای نیروی کار تا چه حد از دستبرد بورژوازی 

کند. سرشت می مصون ماند، پرسشی است که پاسخ آن را قدرت پیکار توده کارگر تعیین

خالت در تعیین سرنوشت کار، تولید و زندگی خود سرمایه است که کارگر را از هرنوع د

جدا سازد. بر همین اساس هیچ حقی برای هیچ کارگری در عرصه اینکه چه سهمی از 

کوهساران کار و تولیدش به زندگی وی اختصاص یابد و بر سر مابقی چه آید قائل نیست 

ایه نه فقط کمیت و باالخره اینکه بر خالف دعوی بسیار ابتذال آمیز اقتصاددانان، سرم

 صرفاً ثابتی نیست بلکه به طور طغیان آمیز در حال افزایش است. منشأ این افزایش نیز 

 کارگر است.های کار پرداخت نشده توده
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 : قانون عام انباشت سرمایه داری23فصل

 

 یکسان ماندن ترکیب سرمایه، نیاز انباشت به نیروی کار بیشتر -1

منظور از ترکیب سرمایه، نسبت میان اجزاء ثابت و متغیر آن است. در این مورد، ابتدا 

نیروی  بهایمواد خام و وسائل تولید به  بهاینسبت  اول:با دو حالت رو به رو هستیم. 

 نسبت حجم وسائل تولید با شمار کارگرانی که این وسائل را تبدیل به محصول دوم:کار. 

نامیده است.  ترکیب فنیو دومی را  ترکیب ارزشیکنند. مارکس نسبت نخست را می

یب ارگانیک یا ترکاو ترکیب ارزشی سرمایه را تا آنجا که ناشی از ترکیب فنی آنست، 

گویند همین را مورد نظر می نامد و هر کجا که از ترکیب سرمایه سخنمی سرمایه آلی

 مختلفی که در یک قلمرو تولیدی معین یا در کل جامعه پیش ریزهای دارد. سرمایه

یک حوزه های متوسط ترکیب ارگانیک سرمایهشوند ترکیبهای متفاوتی دارند. می

جامعه را ترکیب ارگانیک سرمایه های توسط کل سرمایهرا ترکیب آن حوزه و م

  خوانیم.می اجتماعی

شود، میان هر دو جزء ثابت و متغیر سرمایه می اضافه ارزشی که به سرمایه الحاقی تبدیل

گردد. فرض کنیم که این تقسیم بر اساس ترکیب ارگانیک موجود سرمایه می تقسیم

روال تداوم یابد، به طور مثال اگر ترکیب حاضر انجام گیرد و پروسه انباشت با همین 

 .است، سرمایه اضافه شده نوین نیز با همین نسبت پیش ریز شود %20و  %80سرمایه 

مختلف واگرد سرمایه های در چنین وضعی هر گاه سایر شرایط ثابت ماند، به دنبال دوره

شاهد نیاز سرمایه داران به نیروی کار بیشتر خواهیم بود. رخدادی که خواست افزایش 

مایه  تاریخاًدستمزد از سوی کارگران را نیز در پی دارد. نکته آخر واقعیتی است که 

وحشت صاحبان سرمایه و بیشتر از آنها اکابر اقتصاد سیاسی بورژوازی بوده است. ابعاد 
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ره اسمیت، ریکاردو و همانندان از آثار توسعه انباشت بر خواست کارگران برای مزد دله

ادعا کردند که سرمایه  مثالًپیش رفتند. در حدی بود که تا ورطه هذیان هم بیشتر 

نیز به اندازه کافی در این ها گردد!! پیشینیان آنمی الحاقی همه اش مزد توده کارگر

« الفقر فخری»اده بودند. آیات و احادیثی با این فحوا که زمینه حرص خورده و هشدار د

فقط خاص پیغمبر اسالم نبوده است. علمای اقتصاد سیاسی بورژوازی نیز همواره در 

فقر منشأ »هراس از باال رفتن مزد کارگران دست به نزول همین گونه آیات زده اند، 

 زیرا عشق به کار را از دست کارگران نباید سیر باشند» ، «!!کوشش و افزایش ثروت است

 یا انبوه خزعبالت شریرانه دیگر در آثار اقتصادی آنان به اندازه کافی موج«!! دهندمی

 درک نکرده و اصالًعلم اقتصاد و اخالف امروزی آنها « اندیشمندان»زند. آنچه می

شعله خود، در بند، بند وجودش، آتشفشان همه جا داری کنند این است که سرمایهنمی

گرسنگی برای میلیاردها کارگر های ور فقر آفرینی و کانون طغیان عظیم ترین سونامی

دنیا است. نگرانی آنها از سیر شدن شکم کارگران مثل کل افکار، تئوری ها، دانش و 

 کشفیات علمی آنها بیش از حد، چندش آور و نفرت انگیز است. 

یافت هر ریالش مقادیر انبوهی کار مزد در ماهیت خود متضمن آنست که کارگر با در

، در نهایتاًبدون هیچ مزد تحویل سرمایه دار دهد. نیاز به گفتن نیست که افزایش مزد 

بهترین و باالترین حالت کاهش اندکی از کوه کارهای اضافی فاقد هر میزان دستمزد 

رفتن سازد. باال داری تواند هیچ خطری متوجه موجودیت سرمایهنمی است. این کاهش

مزد در سایه گسترش انباشت و صد البته با فرض آنکه این گسترش با نیاز سرمایه به 

بهای نیروی  -1آرد. می نیروی کار افزون تر همراه باشد، یکی از دو حاالت زیر را در پی

رود، به این دلیل که افزایش مزدها مزاحمتی برای توسعه انباشت می کار همچنان باال

یابد، این افزایش انگیزه سودبری را می قیمت نیروی کار افزایش -2کند. نمی ایجاد

کند، اما علت این افت یعنی نسبت میان سرمایه می کاهش و پروسه انباشت را دچار افت

گردد. تغییری که مبین کاهش می نماید هم دچار تغییرمی و نیروی کاری که استثمار
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گردد. ماحصل کالم می رفتن سطح مزدها نیاز سرمایه به نیروی کار است و مانع باال

درونی اش در این حوزه معین، موانع های با مکانیسمداری اینکه پروسه تولید سرمایه

راند. در حالت نخست، تنزل مطلق یا نسبی می ایجاد شده بر سر راه انباشت را به حاشیه

شده است،  نمو نیروی کار، یا کاهش جمعیت کارگری نیست که باعث افزایش سرمایه

بعکس رشد سرمایه است که نیروی کار مورد استثمار را ناکافی ساخته است. در حالت 

دوم نیز باالرفتن مطلق یا نسبی نیروی کار و ازدیاد جمعیت کارگری نیست که افت 

انباشت را در پی داشته است. بالعکس تقلیل سرمایه است که شمار موجود کارگران را 

ه است. به بیان دیگر نوسانات مطلق انباشت سرمایه است که بیش از میزان نیاز کرد

باشد، به زبان نمی گردد. دومی موجد اولیمی نوسانات نسبی توده نیروی کار را باعث

آنچه گردد. می ریاضی نرخ انباشت است که نقش متغیر را دارد و نرخ دستمزد تابع آن

یان سرمایه، انباشت و در این میان مهم و قابل تأکید است آنست که نسبت م

چیزی نیست سوای نسبت میان کار بدون هیچ مزدی که به  نهایتا نرخ مزدها 

شود و کار با مزدی که برای راه انداختن و سودآور کردن این می سرمایه تبدیل

در اینجا سخن از نسبت  شود.می کار بدون بی مزد )سرمایه الحاقی( استثمار

میان دو کمیت متفاوت، یعنی سرمایه در یک سو و شمار کارگران در سوی 

دیگر به طور واقعی و در پایه ای ترین سطح، گفتگوی نسبت میان کار بدون 

کار بدون مزدی که سرمایه طبقه کارگران و کار با مزد آنان است. هیچ مزد 

توسط این کار بدون مزد یا سرمایه مورد گردد و کار با مزدی که می سرمایه دار

مغز های شود. انسان اگر در عالم مذهب تحت سلطه آفریدهمی استثمار واقع

تحت حاکمیت محصول دست خویش داری خود است در شیوه تولید سرمایه

 است. 
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  .رودمی جزء متغیر سرمایه به صورت نسبی رو به کاهش -2

 شرایطی بود که ترکیب فنی سرمایه در آن ثابت نکاتی که باالتر گفته شد در باره

عام خود، وارد فازی شد که از های با استقرار پایهداری ماند. اما شیوه تولید سرمایهمی

 آن پس تکامل مستمر بارآوری کار اجتماعی، نیرومندترین اهرم انباشت را تعیین

مهارت ویژه کارگران کرد. تا پیش از آن شرایط طبیعی مانند حاصلخیزی خاک یا می

کرد، اما اینک بارآوری می مهمترین نقش را در افزایش حجم یا مرغوبیت محصول بازی

شد. درجه بارآوری کار در مقدار نسبی وسائل تولیدی می کار بود که حائز نقش اساسی

کرد. می یافت که کارگر طی زمان معین، با شدت معین کار تبدیل به محصولمی تجلی

 رفت حجم وسائل تولیدی که او به محصول مبدلمی آوری کار اجتماعی باالترهر چه بار

کردند. برخی شرط می شد. این وسائل دو نقش متفاوت بازیمی ساخت بیشترمی

آمدند. به طور مثال می افزایش بارآوری کار بودند، اما برخی دیگر نتیجه آن به حساب

زش افزائی سرمایه، حجم مواد خامی که با ورود ماشین آالت مدرن صنعتی به چرخه ار

شد به صورت چشمگیر افزایش یافت. افزایش این می در زمان واحد به محصول مبدل

مواد نتیجه سیر صعودی بارآوری کار اجتماعی بود، اما خود ماشین ها، کود شیمیائی و 

 یاتوماسیون چرخه تولید، نقش پیش شرط را برای باالرفتن درجه بارآوری کار باز

کردند. نکته مهم آنست که رشد وسائل تولید نسبت به نیروی کار، به هر حال و می

مستقل از شرط یا نتیجه بودنش، گواه افزایش بارآوری کار اجتماعی است. این رشد یا 

همان تغییر ترکیب فنی سرمایه، به طور معمول ترکیب ارزشی سرمایه را نیز دچار 

میلیون  60میلیون تومان را در نظر گیریم.  100ان کند. سرمایه ای به میزمی تغییر

دهد. با افزایش می میلیون تومانش جزء متغیر را تشکیل 40تومان آن جزء ثابت و 

شود و می میلیون تومان صرف ماشین آالت و مواد خام 90 مثالً بارآوری کار اجتماعی 

کیب فنی سرمایه یابد. ترمی میلیون تومانش به خرید نیروی کار  اختصاص 10فقط 

تغییر کرده است زیرا در قیاس با گذشته مقادیر بسیار انبوه تری وسائل تولید توسط 
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شود.  همزمان ترکیب ارزشی می شمار کمتری کارگر مصرف شده و به محصول تبدیل

به  .متغیر صعود نموده است %10ثابت و  %90متغیر به  %40ثابت و  %60سرمایه از 

با افزایش بارآوری کار مقدار وسائل تولیدی که کارگر طی زمان  خاطر داشته باشیم که

یابد اما ارزش این وسائل نسبت به مزد می کند افزایشمی معین تبدیل به محصول

شود. یک می کارگر کمتر از حجم یا مقدار آنها نسبت به شمار کارگران دچار افزایش

 . باشدمی دلیل مهم آن تنزل تدریجی قیمت وسائل مذکور

داری کاهش نسبی جزء متغیر سرمایه در مقابل جزء ثابت آن امر ذاتی تولید سرمایه

است. این کاهش نسبی به هیچ وجه در تعارض با افزایش مطلق بخش متغیر سرمایه 

 برابر افزایش 10میلیون تومانی تا  60نیست. به همان مثال باال باز گردیم. سرمایه ثابت 

 قبالً میلیون تومانی هم که  40گردد. سرمایه متغیر می تومانمیلیون  600یابد و می

رسد. می میلیون تومان 60کند و به می درصد افزایش پیدا 50کارگر بود  10دستمزد 

یابد. در اینجا سرمایه می نفر افزایش 12نفر به  10در همین راستا شمار کارگران از 

رفته است و ترکیب کل سرمایه هم که باال  %50برابر اما سرمایه متغیر فقط  10ثابت 

متغیر داده است. با پیدایش  %10ثابت و  %90متغیر بود جایش را به  %40ثابت و  60%

افزون های و رشد شیوه تولید سرمایه داری، هر انباشت سرمایه وسیله ای برای انباشت

 شود.می رشد تک سرمایه ها، باعث رشد سرمایه اجتماعی و بالعکستر گردید. 

شوند. می زیادی پاجوش وار از درخت مادر جدا و به صورت مجزا پیش ریزهای سرمایه

منفرد از هم به بیان دیگر نیروی دافعه ای های این پاره، پاره شدن یا حالت فرار سرمایه

 گردد. می تکمیلها سازند با نیروی جاذبه ای میان آنمی بر یکدیگر واردها که سرمایه

گردند. برای می ر پویه انباشت و تولید محصول ناگزیر به رقابت با همدها تک سرمایه

 رقابت نیازمند حجم بیشتر پیش ریز، بارآوری کار افزون تر و توسعه دامنه انباشت

سازد. می شوند. نیازی که رفتن به سوی هم و ادغام در همدیگر را ضروری و قهریمی

در دست یک سرمایه دار و فرمانروائی قاهر او این ادغام، مجرد تراکم ساده وسائل تولید 
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تشکیل شده در حال ارزش افزائی است.  قبالًهای بر عده ای کارگر نیست، تمرکز سرمایه

مجزا و تبدیل شدن های مبین خلع ید و از میان رفتن استقالل انفرادی مالکان سرمایه

 قبالً تش با آنچه بزرگ است. تفاوهای کوچک متعدد به معدودی سرمایههای سرمایه

وجود داشت این است که متضمن تغییر در چگونگی توزیع سرمایه اجتماعی حاضر 

کند. بلکه سرمایه در یک نمی است. وسعت میدان تأثیرش را رشد مطلق انباشت تعیین

شود، به این دلیل می جا و در دست یک سرمایه دار هر چه بیشتر متراکم و متمرکز

دهد می زیادی خارج گردیده است. روندی که به سرمایه امکانروشن که از دستان عده 

مدام ترکیب خود را تغییر دهد، بارآوری کار را باالتر برد و راه تسلط اقتصادی و اجتماعی 

 خود در تاریخ را هموار سازد.  

یابد روند این تمرکز و گردائی در یک سو و رقابت می گسترشداری هرچه تولید سرمایه

شود. سالح اساسی رقابت کاهش می با هم در سوی دیگر حادتر و وسیع تر هاسرمایه

هزینه تولید و ارزان تمام شدن کاالها است. امری که با فرض ثابت ماندن سایر شرایط، 

نیازمند باال رفتن بارآوری کار اجتماعی است. افزایش بارآوری نیز به نوبه خود در گرو 

کوچک توسط های ن تعریف و ویژگی، بلع سرمایهتولید انبوه تر است. رقابت با ای

سازد. این را هم فراموش نکنیم که با توسعه می قهری کامالً بزرگ را یک امر های سرمایه

 افزایش مستمراًبیشتر شیوه تولید سرمایه داری، مقدار حداقل سرمایه اولیه برای انباشت 

گردند که هنوز می حوزه هائی کوچکتر عموما راهیهای یابد. بر همین اساس سرمایهمی

بزرگ قرار نگرفته است. در اینجا رقابت به نسبت مستقیم تعداد های تحت تسلط سرمایه

گیرد و نابودی ناگزیر می و به نسبت معکوس حجم و مقدار یا ارزش آنها شدتها سرمایه

بور به آرد. سرمایه دارانی که یا مجمی شمار کثیری از سرمایه داران کوچک را در پی

شود و می شوند و یا هر چه دارند دودمی بزرگ ترهای ادغام سرمایه خود در سرمایه

 گردد. می ملک طلق رقبا

   اعتبار
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در روند تمرکز  اعتباردر همین جا الزم است اشاره ای هر چند کوتاه به نقش پدیده 

 شروع به بالیدنداری سرمایه داشته باشیم. نظام اعتباری از همان آغاز توسعه سرمایه

کند. درمراحل اولیه مثل آب زیر کاه و به عنوان مددیار متواضع این شیوه تولید می

نماید. پس اندازهای مالی کوچک پراکنده در سطح جامعه می وجود اثرگذارش را تحمیل

دهد و وثیقه می کند، در اختیار سرمایه دار قرارمی زند، یک کاسهمی را به هم پیوند

 نماید، کمی این طرف تر سالح بسیار نیرومند رقابتمی زرگتر و وسیع ترانباشت ب

گردد و باالخره به عنوان یک اهرم غول پیکر اجتماعی در خدمت تمرکز فزاینده می

و گسترش شتاب آلود انباشت، رقابت داری شود. با رشد فزاینده سرمایهمی سرمایه واقع

 شوند و ایفای نقشمی پروسه تمرکز تبدیلو نظام اعتباری به دو مکانیسم نیرومند 

دهد تا دامنه عمل خود را می کنند. روند تمرکز، به سرمایه داران صنعتی روز امکانمی

وسعت بخشند و حجم عظیم تری سرمایه پیش ریز کنند. اینکه تمرکز از طریق ادغام 

اجبار ناشی گرفت یا بر اثر می سهامی عام صورتهای و تشکیل شرکتها آرام سرمایه

سودآورتر، در اساس رخدادها تأثیری های از خطر ورشکستگی و شوق پیوند به سرمایه

داری افتاد و جبر پویه انباشت یا نیاز حتمی توسعه سرمایهمی اتفاق الزاماًنداشت. آنچه 

بود. تمرکز ها کرد بزرگتر و باز هم بزرگتر شدن و غول آساتر شدن سرمایهمی را تعیین

شدند، می مجزای فاقد توان رقابت از دور خارجهای تاخت سرمایهمی ب زیاد پیشبا شتا

گردیدند، اگر می یافت، مؤسسات بزرگ صنعتی همه جا میداندارمی انباشت گسترش

دنیا مجبور بود صبر کند تا توسعه انباشت به شیوه سابق و بدون تندباد تمرکز، سرمایه 

و شاید هم همیشه بدون راه ها فراهم سازد، بشر برای مدتالزم برای احداث راه آهن را 

عظیم قادر به انجام این های ماند. روند تمرکز نه فقط موانع پیدایش سرمایهمی آهن

 گردید. می روبید که نیروی محرکه انقالبات بزرگ صنعتی هممی کارها را از سر راه

 

 ط صنعتی      توسعه فزاینده اضافه جمعیت نسبی یا لشکر احتیا -3
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آهنگ انکشاف تولید سرمایه داری، رشد بارآوری کار و تغییرات جاری در ترکیب 

دلیلش آنست که با  .ارگانیک سرمایه بسیار شتابناک تر از رشد میزان انباشت است

منفرد تشکیل دهنده های توسعه انباشت ساده و افزایش مطلق سرمایه اجتماعی، سرمایه

رود و سرمایه ثابت بیشتری توسط می کنند، بارآوری کار باالمی آن شروع به تمرکز

به  2افتد، اگر در آغاز این ترکیب یک به یک بود، به تدریج می کارگران کمتری به کار

رود. هر چه می به یک و همچنان باالتر 15، 10یک، سه به یک، چهار، هفت، 

گردد، ارتقاء بارآوری می انباشتکند و سرمایه انبوه تری می بیشتر رشدداری سرمایه

کند. می کار مکان عظیم تر و تعیین کننده تری در پویه خودافزائی و بقای سرمایه پیدا

یابد می در این راستا بحث دیگر تنها آن نیست که حجم یا مقدار کمی سرمایه افزایش

شود، یم یا طول و عرض سرمایه الحاقی در هر دور جدید واگرد عظیم تر از دور قبل

با بارآوری هر چه پرخروش تر کار همراه است، با ها سخن مهمتر آنست که این افزایش

گردد، نرخ اضافه ارزشها بسیار بیش می نیروی کار کمتر محصول هر چه بیشتری تولید

کند، می و تحوالت است که سرمایه توان الزم رقابت را احرازها از پیش است، با این مؤلفه

انباشت های تولید شده در حوزههای ب سهم عظیم تری از اضافه ارزشقادر به تصاح

گردد. تمامی اینها به سیر صعودی بارآوری کار گره خورده است. می داخلی و بین المللی

امری که افزایش قهری ترکیب ارگانیک سرمایه را نیز دنبال دارد. جزء ثابت سرمایه 

شود و جزء متغیر آن با همان شتاب می کراجتماعی هر چه پرشتاب تر، سترگ و غول پی

گردد. ظهور و توسعه فزاینده اضافه جمعیت نسبی کارگری مولود می کوچک و کوچکتر

اجتناب ناپذیر این روند است. نیاز به بازگوئی نیست که روند مستمر کاهش جزء متغیر 

جه سرمایه در مقابل جزء ثابتش، چه در یک کشور و چه در سطح جهان به هیچ و

بالعکس، این شمار معموال  کامالًمترادف با کاهش مطلق شمار کارگران نخواهد بود، 

یابد. نکته مهم آنست که این افزایش هیچ تعارضی با پیدایش و گسترش می افزایش

سراسر دنیا را مرکز تحقیق، دانشگاه داری اضافه جمعیت نسبی کارگری ندارد. سرمایه
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علمی خود را هم بر های بنیاد همه کشفیات و پیشرفت سازد،ها میو پهنه بسط دانش

تواند نمی نماید. این نظام با این بنمایه و هویتمی افزایش شتابناک بارآوری کار متمرکز

جزء متغیر خود را در مقابل جزء ثابت کاهش ندهد. بر همین مبنی وجود،  مستمراًکه 

بالندگی و بازتولید اضافه جمعیت نسبی کارگری امر قهری و سرشتی شیوه تولید 

کارگر هم به طور معمول در های است. در همان حال که شمار مطلق تودهداری سرمایه

 حال افزایش است.  

داری ارگری نتیجه محتوم پروسه انباشت و توسعه سرمایهاما اگر رشد اضافه جمعیت ک

است. همین پدیده به نوبه خود و به شکل معکوس، یک اهرم مؤثر انباشت هم هست و 

کند. اضافه می هم ایفای نقشداری فراتر از آن به مثابه یک شرط موجودیت سرمایه

است و نظام جمعیت کارگری یک لشکر احتیاط صنعتی آماده خدمت برای سرمایه 

نماید. این لشکر می را از آنها در بزنگاههای حساس بیشترین بهره برداریداری سرمایه

احتیاط برای سرمایه و طبقه سرمایه دار نقشی اساسی دارد و مکمل ضروری ارتش در 

بینند و می آید. سرمایه داران آن را مایملک مطمئن خودمی حال اشتغال به حساب

کنند که گویا ولینعمت و روزی رسان این ارتش هستند!! در می ءحتی به خودش القا

حالی که یگانه عامل گرسنگی، فالکت، مرگ و میر و نابودی این توده عظیم گرسنه و 

مستأصل، خود آنها یا در واقع سرمایه است. همه چشم صاحبان سرمایه به شرایط خاص 

انبوه تولید شده های که سرمایه طالئی انباشت دوخته است. روزهائیهای اعتال و دوره

پیش ریز های کارگر با مشاهده طغیان تقاضا در بازار، سیل آسا به حوزههای توسط توده

شوند و وجود این ارتش وسیع احتیاط کارگری نیاز حتمی استمرار و بقای می سرازیر

 داگردد. اضافه جمعیت نسبی کارگری در این شرائط نقش حیاتی پیمیداری سرمایه

شود. سرمایه داران نمی در این حد خالصه قطعاً کند اما همه اهمیتش برای سرمایه می

این توده وسیع ارتش احتیاط را به مؤثرترین سالح دست خود علیه کارگران شاغل 

کنند. با آنکه جمعیت بیکار، بدون هیچ ریال مزد هستند، با آنکه صاحبان می تبدیل
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نمایند، اما از وجودشان برای پرخروش سازی هر نمی پرداختسرمایه هیچ ریالی به آنها 

گیرند. از یک سو کل هزینه معیشت، می راها چه بیشتر شط سود، عظیم ترین بهره

اندازند و از سوی دیگر می درمان و زنده ماندنشان را بر دوش همزنجیران شاغل آنها

سبعانه، ساز و کار فشار  وجودشان را به گونه ای بسیار بی رحمانه، جنایتکارانه و

کنند. همان کاری می وحشتناک بر سطح مزدها و تنزل بهای نیروی کار کارگران شاغل

دادند. آنها می دهند که اسالف دژخیم برده دار آنها، با هدف تفریح انجاممی را انجام

ساختند و اینان رقابت میان می پاره، پاره کردن بردگان توسط هم را وسیله شادی

ها رگران یا دوئل آنها برای فروش نیروی کار را ساز و کار کسب بیشترین اضافه ارزشکا

آورند و کفه سودها می کنند. از این طریق سطح پائین دستمزدها را باز هم  پائین ترمی

 برند. می را تا هر کجا که بتوانند باالتر

اجتماعی و الجرم کاهش در طول قرن بیستم به لحاظ ارتقاء بارآوری کار داری سرمایه

دست ها نسبی بخش متغیر سرمایه در مقابل بخش ثابت آن به عظیم ترین پیشرفت

آخر آن قرن به بعد طول و عرض اضافه های یافت. در همین راستا به ویژه از دهه

جمعیت کارگری را به گونه ای رعب انگیز افزایش داد. به شرایط روز نگاه کنیم. شمار 

جهان با محاسبه همه اشکالش، از جمله کار خانگی بدون هیچ دستمزد بیکاران واقعی 

میلیارد نفر است. لشکر احتیاطی  بسیار غول آسائی که سرمایه مطابق معمول  2باالی 

کند، در قبال بقای آن هیچ می کل هزینه آن را بر گرده کار الزم طبقه کارگر جهانی بار

از وجودش برای تنزل بی مهار بهای نیروی  کاهد،نمی خودهای ریالی از اضافه ارزش

کار یا کاهش مضاعف و چندین بار مضاعف کار الزم کارگران بهر برداری سبعانه و 

کند، به یمن آن شیرازه همراهی، همسنگری و همرزمی طبقه کارگر را می جنایتکارانه

می امکانات سازد. سرمایه با استفاده از تمامی در هر جامعه و در سراسر جهان متالشی

خود که ذره، ذره اش مولود استثمار کارگران و کار تجسم یافته پرولتاریای بین المللی 

است این لشکر عظیم احتیاط را مطابق نیازهای ارزش افزائی و خودگستری خود از 
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را در جستجوی یافتن ها دارد. آنمی شرق به غرب و از شمال به جنوب عالم گسیل

کار و رساندن لقمه ای نان به شکم فرزندان یا پدران و مادران  جائی برای فروش نیروی

قاره گیتی کرده است. هر روز جمعیت کثیری از آنها را که وجودشان خارج  5آواره کل 

کند، مابقی را در می و دریاها طعمه آبزیانها از مقیاس نیاز باشد در اعماق اقیانوس

دهد تا با رؤیت می ران جهان قراروحشت آفرینی خود جلوی چشم کارگهای ویترین

 گردند!! و خیال هر مطالبه محقر را از سر بیرون سازند.« ادب»آنها 

 

قانون عمومی انباشت  –شکلهای وجودی متنوع اضافه جمعیت نسبی  -4

 داری سرمایه

سرمایه، توده کارگر را فقط به یک شکل جمعیت مازاد و قشون همه جا حاضر احتیاط 

بخشد و سال به سال این می گوناگونهای به این جنایت خود شکل سازد.نمی خود

نماید. از یاد نبریم که تمامی کارگران نیمه شاغل نیز به می و قوالب را الوان ترها شکل

همین بخش طبقه کارگر  تعلق دارند. هر کارگری دوره ای از عمرش را در میان این 

انقالبات انفجارآمیز تکنیکی های در دورهکند. شمار افراد این ارتش می جمعیت سپری

توان اضافه جمعیت می گردد. با همه اینها در  یک تقسیم بندی کلیمی غیرقابل شمار

 کارگری را با شکلهای سیال، نهان، راکد از هم متمایز کرد.

های بزرگ صنعتی روند کار چنین است که بیکارسازیهای در پاره ای از رشته – سیال

افتند. می جذب گسترده نیروی کار در فواصل زمانی مختلف متعاقب هم اتفاقعظیم و 

یابد اما نسبت شاغالن به حجم می آنسان که شمار کارگران شاغل در مجموع افزایش

کند. در اینجا با کاروانی از اضافه جمعیت می گردد، تنزلمی سرمایه ای که پیش ریز

جهی از این جمعیت را کارگران خردسالی شویم. بخش قابل تومی نسبی سیال مواجه

دهند که سرمایه با سوء استفاده بشرستیزانه از گرسنگی و نیاز آنها به لقمه می تشکیل

کند و بعدها می ای نان، برای چند سال مرگبارترین شکل استثمار را بر آنها اعمال
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 گذریم، سرمایهنماید. از این که بمی بیند و تسلیم تیغ بیکاریمی وجودشان را زاید

کوشد جوانان را به کار گیرد و سالخوردگان را بیکار سازد، فشار و شدت کار را باال می

دهد و سونامی بیکارسازی می برد و خیل کثیری را بیکار کند، بارآوری کار را افزایش

کارگر را های اندازد، با سهمگین کردن هر چه بیشتر فشار کار، متوسط عمر تودهمی راه

کند، در همه این حاالت ما شاهد فراز و می آرد و آنها را به جرم فرتوتی بیکارمی پائین

 فرود اضافه جمعیت نسبی با سیر صعودی هستیم.

بر کشاورزی، نیاز سرمایه به کارگران زراعی به داری در پی تسلط تولید سرمایه – نهان

مهاجرت نیروی کار به  رود. این امرمی رغم گسترش چشمگیر انباشت، رو به کاهش

آورد. مهاجرتی که وجود یک اضافه جمعیت وسیع می مراکز بزرگ صنعتی را در پی

زند. اضافه جمعیتی که پیش از مهاجرت وجود دارد اما می کارگری در روستاها را بانگ

شود که چشم انداز فروش می است و طول و عرض موجودیتش زمانی آشکار پنهان

 نیروی کار را پیش رو بیند.  

میلیاردی های سومین و عظیم ترین شکل اضافه جمعیت کارگری را توده – راکد

با  احیاناً کارگران فصلی، نیمه وقت، دارای اشتغال نامنظم، کارگران خانگی بدون مزد یا 

جهانی فرساینده ترین و دهند. این بخش طبقه کارگر می مزد و مانند اینها تشکیل

کار در قبال کمترین دستمزدها های بارترین کارها را با طوالنی ترین روزانه هالکت

روز سال بیش  365دهند، قشر وسیعی از آنها یعنی زنان خانه دار در تمامی می انجام

کنند. کارگر هیچ می از دو شیفت بدون حتی یک ریال مزد، مرگبارترین کارها را تحمل

ایه دار معینی نیستند، شناسنامه کارگری ندارند، هیچ کس حتی همزنجیرانشان سرم

باشد، برای طبقه سرمایه دار، برای سرمایه اجتماعی نمی حاضر به قبول کارگر بودنشان

های کنند، نسلمی نمایند، نظافتمی کنند، آشپزیمی کشورها و کل سرمایه جهانی کار

دهند، با کار خود نقش می زایند و پرورشمی رژوازی رامتوالی نیروی کار مورد نیاز بو

 عظیمی در کاهش بهای نیروی کار توده وسیع طبقه خویش و به نفع سرمایه ایفاء
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سالمندان و مراکز های پیشادبستانی و خانههای کنند، هزینه مهد کودک و دورهمی

دارند. با این می ن برنگهداری پیران و دهها هزینه نجومی دیگر را از دوش سرمایه دارا

ساالنه سرمایه اجتماعی هر های کارها نقشی سترگ در کهکشانی کردن اضافه ارزش

 کنند. می جامعه بازی

بخش راکد اضافه جمعیت کارگری در همه جای جهان فقیرترین الیه طبقه کارگرند. 

افزایش جمعیت و ها بدترین شرائط کار و زندگی را دارند. شاهد گسترده ترین زاد و ولد

گردند. توده کودکان می افزایند فقیرتر و مفلوک ترمی هستند. هر چه بر شمار خود

بدون سرپرست، الیه وسیع لومپن پرولتاریا، نفرین شدگان مجبور به تن فروشی، لشکر 

گرسنگان آواره بدون سرپناه و محکوم به امرار معاش از طریق تکدی، فوج انسانهای 

، معلوالن و از کار افتادگان، در یک کالم درصد بسیار بزرگ و غیرقابل موسوم به خالفکار

محاسبه ای از کل سکنه کارگر روی زمین، به همین مفلوک ترین بخش طبقه کارگر 

کل اضافه  اساساً تعلق دارند. در مورد این الیه بسیار تو در توی بردگان مزدی سرمایه یا 

ینجا گفتیم، مسائل اساسی و مهم دیگری جمعیت نسبی کارگری سوای نکاتی که تا ا

نیز هست که نیاز به توضیح دارند. کاری که در اینجا مجال آن نیست. با این وجود باید 

 ولو تیتروار به مواردی اشاره نمود. 

ان، و نظریه پردازداری سرمایههای یکی از کثیف ترین و شنیع ترین وارونه پردازی اول:

واقعی وجود های و دولتمردانش این است که بر روی ریشهن اقتصاددانان، جامعه شناسا

کنند که می اندازند. بی شرمانه القاءمی و گسترش فزاینده یا بی مهار این جمعیت، پرده

گویا اضافه جمعیت نسبی و شکلهای مختلفش محصول اجتناب ناپذیر، سرشتی و 

وجود آن را باید در پدیده نیست، گویا شالوده داری غیرقابل گریز شیوه تولید سرمایه

کاوید. این کوردالن مأمور شستشوی مغزی « ناهنجاریهای روانی و اجتماعی»موسوم به 

در ذات خود داری کارگران، حاضر به قبول این واقعیت عریان نیستند که سرمایه

آتشفشان ناهنجاری آفرینی است و ارجاع علتها به معلولها فقط کار عمله و اکره فکری 
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، در کارگر است. ریشه اضافه جمعیت نسبی کالًهای ه برای سرکوب شعور تودهسرمای

همه اشکالش، از جمله الیه متراکم و هزارتوی راکد آن در ژرفنای رابطه خرید و فروش 

نیروی کار، در زهدان عفونی سرمایه قرار دارد. مادام که این نظام اختاپوسی پا برجا 

 روز فزون تر از روز پیش خواهد شد. است طول و عرض این جمعیت نیز هر

کوشند تا وانمود کنند که می فریبکاری دوم نمایندگان فکری بورژوازی آنست که دوم:

 از وجود این جمعیت دردناک است و به فکر کاهش ابعاد آنداری گویا نظام سرمایه

داری یهباشد!! واقعیت ضد این است. یک نکته اساسی را به خاطر داشته باشیم. سرمامی

در بنمایه هستی اش، اسیر ژرف ترین تضادها است. آرزوی طالئی هر سرمایه دار است 

که بتواند کل موجودات جنبنده دنیا را از تولد تا مرگ استثمار کند و سلول، سلول 

وجودشان را قطرات رقصان رود اضافه ارزشها سازد. در این شکی نیست، اما بحث نه 

با کوه به هم تنیده تضادهائی داری ن که بر سر نظام سرمایهحول رؤیاهای سرمایه دارا

است که در سرشت خود دارد. اضافه جمعیت نسبی، محصول هستی متناقض سرمایه 

این تناقض حاد سرشتی را به مرگبارترین داری است و مسأله اساسی آنست که سرمایه

ط حاضر تاریخی نگاه کند. به شرایمی سالح تشدید استثمار طبقه کارگر جهانی تبدیل

میلیارد  2کنیم. از کل جمعیت چهار میلیاردی توده کارگر در سن اشتغال دنیا بیش از 

کنند، اما کل این لشکر احتیاط نمی دریافتداری نفر عمال هیچ ریالی مزد از هیچ سرمایه

شوند، می کنند، به بدترین شکل استثمارمی غول پیکر، به صور مختلف برای سرمایه کار

وجودشان نه کمتر از کارگران شاغل، نیاز چرخه ارزش افزائی و خودافزائی سرمایه است. 

ون در پیشرفته ترین ممالک سرمایه داری، در اسکاندیناوی و اروپای غربی دهها میلی

نمایند و زیر فشار می مالیات پرداختی همزنجیران ارتزاق زآنها با دریافت قوت الیموتی ا

کنند. در می ک بورژوازی!! بدون هیچ ریال مزد برای سرمایه داران کارقهر دموکراتی

گفتیم و نیاز به تکرار نیست،  قبالً مورد بیش از یک میلیارد کارگر زن خانه دار دنیا 

ساید، بخشی از طبقه کارگر بین المللی می شمار کارگران فصلی جهان سر به آسمان
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رارداد، بدون هیچ تضمین کار فردا، رودهای که به طور ساعتی یا روزانه، بدون هیچ ق

سازند، از بخشی که به کار فردای خود اندک امیدی می را خروشانها عظیم اضافه ارزش

دارد، چند بار افزونتر است. سرمایه از کل این اضافه جمعیت چند میلیاردی، بیشترین 

 آورد. می بهره برداری را برای تشدید وحشیانه استثمار طبقه کارگر به عمل

 

 نمایش آماری قانون عام انباشت سرمایه داری -5

 20هیچ دوره ای از تاریخ جامعه جدید به اندازه این : 1866تا  1846الف. انگلستان 

سال آیینه تمام نمای واقعیتهای انباشت کاپیتالیستی نیست. انگلیس نمونه کالسیک 

در آن به طور کامل داری سرمایهرشد این انباشت است، تنها کشوری است که تولید 

گسترش یافته است و در بازار جهانی مقام اول را دارد. در این فاصله تاریخی جمعیت 

به طور مطلق رشد کرده است اما این رشد از منظر نسبی یا درصدی تنزل داشته است. 

از باالی یک و پنجاه و پنج درصد به یک و چهارده درصد  1861تا  1811در سالهای 

سقوط نموده است. عکس این روند در مورد سرمایه و ثروث صادق است. میزان سود، 

 1864تا  1853اجاره ارضی و درآمدهای مشمول مالیات در بریتانیا در دوره زمانی 

ساالنه بیش از چهار و نیم درصد و اجاره ارضی مربوط به خانه، راه آهن، شیالت، معدن 

 در حال رشد بوده است.درصد  5و نوع اینها هر سال حدود 

توسعه چشمگیر انباشت با روند تراکم و تمرکز سرمایه همراه شده است. در فاصله 

به  31583استان انگلیس، از  10هکتار در  40تعداد مزارع کمتر از  1861تا  1851

های مورد به دلیل ادغام سرمایه 5016واحد کاهش یافته است و از این کاهش  26595

هیچ  1825تا  1815انبوه تر در حوزه کشاورزی بوده است. از های ایهکوچکتر در سرم

تا  1825ملک دارای ارزش باالتر از یک میلیون پوند مشمول مالیات بر ارث نشد اما از 

پوند  60، هشت ملک موظف به پرداخت این مالیات شدند. درآمدهای باالتر از 1855
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پوند  95844221به رقم  1864در سال  ویلز و اسکاتلندمشمول مالیات در انگلستان، 

 پوند افزایش یافت.  105435579به سطح  1865و در 

ج ذغال که در به چگونگی رشد انباشت در حوزه معادن نظر اندازیم. میزان استخرا

به  1864پوند بود، در  16113167تن به ارزش  61543079  حدود 1855

در همین فاصله تولید چدن از پوند رسید.  23197968تن و با ارزش  92787873

 11919877تن با ارزش  4676951پوند به سطح  8045385تن و ارزش  3218145

 پوند رسید. 

 1864هزار کیلومتر در  20به  1854کیلومتر در  13000طول راه آهن مورد استفاده از 

 1854پوند در  268210145افزایش پیدا کرد. جمع کل صادرات و واردات بریتانیا از 

 رسید.  1856پوند در  489923285به 

اشاره ای هم به سرنوشت تولید کنندگان این سرمایه ها، به زندگی طبقه کارگر، در 

همین دوره کنیم. سهم کارگران از کل این رشد غول آسای انباشت فقط فقر و ذلت و 

افتادند و خانه خرابی و مرگ و میر افزون تر بود. شمار کارگرانی که به ورطه بیکاری 

هر نوع ممر معیشتی خویش را از دست دادند، کارگرانی که تسلیم تیغ گرسنگی مرگ 

آور شدند و فاقد سرپناه گردیدند، کارگرانی که زیر آور فقر و مسکنت یگانه راه امرار 

ها معاش را در تکدی یافتند، شمار این بخش طبقه کارگر انگلیس بر اساس سرشماری

در  971433و سپس به  1856نفر، در  877767به  1855ل نفر در سا 851369از 

نفر رسید و باالخره  1079382به سطح  1864سیر صعودی پیمود. این رقم در  1863

درصدی به رشد خود ادامه داد. نمای آماری باال  20در سالهای بعد با نرخهای رعب آور 

ع معیشتی طبقه که مارکس از ابعاد گسترش انباشت سرمایه در یکسو و وخامت وض

چهارم تا ششم قرن نوزدهم تعلق دارد. های کند، به دههمی کارگر در سوی دیگر تصویر

در داری واکاوی استمرار انفجاری این نمایش آماری در پروسه بسط و توسعه سرمایه

بعد، به ویژه از اواسط قرن بیستم تا امروز به معنای واقعی کلمه رعب انگیز و های دوره
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وع عظیم ترین فاجعه انسانی در تمامی طول تاریخ جوامع بشری است. کافی حدیث وق

تولید شده توسط طبقه کارگر های است فقط به منحنی افزایش حجم اضافه ارزش

در یک سو و روند وخامت فزونی فالکت،  2020تا  1960جهانی در فاصله میان 

در سوی داری ثمار سرمایهگرسنگی، بیخانمانی، بی آبی و مرگ و میر ناشی از شدت است

ینیم. باز طول و عرض این فاجعه تاریخی  دیگر نگاه کنیم، تا تصویری ولو ناقص و

 365تریلیون و  11میالدی  1960در سال ها گوید که میزان اضافه ارزشمی منحنی

میلیارد دالر، در  167تریلیون و  19به  1870میلیارد دالر بوده است و از آن پس در 

میلیارد،  905تریلیون و  37به  1990میلیارد دالر، در  871تریلیون و  27 به 1980

میلیارد  113تریلیون و  66به  2010میلیارد، در  941تریلیون و  49به  2000در سال 

تریلیون دالر عروج کرده است. درهمین فاصله زمانی و  85به مرز  2019و باالخره در 

یه سراسر جهان را زیر آوار خود دفن کرده درست در شرایطی که کوه انباشت سرما

است. فشار فقر، گرسنگی، آوارگی، بی سرپناهی طبقه کارگر جهانی و درجه محرومیت 

کارگر از آب، خورد و خوراک، پوشاک، بهداشت، دارو و درمان چندین بار های توده

اضافه سهمگین تر از گذشته گردیده است. میلیاردها نفر از یافتن کار محروم و به 

جمعیت کارگری جهان افزوده شده اند. الیه گرسنه و اسیر فقر طبقه کارگر، سرطانی 

 رشد کرده است و بخش غالب طبقه خود شده است.    

  کم دستمزد کارگران صنعتی انگلیس:های الیه –ب 

حتی تحقیقات شورای معتمدان سلطنت حاکی است که بخش مهمی از توده کارگر 

چهارم تا ششم سده نوزده های گسترش روزافزون انباشت صنعتی دههانگلیس، در کنار 

کشند، زیر فشار گرسنگی تسلیم می از کمبود فاحش مواد غذائی و تغذیه نامکفی رنج

شوند و با همه بیماریهای مرگزای ناشی از سوء تغذیه مولود شدت استثمار می مرگ

ت در میان ابریشم بافان، دست کنند. مصرف نازل ازمی دست و پنجه نرمداری سرمایه

دوزها، دستکش بافان، کارگران بخش کشاورزی، چرم دوزها بسیار چشمگیر است. همه 
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کنند. فقر و بی غذائی می این کارگران عوارض ناشی کمبود کربن در غذاها را نیز تحمل

کارگری در روستا های کند و زنان و کودکان خانوادهمی در میان کارگران شهری بیداد

گویا است که نیمی از جمعیت  کامالًاز لحاظ تغذیه وضع بسیار وخیمی دارند. آمارها 

به شیر دسترسی ندارند. میانگین هفتگی مصرف مواد غذائی مایع در  مطلقاًکارگری 

لیتر و دست دوزها هفت دهم لیتر است. مصرف هفتگی نان در  2حدود ها میان خیاط

کیلو یا اندکی بیشتر است.  3کیلو و درصد کثیری حدود  5باالتر از بهترین حالت کمی 

 نویسد: می دکتر سیمون سرپزشک بازرسی مخصوص در گزارش خود

عامل تشدید بیماریها است اما باید به یک عامل کلی بهداشت  مسلماًکمبود تغذیه »

فقر غذائی  کنند،می توجه داشت. محرومیت غذائی چیزی است که مردم به اکراه تحمل

پیش از آنکه ناکافی بودن ها گردد. مدتمی دیگر ظاهرهای فاحش در پی محرومیت

تغذیه، عریان و موضوع بحث پزشکان و فیزیولوژیستها شود، بسیار پیش از آنکه مرگ و 

میر فاحش ناشی از کمبود مصرف ازت و کربن و شیر در غذای کارگران نظرها را به 

ری از لحاظ حداقل معیشتی در ورطه مسکنت و فالکت غرق خود دوزد، خانواده کارگ

بودند. وضع پوشاک و سوخت کارگر از غذایش بسیار بدتر و مرگبارتر است. تنگی فضای 

مسکونی او در حدی است که سالمتی یکایک افراد خانواده به شدت در خطر است. 

فشار گرسنگی یا کارگر در کومه مسکونی خود هیچ وسیله ای ندارد، هر چه دارد زیر 

باشد، در چنین وضعی نظافت و بهداشت امری بی معنا می فروخته است و یا در گرو

شده است و هر مقدار رعایت آن موجب تحمل گرسنگی افزون تر است. مناطق محل 

است. فاقد آب سالم و حداقل ها سکونت کارگران جوالنگاه تمامی میکربها و ویروس

ه دانی آکنده از همه موجودات بیماری زا هستند. فقر وقتی باشند، نوعی زبالمی نظافت

رسد، جهانی مصیبت و بدبختی دیگر را از پیش بر فقیران تحمیل می به درجه فقر غذائی

کرده است و کارگران چنین وضعی دارند. به خاطر داشته باشیم که فقر دامنگیر این 



 نباشت سرمایه داریا: قانون عام 23فصل                                              256

کنند و کوهساران آسمان می رآدمها، فقر توده عظیم انسانهائی است که شب و روز کا

 «.نمایندمی را تولیدها آسای سرمایه

 )نقل به اختصار با اندکی تصرف(

هر چه انباشت سرمایه سریع تر شد وضع مسکن طبقه کارگر اسفناکتر گردید.  نوسازی 

و مراکز سرمایه ها شهرها، بنای ساختمانهای مدرن برای فروشگاههای بزرگ و بانک

برای تسهیل امور تجاری و عبور و مرور ماشین ها، احداث ها یابانگذاری، تعریض خ

تراموا و تأسیسات مشابه که نیازهای انباشت افزونتر سرمایه و انکشاف عظیم تر 

بودند، کارگران را مجبور به کوچ اجباری، رفتن به مناطق ارزان تر، حاشیه داری سرمایه

مدرن تر داری ساختمان سازی سرمایهنشینی و حلبی آباد خوابی کرد. هر چه صنعت 

بیشتری ساخته شد، هر چه شمار ویالها و کاخها افزون تر گشت، های شد، هر چه خانه

وضع مسکن کارگران فاجعه بارتر، ذلت آمیزتر، ضد بهداشتی تر و غیرانسانی تر شد. 

 در باره محالت کارگری نگاه کنیم: « سیمون»بازهم به گزارش 

متضمن نفی هر گونه رفتار سنجیده و مالزم  الزاماًها سکنه در خانهشمار بیش از حد »

با آمیختگی ناپاک بدنها، معضالت قضای حاجت، درجه باالئی از عریانی آالت و اعمال 

نفرین های جنسی است، وضعی که شایسته انسان نیست، کودکانی که در این محله

یط بر پرورش آنان بسیار موحش و کنند، تأثیر این شرامی زایند، غسل قباحتمی شده

 « دردآور است...

و کارگران بدون هیچ سرپناه ها گردد. شمار بیخانمانمی هر چه انباشت غول آساتر

شود. توده عظیمی که سوای محل کار هیچ مأوائی ندارند و تمامی فاصله می کثیرتر

 هن و جاهای مشابهزمانی میان ختم کار امروز تا شروع کار روز بعد را در کنار راه آ

 بینند ومی کشند، خفتمی کنند، زجرمی بیتوتهها گذرانند، در همین مکانمی

صاحب زمین، مغازه، فرسایند. عدالت سرمایه داری!! ماجرای حیرت انگیزی است. می

کند، نه فقط می آبادانی شهرها، ملک خویش را واگذارهای خانه، وقتی به خاطر پروژه
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دارد، در مورد می یرد که بر اساس قانون، سود سنگینی هم دریافتگمی خسارت کامل

شوند، و وحشیانه ها کارگران ضد این است. آنان باید با زن و کودک نوزاد آواره کوچه

گردد، می هم سد معبر و نقض زیبائی شهر تلقیها تر آنکه پناه بردن آنها به کنار خیابان

 شوند!! می آنها به همین جرم!! مجازات

   خانه به دوش ها: – پ

آیند. اینان لشکر پیاده نظام همه جا می به حال و روز کارگرانی پردازیم که از روستاها

امرار معاش و های هستند، در سیاهی زار از دست دادن همه روزنهداری حاضر سرمایه

نیروی کار شوند تا از طریق فروش می در مواجهه با مرگ ناشی از فقر روانه شهرها

ارتزاق کنند. پیش از آنکه کاری یابند باید در جائی سکنی گزینند، استطاعت پرداخت 

هیچ اجاره بهائی ندارند و الجرم دست به کار ساختن پوشالی ترین آلونکها در حاشیه 

دارند تا با زن و فرزندان شبها در می گردند. حلبی آباد پشت سر حلبی آباد برپامی شهر

ه کنند و روزها کوه سرمایه طبقه سرمایه دار را تولید نمایند و کوهساران آنجا بیتوت

را هم با خود از زادگاه به سکونتگاه ها سازند. این کارگران مهاجر روستائی تمامی بیماری

آرند و از همین روی یکه تازی همه امراض در این حلبی آبادها یا حصیرآبادها می فعلی

آکنده از عفونت، تراکم بیش از حد های است. فاضالبجزء الیتجزای زندگی آنان 

جمعیت در درون هر محله و هر زاغه جداگانه، آلودگی وحشت انگیز فضای تنفسی، 

بخشد. می وسعت مستمراًفقدان ابتدائی ترین امکانات بهداشتی، دامنه شیوع بیماریها را 

بازند، می جانها این زاغهشمار کودکانی که بر اثر آبله و دهها بیماری مشابه در درون 

گردد. طغیان سیل انباشت سرمایه همه می کودک در یک آلونک محقر متجاوز 5گاه از 

این مواهب عظمی را برای نفرین شدگان کارگر به ارمغان آورده است. آنچه بوقهای 

داری تبلیغاتی سرمایه در مورد دستاوردهای شگرف صنعت و پویه انکشاف سرمایه

شود، همین می تا جائی که به کارگران، به اکثریت غالب سکنه زمین مربوطگویند، می
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مهلک های مواهب پرشکوه رخشان!!! همین گرسنگی، زاغه نشینی، فالکت و بیماری

 است. 

وضع کارگران معدن از همزنجیران مهاجر روستائی بهتر نیست. آنها دستمزدی باالتر از 

ه در قبال این تفاوت، چه تاوانهای سنگینی سایرکارگران دارند و پیش تر گفتیم ک

صر است و بسیار به سود اوست که کل کارگران همسایه کنند. معدن دار مُمی پرداخت

دیوار به دیوار معدن باشند، گردان همیشه حاضر و آماده به خدمت در چهاردیواری 

ار جاده ستاد تولید سود باشند، هیچ خیالی، حتی خیال یک لحظه آرامش، قدم زدن کن

یا گفتگو با زن و بچه در سر نپرورند، همه اش کار کنند و کار اضافی تحویل دهند. 

خواهد که کومه محل می معدن دار با همین هویت معلوم الحال طبقاتی از کارگران

سکونت خود را در جوار معدن بر پا دارند اما او مصمم است که برای این کار کمترین 

کارگر بسپارد. آنسان که آنان در آلونکهای تنگ چند متری، مساحت زمین را به توده 

طبقه باالی طبقه بر سر هم آوار شوند. کمبود توالت در این اماکن فاجعه آفرین است، 

هیچ اثری از بهداشت قابل رؤیت نیست. وضع آب شرب رقت بار است، شرایط سربازخانه 

از مقررات مصوب معدن دار  ای حاکم است. هر کارگر یا هر عضو خانواده کارگری که

گیرد و معنایش آنست که در خطر از دست دادن کومه می تمرد کند کارت تنبیه

مسکونی است. کارگران به زاغه خود قفل هستند و محل اسکان بیش از هر چیز به 

ماند. کارگر مجبور است هر خانه پیشنهادی مالک می قرون وسطیهای اردوگاه سرف

و در ازای آن بخشی از مزدش را تسلیم کند، بهای آب را نیز باید  معدن را قبول نماید

داند. تمامی امراض در اینجا مشغول شکار می بپردازد، سرمایه دار خود را صاحب کارگر

جان آدمیزادند و توده کارگر مجبور است میان موج طوفان این بیماریها کار کند و 

 ازد. سرمایه طبقه سرمایه دار را تولید و افزون س
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 اثرات بحران بر الیه با مزدهای باالتر طبقه کارگر – ت

و فروپاشی بیدرنگ خیلی شرکت ها،  1866سقوط یکی از غولهای بانکی لندن در سال 

دیگر به های شیپور وقوع بحران را به صدا در آورد. صنعت کشتی سازی و پاره ای رشته

صاحبان سرمایه به موج بحران، ورطه بحران غلطیدند. اولین و فوری ترین واکنش 

بیکارسازی کثیر کارگران و بیرون انداختن هزار، هزار آنها از جمله کارگران ماهر با 

مزدهای باال از شرکتها و مراکز مختلف کار بود. دهها هزار کارگر که کار اضافی آنان 

دون سرچشمه رودهای سود بود و کشور انگلیس را کوهستان رفیع سرمایه ساخته بود ب

 در گزارش خود« مورنینگ استار»هیچ ممر معیشتی از کار اخراج شدند. خبرنگار 

 گوید: می

کارگر با جمعیت کثیر  15000در پاپالر، میلوال، گرینویچ و دو محله دیگر حداقل »

مکانیک ماهر پس از تحمل  3000برند. می خویش در فالکت مطلق به سرهای خانواده

مشغول سنگ شکستن « خانه کار»در جائی موسوم به هفت ماه مصیبت بیکاری، 

هستند، در مقابل همین خانه لشکر عظیمی از بیکاران گرسنه ازدحام کرده اند، صفوف 

آنها چنان فشرده و طوالنی است که یافتن انتهای آن دشوار است. این جماعت برای 

وجود کارگران مجبورند زنند. حیاط خانه از برف پوشیده است با این می کوپن نان له له

لیتر گرانیت پوشیده از یخ را با تیشه  181سنگ بشکنند. هر کارگر باید حجمی معادل 

خرد کند تا در ازای آن فقط سه پنی مزد گیرد و با این مزد قرص نانی خالی به شکم 

هستند که پیش از بحران باالترین رقم مزد  گرسنه افراد خانواده برساند. اینها کارگرانی

کردند. خوراک روزانه آنها اینک چند برش نان با می را در قیاس با همکاران دریافت

کمی پیه آب کرده و یک فنجان چای بدون شیر است. خیلیها همین را هم ندارند. 

پرجمعیت که آخرین ریال مربوط به زمان اشتغال خویش را خرج نموده های خانواده

به بدترین شکل آلونک نشینی شده اند. تمامی  اند و هیچ آهی در بساط ندارند، مجبور

کشند که در طول می به این خاطر نفس عجالتاً امید به زنده بودن را از دست داده اند و 
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 با تحمل یک دنیا ذلت دریافت« خانه کار»هر شبانه روز یک وعده غذای ناکافی از 

فتگو با یکدیگر را کنند. استیصال و حرمان سراسر وجودشان را گرفته است و شور گمی

از دست داده اند. در هر خانواده عده ای بیمارند بدون آنکه هیچ پولی  برای رجوع به 

پزشک و گرفتن دارو داشته باشند. شواهد گویاست که طاقت میلیونها کارگر از این 

 وضعیت به طاق رسیده است. واقعیتی که حتی محافظه کارترین محافل آن را انکار

 « کنند.نمی

دیروز پایتخت شاهد منظره »یک روزنامه  حزب توری نوشته است که: « استاندارد »

انسانی راه افتاده و در حال عصیان بودند. های رعب انگیزی بود. سیل پرمهابتی از توده

هزار نفر بود. این واقعیت  40این انسانها از گرسنگی در آستانه مرگند. تعدادشان حدود 

شتناک، در پایتخت انگلیس، دیوار به دیوار عظیم ترین انباشت دارد، واقعیتی بسیار وح

لولند. می انسان گرسنه آواره در هم 40000ثروتی که تاریخ تا کنون به خود ندیده است، 

دهند و همیشه گرسنه اند، سر به سوی می آنها که نیمهِ گرسنگان جامعه را تشکیل

زنند، از می رنج و درد خویش را فریادسایر نقاط شهر نهاده اند، همگی گرسنگی، فقر و 

شود و از اینکه ذلت و نمی گویند، از کاری که پیدامی وضع دردناک و رقت آور مسکن

 «تحقیر جانشان را به لب رسانده است...

بر داری اینها فقط گوشه هائی از عوارض و آثار سرشکن شدن بحران سرشتی سرمایه

گران با باالترین دستمزدها در دوره رونق است. توده کارگر، از جمله کارهای زندگی توده

بحران های عظیم انسانی هائی که جامعه را از سرمایه انباشته اند به محض طلوع رخساره

پروانه زنده ماندن آنان و تمامی افراد داری گردند و نظام سرمایهمی این گونه قربانی

بورژوازی در انگلیس از بلژیک به عنوان سازد. این روزها محافل می خانواده آنها را باطل

رانند. برای اینکه بدانیم این جماعت، بهشت طبقه کارگر می سخن« بهشت کارگران»

بیند بد می یا آخرین مرزهای مجاز رفاه و خورد و خوراک و تنعم توده کارگر را در کجا

بودجه »نام  عضو کمیسیون مرکز آمار این کشور با« دوسپتیو»نیست فقط به کتاب آقای 
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در یک خانواده شش » دهد که: می نگاه کنیم. او توضیح« اقتصادی طبقه کارگر بلژیک

کنند و دستمزد آنها جمعا می نفر مرکب از پدران و فرزندان کار 4نفری بلژیکی حداقل 

حدود یک فرانک است. دستمزدی که برای غذائی معادل غذای زندانیان هم به سختی 

این تفاوت که زندانی حداقل هزینه مسکن ندارد. کارگران از جیره دهد!! با می کفاف

 خورند، گوشت بسیار به ندرتمی زنند، به جای نان گندم، نان جومی غذایی روز خویش

کنند، جمعیت نمی خورند، کره و چاشنی غذا مصرفنمی خورند و غالب آنها هیچگاهمی

میز، رآقهدند، دختر و پسر زیر فشار فقر گرمی انبوه خانواده در یک اطاق بر هم تلنبار

خرند، در زمینه نظافت حداکثر صرفه نمی خوابند، لباسمی کنار هم روی یک تشک

 در باتالق فقر زندگیها پرورند، آننمی نمایند، خیال تفریح را در سرمی جوئی را

بهشت »ویر این تص« فرسایندمی کنند، در همان حال که زیر فشار روزانه طوالنی کارمی

 دنیا از منظر سرمایه داران انگلیسی است. « کارگران

 پرولتاریای کشاورزی انگلیس    – ث

همه اذعان دارند که وضع کارگران کشاورزی انگلیس از وضعیت معیشتی اسالف چهل 

سال پیش آنها بسیار اسفبارتر و فقیرانه تر شده است. این وضع هر روز دردناکتر از روز 

« قانون فقرا»، اواخر جنگ ضد ژاکوبنی، بر اساس مصوبه موسوم به قبالً شود. می پیش

ها به دلیل خطر مرگ انبوه ناشی از گرسنگی در میان کارگران این حوزه، بخشداری

کسری مبلغ اسمی دستمزد از مبلغ اسمی الزم برای یک زندگی عسرت بار نباتی را 

ها تا چه حد نازل هستند و کارگر زراعی داد مزدمی کردند، امری که نشانمی پرداخت

چگونه مبدل به سرف در حوزه خود گردیده است. واقعیتی که بورژوازی با همه قوا سعی 

و احزاب همین طبقه وقتی بسان درندگان بر سر تقسیم ها در استتار آن دارد. اما الیه

 علیه یکدیگر باالرا ها افتند، پردهمی سهام سود، سرمایه، قدرت و مالکیت به جان هم

ریزند. گزارش می زنند و گاه حتی اسرار جنایات هم علیه کارگران را روی دایرهمی

است ها مهمترین ارگان لیبرالها از جمله همین پرده دری« مورنینگ کرونیکل»روزنامه 
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و از این لحاظ قابل توجه است. مخبر روزنامه حاصل تحقیقات خود در مورد وضعیت 

روستای متعلق به فارمداران آریستوکرات را انتشار داده  3ن کارگران دستمزد و مسک

است. فشرده گزارش را به صورت تیتروار پائین تر خواهیم آورد اما پیش از آن باید 

، برای کشاورزی انگلیس یک دوره رونق طالئی «قانون غله»نکاتی را اشاره کنیم. الغای 

پیشرفته آبیاری، زهکشی وسیع های سیستم را در پی آورد، روشهای جدید پرواربندی،

های مزارع، کشت مصنوعی علوفه، استفاده از دستگاههای مکانیکی پخش کود، شیوه

رسی، استفاده از ماشین بخار و همه گونه ماشین آالت، های مطلوب تر کشت زمین

ونه دستور کار صاحبان سرمایه شد. بازدهی زمین به سرعت باال رفت، هزینه تولید به گ

ای چشمگیر پائین آمد، مزارع زیادی در هم ادغام گردید، سطح اراضی زیر کشت در 

کار اجتماعی با شتاب سیر صعودی پیمود  یخیلی از نواحی به سرعت باال رفت. بارآور

همه این حوادث به نفع سرمایه و فارمداران شمار کارگران کشاورزی کاسته شد. و از 

داد، در همین راستا سودها نجومی گردید و انباشت به گونه اریستوکرات سرمایه دار رخ 

مورنینگ »کم سابقه ای طغیان کرد. بسیار مهم است بدانیم که گزارش خبرنگار 

درست در متن این شرائط، در دل این رونق رؤیائی سرمایه و بر ساحل دریای « کرونیکل

 ت. گزارش فاشپرخروش سودهای نجومی سرمایه داران تهیه و منتشر گردیده اس

 سازد که: می

نفری مرکب از دو  4کارگری های در روستای نخست، کل دستمزد هفتگی خانواده»... 

شلینگ است که از این رقم یک و گاه دو  8بزرگسال و دو کودک با یک عضو شاغل، 

شود. عایدی هفتگی سرانه افراد می شلینگ آن به صورت اجاره بهای محل سکونت کسر

کند. نمی پنی تجاور 9تا یک شلینگ و  5بهترین حالت از یک شلینگ و  خانواده در

 10کودک از جمله یک کودک شاغل بالغ بر  6نفری با  8های دستمزد هفتگی خانواده

شلینگ آن به اجاره کومه مسکونی اختصاص دارد و عایدی  2شلینگ ثبت شده که 

 6نفری با  8های نوادهسرانه هفتگی یک شلینگ است. در روستای دوم دستمزد خا
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رسد که یک شلینگ صرف می شلینگ 8شلینگ و اگر یک کودک کار کند به  7کودک 

شود و باالخره در روستای سوم نیز وضع تقریبا بر همین منوال است. منابع می اجاره بها

دیگر در مورد سطح دستمزد، مسکن و بهداشت کارگران کشاورزی مؤید های و گزارش

که باالتر دیدیم. پروفسور راجرز در متنی که به همین مناسبت منتشر نکاتی هستند 

کند که زندگی این کارگران از اسالف سرف قرن هجدهمی خود می کرده است تصریح

پوشند، محل سکونتشان دردناکتر می خورند، بدترمی فاجعه بارتر است. اینها بسیار کمتر

سمی یا محلی کار نه تنها تأثیری در است. همه چیزشان وخیم تر شده است. کمبود مو

گردد. می میز زنان و کودکان به کار بیشترقهراًباال بردن مزد آنها ندارد که موجب اجبار 

آید، این امر یعنی می پائین مستمراًمرز سنی کودکان و زنان برای ورود به بازار کار 

د اضافه جمعیتهای استثمار موحش شمار هر چه کثیرتر توده کارگر زراعی به نوبه خو

 کند زیرامی زاید، حادثه ای که در دل سرمایه داران قند آبمی کارگری انبوه تر

توانند با قساوت وصف ناپذیری دستمزدها را کاهش دهند. در شرق انگلیس، در می

استانهای لینکلن شایر، هانتینگدون شایر، کمبریج شایر، نوفوک، سافوک و ناتینگام شایر 

سیار انجامیده است. در بخش وسیعی از این های ه پیدایش سیستم دستههمین روند ب

حاصلخیزی تبدیل شده است. های استانها، اراضی ساحلی بر اثر پسرفت آب به جلگه

سرازیر و با استفاده از ها اشرافیت زمیندار سیل سرمایه هایشان را به سوی این جلگه

کنند. کارگرانی می ا عظیم تر از روز پیشماشین بخار و تخلیه آب هر روز حجم انباشت ر

 نام دارند. اینها همه از دهات دوردست« سیارهای دسته»شوند می که در اینجا استثمار

آیند و صاحبان سرمایه با شکار و استثمار وحشیانه آنها خود را از کلبه سازی و بحث می

اند. دسته سیار متشکل و گفتگو پیرامون محل سکونت کارگر به طور کامل خالص کرده 

سال دارند. هر دسته  13تا  6زن، دختر و پسر است. دختران و پسران  50تا  10از 

کند که خودش یک کارگر کشاورزی است اما به می تحت کنترل و سیادت فردی کار

لحاظ ناباب بودن و خصال زشت بسیار باب طبع سرمایه دار است. او دستمزدی بیشتر 
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 کند و اعضای گروه از او دستورمی دارد اما نقش مقاطعه کار را بازیاز سایر کارگران ن

گیرند. هر ریال مزد بیشتر وی نسبت به سایر کارگران در گرو توحشی است که برای می

دهد، به بیان می کشیدن کار بیشتر از گرده افراد دسته در کوتاه ترین زمان ممکن انجام

است از خشونت او علیه همزنجیرانش و نقشی دیگر منحنی افت و خیز مزد وی تابعی 

کند. زنان همراه با کودکان دختر و می که از این طریق در افزایش سود سرمایه ایفاء

دهند، شدت کارشان هالکتبار است. هر روز برای می پسر شاق ترین کارها را انجام

یاده روی رسیدن به مسلخی که محل کار نام دارد باید هشت و گاه یازده کیلومتر پ

کنند. پس از پایان کار نیز باید همین راه را بپیمایند. رئیس دسته با چوبدست بلندی 

پردازد و رسم اوست که باید به اندازه کافی مست می مسلح است، مزدها را در میخانه

گردد و حین مستی دو زن سیه روز کارگر زیر بغل وی را بگیرند. با همین حال پیشاپیش 

افتد، کودکان دختر و پسر در حالی که آوازهای شنیع و می نه راه سایرین سوی خا

 روند و همه آنچه را که باب طبع اوست انجاممی خوانند پشت سر وی راهمی چندش آور

دهند. حامله شدن دختران کم سن و سال در این مزارع امری عادی و ارمغان مدنیت می

به رغم تمامی خصال سرمایه پسند و  است!!.  رئیس دستهداری بسیار درخشان سرمایه

ضد کارگرش، چندان هم منفور کارگران به ویژه خردساالن کارگر نیست. زیرا در 

روزهائی که سرمایه دار صاحب مزرعه به دلیل تمام شدن کارهای زراعی، شروع به 

نماید، او برای اینکه خودش بیکار می اخراج یکایک نفرین شدگان مورد استثمار خود

قرارداد ها گیرد، با آنمی افتد، با سرمایه داران مالک مزارع دیگر تماسمی د راهنمان

نماید و در همان می جدید منتقلهای کند، بیکارشدگان را به سالخ خانهمی منعقد

 سازد.می حال آنها را سپاسگزار دالل مظلمگی خویش
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 : آنچه انباشت بدوی نام گرفته است24فصل

 

 راز انباشت بدوی -1

انباشت سرمایه در گرو وجود اضافه ارزش است. اضافه ارزش نیازمند وجود شیوه تولید 

هم باید داری توسط سرمایه است. برای تولید سرمایهو استثمار کارگر داری سرمایه

حجم قابل مالحظه ای سرمایه در دست پیش ریز کننده آن قرار گرفته باشد. به این 

ترتیب با یک دایره مسدود مواجهیم که باید نقطه آغازی برایش جستجو کنیم، انباشت 

ستند، باید سرمایه اولیه همین نقطه شروع است. پول و کاال به خودی خود سرمایه نی

بشوند اما این تبدیل فقط در شرایط خاصی ممکن است. شرایطی که در آن صاحبان 

گردند. در یک سو مالکان پول و وسائل تولید می متفاوت با هم رو به رو کامالًدو کاالی 

که در حرص افزایش ارزشهای تحت تملک خود از طریق خرید نیروی کار غیر هستند 

که فروشندگان کاالی نیروی کار به مثابه یگانه «!! آزاد»کارگران و در سوی دیگر 

باشند. معنای کارگر آزاد آنست که اینان نه مثل سرف جزئی از وسائل می مایملک خود

تولیدند و نه مانند دهقان مستقل صاحب زمین و ملکی هستند. با قرار گرفتن این دو 

فراهم گردید. رابطه سرمایه داری د سرمایهطبقه در دو قطب بازار کاال شرائط اساسی تولی

ت و امکانات تحقق مادی کار خویش و در لزوماًمبتنی بر جدائی کامل کارگر از همه م

واقع جدائی از کار خود است. این شیوه تولید به محض آنکه روی پای خود ایستد این 

کند. بر همین مبنی می جدائی را نه فقط حفظ که در مقیاس بسیار فزاینده بازتولید

پروسه موجد رابطه سرمایه در همان حال پروسه انفصال کامل کارگر از مالکیت وسائل 

کارش و جدا کردن او از پویه تعیین سرنوشت کار و زندگی خویش است. از طریق این 

تولید کنندگان بالفصل  ثانیاً شود، می وسائل اجتماعی تولید و زندگی سرمایه اوالًپروسه 

گردند. به این ترتیب انباشت به اصطالح اولیه سوای پروسه می به کارگر مزدی تبدیل
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 تاریخی جداسازی تولید کننده از وسائل تولید خویش، چیز دیگری نیست. آن را اولیه

وصل داری نامند زیرا که یک سرش به دوره ماقبل تاریخ سرمایه و تولید سرمایهمی

اضافی حاصل استثمار کارگر مزدبگیر نیست.  شود هنوز ارزشمی است. آنچه انباشت

از بطن اقتصاد فئودالی روئیده است. انحالل دومی عناصر داری ساختار اقتصادی سرمایه

مورد نیاز شکل گیری اولی را آزاد کرده است. یکی از رخدادهای تاریخی که تولید 

د نظام فئودال کند رهائی آنان از سرواژ و قیومی کنندگان را به کارگر مزدی تبدیل

است. مورخان و متفکران بورژوازی از سر فریبکاری و باژگونه پردازی فقط همین رویه 

مهم دیگرش را عامدانه و مزورانه از های کنند، رویهمی بینند و در کرنامی ماجرا را

انسانهای جدید  اوالًسازند. از جمله، این رویه ها، که می خارجها دسترش شعور انسان

شده!! تنها زمانی مبدل به فروشندگان جسم خود شدند که همه وسائل تولیدشان « آزاد»

و کل آنچه ضامن حیات و بقای آنها در نظام پیشین بود یکسره از دستشان ربوده شد 

و تاریخ این سلب مالکیت در سالنمای بشریت با حروفی از آتش و خون و سبعیت ثبت 

شدن، جدائی کامل از پویه « آزاد»ین به اصطالح معنای زمینی و واقعی ا ثانیاً گردید، 

تعیین سرنوشت کار، تولید و زندگی و در همین راستا از دست دادن هر نوع آزادی، حق 

و اختیار واقعی انسانی بود. آنچه رخ داد به اسارت در آمدن کارگر بود. شکل اسارت 

ر فئودالی شد. در جایگزین استثماداری عوض گردید و رمزآمیز شد. استثمار سرمایه

دخیل در پیدایش طبقه سرمایه دار دوران ساز های تاریخ انباشت اولیه همه دگرگونی

هستند اما این صفت به طور خاص در مورد آن لحظات خاص تاریخی صادق است که 

و ناگهان از وسائل زندگی  و کار خود جدا و به صورت کارگر  قهراًعظیم انسانی های توده

متنوع های شوند. تاریخ این سلب مالکیت در کشورهای مختلف رنگمی اببه بازار پرت

شکل کالسیک  انگلیسبه خود گرفته و مراحل متفاوت پیموده است. این تاریخ در 

 داشته است. به بررسی آن پردازیم. 
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 سلب مالکیت زمین از ساکنان روستاها     -2

پایان راه خود رسید. اکثریت وسیع نظام سرواژ در انگلیس، در اواخر قرن چهاردهم به 

جمعیت به ویژه در قرن پانزدهم متشکل از دهقانان آزاد بود. کارگران زراعی مزدی 

شدند. بخش نخست دهقانانی که اوقات فراغت می وجود داشتند و از دو بخش تشکیل

کردند. بخش دوم کارگران واقعا مزدی که شمارشان اندک بود. می در امالک بزرگ کار

کردند اما دو، سه می تی جمعیت اخیر هم حالت دهقان مستقل را داشتند. کار مزدیح

شد، حق بهره برداری از اراضی مشاع می هکتار زمین با یک کلبه در اختیارشان گذاشته

را ریخت در ثلث آخر داری را هم دارا بودند. پیش پرده تحولی که شالوده تولید سرمایه

رن شانزدهم به اجرا در آمد. با انحالل خدم و حشم فئودالی قرن پانزدهم و نیمه اول ق

پرولترهای در حال خروج از قفس نظام سابق به مسلخ بازار نیروی کار سرازیر شدند. 

قدرت سلطنت که حاصل رشد بورژوازی بود در تقال برای تحکیم پایه هایش، به صورت 

کار خود داشت، اما فروپاشی  میز این خدم و حشم را دستورقهراًسلطنت مطلقه، انحالل 

شد. عامل مهمتری هم دست اندر کار بود. نمی دستجات مذکور فقط از اینجا ناشی

لردهای بزرگ فئودال در ستیز با شاه و پارلمان شروع به بیرون راندن دهقانان از اراضی 

مشاع را نیز تصرف نمودند، چرا؟ پاسخ روشن های تحت مالکیت فئودالی کردند، زمین

ود، گسترش سریع صنایع مانوفاکتوری پشم و باال رفتن قیمت این کاال در انگلیس ب

های تمامی حواس این اربابان فئودال را غرق خود ساخت. اشرافیت قدیم بر اثر جنگ

پیمود و اشرافیت جدید فرزند زمان خود بود و پول را فوق همه می فئودالی راه زوال

ل اراضی زراعی به چراگاه گوسفندان شاهراه شکار پول دید. برای اینها تبدیها میقدرت

ریختند. این حادثه رخ می را چراگاه و دهقانان را بیرونها شد، باید زمینمی محسوب

کارگران های دهقانان و کلبههای داد. روستاهای بسیار زیادی ویران گردیدند، خانه

افتادند، اراضی وسیعی که این کشاورزی با خاک یکسان شدند، ساکنان آنها به روز سیاه 

کرد، همه چراگاه شدند و ملک طلق مالکان می جمعیت از طریق کار در آن ارتزاق
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های تخریب خانه 1489گردیدند. هانری هفتم برای کاهش فشار این روند، با قانون 

هکتار زمین عرصه را ممنوع کرد. این قانون پنج سال بعد هم با سر  8دهقانی دارای 

بزرگ احشام توسط عده ای قلیل، افزایش های کوه از تداوم تصرف مزارع و رمهدادن ش

و کلیساها، بازتنفیذ شد. اما نه ها فوق العاده اجاره بهای زمین، تنزل زراعت، انهدام خانه

مکرر عهد چارلز اول و بعدها های اعالم نخست قانون، نه بازتنفید آن، نه قانون نویسی

کار نگشود. ویرانی روستاها وسیعتر و خانه خرابی دهقانان تسریع کرامول، هیچ گرهی از 

 شد. رابطه خرید و فروش نیروی کار در شرف انکشاف بود و سرمایه کارگر مزدی

کرد. رنسانس دینی قرن می خواست. همه چیز باید شروع به اطاعت از اوامر سرمایهمی

میز از مولدین خرد و قهراًکیت شانزدهم و تاراج گسترده امالک کلیسا، پروسه سلب مال

توده دهقان را به گونه چشمگیری شدت بخشید. تا شروع نهضت، کلیسای کاتولیک 

سهم عظیمی از ها مالک فئودال بخش بزرگی از اراضی انگلیس بود. با فروپاشی صومعه

درباری، مزرعه داران و دالالن زمین فروخته شد و ساکنان های به نورچشمیها آن زمین

ها یکراست به توده وسیع فروشنده نیروی کار پیوستند. کثرت انسانهای نفرین شده آن

فاقد هر گونه ممر معیشتی تا آنجا انفجارآمیز شد که سلطنت ملکه الیزابت سوای به 

رسمیت شناسی پدیده مسکنت و تدوین قانون عوارض فقرا هیچ چاره دیگری ندید. 

 قانونی که بعدها همیشگی اعالم شد. 

چند دهه آخر قرن هفدهم هنوز شمار دهقانان مستقل بیش از مزرعه داران بود.  تا

دادند و می همین جمعیت کثیر دهقانی بود که ستون فقرات قدرت کرامول را تشکیل

 1750نقطه مقابل عالی جنابان دائم الخمر و نوکرانشان یا روحانیون روستا بودند. در 

مشاع کارگران وجود های ند و آنچه زیر نام زمیندیگر اثری از دهقان مستقل باقی نما

داشت نیز در اواخر همین قرن از صفحه تاریخ انگلیس پاک شد. انقالب ارضی پیچ و 

پوشیم و به اشاره می خم خود را پیمود. انقالبی که از شرح وجوه اقتصادی اش چشم

خاندان استوارت، کنیم. در پی بازگشت می ای در باره اهرمهای قهر دخیل در آن بسنده
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زمین داران انگلیسی دست به اقدامی زدند که نتیجه واقعی آن، جایگزینی حق تصرف 

با حق مالکیت مدرن بود. آنها برخالف همتایان اروپائی این کار را آب ها فئودالی زمین

بندی قانونی هم کردند. در مورد محل سکونت روستائیان قوانینی به تصویب رساندند 

ش برای کارگران زراعی انگلیس از سنخ فرمان بوریس گودونوف، تزار معروف که نتیجه ا

روس برای دهقان سرف روسی بود. انقالب با سلطنت ویلیام سوم، مالکان و سرمایه 

داران سودجو را بر اریکه قدرت نشاند. اینها کار تصاحب اراضی دولتی را که پیش تر با 

و به باالترین سطح رساندند. پروسه تصاحب  دادند، سرعت بخشیدندمی طمأنینه انجام

ها دارائیهای کلیسا را نیز تا وجب آخر پیش بردند و با عبور موفق از همه این پیچ و خم

شالوده مالکیت اربابی الیگارشی روز انگلیس را مستقر ساختند. سرمایه داران انگلیسی 

را به یک کاالی تجاری  علی العموم با این تحوالت موافق بودند، زیرا وقوع آن زمین

بالید و می وسیع کامالً کرد، کشاورزی بزرگ و مدرن در سطحی می صرف تبدیل

جمعیت کارگران مسلوب الحقوق و آماده فروش نیروی کار به نازل ترین بها، هر چه 

یافت. از اینها که بگذریم اشرافیت جدید زمین دار متحد مناسبی برای می بیشتر افزایش

 بانک ساالران، صاحبان سرمایه مالی در حال نمو و کارخانه داران بود. 

میز امالک مشاع دارای پوشش فئودالی با تبدیل اراضی زراعی به چراگاه قهرآتصرف 

دامه یافت. تا قرن هجدهم ا16آغاز و در سده  15همراه شد. روندی که در پایان قرن 

شد که گویا قانونگذاران دست به کار توقف این روند هستند!!، اما آنچه می چنین القاء

در عمل رخداد این بود که پروسه مذکور بدون هیچ وقعی به هیچ قانونی، با سالح قهر 

پیش تاخت و سرانجام قانون بود که مدال افتخار تصویبش را بر سینه خود آویخت!!. 

لوایح میزی خود ساخت. آقهرمجوز قانونی پارلمان را کسب نمود و زیور ها تصرف زمین

مشاع های عمال به زمینداران اجازه داد تا هر کجا بخواهند زمین افراز اراضی مشاع

پیش و اراضی دهقانان را به صورت ملک شخصی خود درآورند و به همدیگر های دوره

بر شتاب خلع ید مالکان داری ارع بزرگ سرمایههبه کنند. افزایش طول و عرض مز
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کوچک زمین و تبدیل آنها به پرولتاریای آواره جویای کار افزود اما در قرن هجدهم بر 

با فقر و فاقه اکثریت « ثروت ملی»خالف قرن نوزدهم، هنوز ترادف کامل و محتوم 

ت آن ایام شاهد ساکنان جامعه پذیرش قاطع پیدا نکرده بود. به همین خاطر در ادبیا

هستیم. ادبیاتی که تجلی خشم افراد از « افراز اراضی مشاع»مجادالت جانداری در باره 

ادغام شتابناک مزارع در هم، جنایات لردها در تبدیل کشتزارها به چراگاه، نابودی 

کشاورزی، از میان رفتن روستاها، ویرانی اصطبل ها، خانه خرابی دهقانان و کارگر مزدی 

ها، رشد روزافزون انحصار مالکیت زمین در پرتو قانون افراز اراضی مشاع و مانند شدن آن

اینها  است. اقتصاد سیاسی که دفاع از مالکیت خصوصی را بنمایه آئین خود و ناموس 

میز توأم با تمامی سبعیت آقهرهای داند در اینجا، در مورد این سلب مالکیتمی خلقت

ت که بالعکس، پاسدار آتشین تا بن دندان مسلح آن هم ها، نه فقط هیچ اعتراضی نداش

پیش شرط استقرار رابطه ها بود، دلیلش عریان است، این خلع یدها و سلب مالکیت

 بود. داری خرید و فروش نیروی کار و انکشاف هر چه پرشتاب تر شیوه تولید سرمایه

بیرون انداختن وسیع و باالخره آخرین پروسه بزرگ سلب مالکیت زمین از روستائیان 

آنها از اراضی اربابی بود. وقتی دیگر دهقانی برای پاکسازی وجود نداشت نوبت به رفت 

آنان از این اراضی فرا رسید و جامه عمل پوشید. رخدادی که به نمایش های و روب کلبه

جنایت علیه بشریت، به عنوان لحظاتی ضروری در پویه بسط های بی شرمانه ترین پرده

ماند، در سراسر کشور اتفاق افتاد، می و استقرار این شیوه تولید در انگلیسداری ایهسرم

و دقایق قهری ها اما آنچه در اسکاتلند توسط رؤسای طوایف و باز هم به عنوان گام

رخ داد، به حق از همه شرم آورتر و شنیع تر بود. داری هموارسازی راه استیالی سرمایه

رئیس یکی از طوایف که سواد « دوشس سادرلند»ه کنیم. فقط به یک نمونه اشار

اقتصادی باالئی داشت عزم جزم کرد کل استان سادرلند را به یک چراگاه واحد عظیم 

تبدیل کند. او کل جمعیت منطقه را با نظم و قاعده و قانون زیر شالق پیگرد گرفت، 

را که حاضر تش زد و پیرزنی امی روستاها را آهمه را از خانه و کاشانه بیرون انداخت، تم
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آتش سوزاند. بانوی مخدره های به ترک کومه مسکونی خود نبود در میان شعله

هزار هکتار زمین اهالی استان را به  322اقتصاددان رئیس طایفه از این طریق حدود 

تملک خود در آورد و چراگاه کرد. او البته نقش ولینعمتی شاهانه خود را از یاد نبرد!!!. 

 کامالً هکتار اراضی  2428هزار هکتار زمین زراعی یاد شده  322میز قهراًقبال تصرف  در

شلینگ برای هر  6لم یزرع و بایر ساحلی را با شرط مؤکد و اجباری وصول اجاره بهای 

 29را به ها هکتار، به سکنه اخراجی واگذار نمود!! بانوی رئیس طایفه سپس کل زمین

داد. جمعیت کثیر رانده شدگان مفلوک مجبور شدند واحد پرورش گوسفند تخصیص 

به شاخه موجودات دوزیست کره زمین پیوندند، از طریق صید ماهی، امروزشان را به 

فردا رسانند، اما این عمر دوزیستی نیز بسیار کوتاه بود. ماهیگیر شدگان اسکاتلندی 

ویش داغ سبعیت، ایالت سادرلند با اینکه نسل بعد از نسل، بر سلول، سلول وجود خ

تجاوز، غارت و جنایت اربابان را حک داشتند اما همچنان به پرستش ملوک طوایف 

ادامه دادند. ماهی صید شده را به کوهستان بردند، آتش نیایش افروختند و مراسم 

پرستش اربابان برگزار کردند. بوی کباب ماهی به مشام رئیس طایفه رسید. رئیس حکم 

دوباره کل ساحل نشینان را صادر نمود و طولی نکشید که اراضی  اخراج مجدد و آوارگی

 جاری ماهی فروشان لندن گردید. یمحل سکونت آنها شیالت است

 

قانونگذاری خونبار علیه خلع ید شدگان، سقوط قهری دستمزدها با سالح  -3

 قانون  

برای نیروی شمار دهقانان و مولدین خرد سلب مالکیت شده بیشتر از تقاضای روز بازار 

کار بود. از این که بگذریم پرولتاریای نوپای مهاجر به سادگی قادر به گسست از تمامی 

عالیق و آداب پیشین و انطباق خود با شرایط جدید نبود. گروه کثیری زیر شالق 

گرسنگی به گدائی، دزدی، ولگردی روی آوردند، در اینجا بود که ماشین قانونگذاری 

کرد. پارلمان راه افتاد، پدران طبقه کارگر فعلی بر کرسی مجرمان  سرمایه شروع به کار
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نشستند، آنها در محکمه حقوقی سرمایه مجرم بودند و جرمشان آن بود که گویا ولگردی 

توانند به گذشته باز گردند!!! می و دزدی امر خودخواسته یا ذاتی آنان است!!. اگر بخواهند

 تاریخ محو شده و برای همیشه از بین رفته بود.گذشته ای که توسط سرمایه از صفحه 

در انگلستان این قانونگذاریها از زمان هانری هفتم آغاز شد. شاه اعالم کرد که گدایان 

خیلی پیر جواز گدائی بگیرند، ولگردان به زندان افتند، تازیانه خورند، به گاری بسته 

و باالخره سوگند یاد کنند  شوند، آن قدر شالق بخورند که خون از بدنشان جاری گردد

که به محل تولد خود یا جائی که سه سال اخیر اقامت داشته اند باز گردند!! و به هر 

کاری تن دهند. این قانون در سال بیست و هفتم سلطنت هانری بازتصویب شد و این 

بار اضافه کرد که هر کسی برای بار دوم به جرم ولگردی دستگیر شود، مجازات تازیانه 

داد که مجازات می شود. قانون ادامهمی ر مورد او تکرار و نیمی از گوشش نیز بریدهد

پشت سر هم ردیف شد. ها ولگردی در بار سوم آویخته شدن به دار اعدام است. قانون

ادوارد ششم مقرر داشت که اگر فردی از کار سر باز زند محکوم به بردگی برای کسی 

ارباب حق دارد این برده را با شالق و زنجیر تنبیه نماید  است که بیکاری او را لو دهد!!

و به هر کار شاقی با هر درجه کراهت و شناعت وادارد!!  برده در صورت دو هفته غیبت 

گردد و می شود، بر پیشانی یا پشتش مهر بردگی حکمی محکوم به بردگی مادام العمر

واهد شد. ارباب محق است او را اگر سه بار فرار کند حکم اعدام در باره اش اجرا خ

بفروشد، هبه کند، اجاره دهد. همه اختیاراتی که در مورد اموال و احشام خود دارد در 

مورد برده نیز دارا است. برده ای که علیه ارباب کاری بکند به دار آویزان خواهد شد. 

شود. هر کسی می ولگرد اگر در باره محل والدتش دروغ گوید تبدیل به برده مادام العمر

توانند این می حق دارد فرزندان ولگردان را به عنوان شاگرد برای خود بردارد. اربابان

باال باشد و قصد فرار کنند به زنجیر کشند!!!  شیوه تولید  20د را اگر سنشان از اوال

 کرد.  می بود که راه انکشاف و استقرار خود را بازها و بربریتها با این جنایتداری سرمایه
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 14تصریح کرد که گدایان بی جواز باالی  1572به عصر الیزابت نگاه کنیم. قانون سال 

سال باید تا دم مرگ شالق خورند، گوش چپشان داغ شود، در صورت تکرار جرم و سن 

سال تسلیم چوبه دار و جوخه اعدام گردند. اگر برای سومین بار زیر فشار  18باالی 

ند باید به عنوان جنایتکار، تیرباران شوند. قوانین مشابه از گرسنگی به گدائی روی آر

موسوم شد، در سال هجدهم سلطنت الیزایت « قانون سیزده»جمله چیزی که به نام 

 صادر و اجرا گردید. 

به دوره جیمز اول خیره شویم. هر که گدائی کند باید در مأل عام شالق خورد. برای بار 

به سیاهچال افتد و در تمامی این مدت طبق دستور قضات ماه و بار دوم دو سال  6اول 

داغ و به « R»زیر ضرب تازیانه قرار گیرد. اگر هرزه و نابکار باشند شانه چپش با حرف 

اعمال شاقه محکوم گردد. در صورت اقدام مجدد به گدائی، بدون هیچ تخفیف به دار 

ی و جاری بودند. همه جا سار آویخته یا تیرباران شود. این قوانین تا شروع قرن هجدهم

لوئی های شد. نظامنامهمی در فرانسه قرن هفدهم نیز با قدرت اجراعین همین احکام 

شارل پنجم در هلند، قوانین مشابه در ممالک دیگر اروپای غربی شانزدهم در این کشور، 

 همگی با همین درجه از سبعیت و شقاوت و توحش لباس اجرا پوشیدند. 

سفاکانه های بر یک حقیقت عریان اما زیر عظیم ترین آوار وارونه پردازی یک بار دیگر

بورژوازی تأکید کنیم. فاز انباشت بدوی سرمایه و شیوه تولید سرمایه داری، این گونه، 

راه خود را به تاریخ زندگی انسان باز ها و بشریت ستیزیها با این بربریت ها، قتل عام

در همان طالیگان پیدایش خود، جنایتکار، درنده، دژخیم،  تاریخاً و  ذاتاًکرد. سرمایه 

ضد هر نوع حق، آزادی، انتخاب یا نفس کشیدن آزاد انسانی، گرسنگی زا، فقرآفرین، 

تباهی پرور، فسادآلود، دغلکار، خونریز، زالوصفت و هار بود، سرمایه در تشخص طبقاتی 

وق و همه چیز، همین سرشت خود به صورت بورژوازی، در ساختار قانون و رأی و حق

بشرستیز را به نمایش نهاد. با همین ددصفتی و بشریت کشی بر اریکه قدرت نشست، 

اگر بعدها همراه با پروسه انکشاف، گسترش و تسلط اقتصادی، حاکمیت سیاسی و 
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استیالی جهانی آن در دنیا، بارقه ای از حق، آزادی، انتخاب رفاه، پیدا شد، هیچ ربطی 

بالعکس حاصل پیکار  کامالًو به بورژوازی نداشت. داری ، به تولید سرمایهبه سرمایه

کارگر علیه سرمایه و محصول عقب نشینی اضطراری و درعین حال های طبقاتی توده

سودجویانه و مصلحت طلبانه طبقه سرمایه دار درمقابل جنبش کارگری جهانی بوده 

 است. 

قرن چهاردهم زاد. در قرن بعد جزء کوچکی  پرولتاریا به صورت یک طبقه در نیمه دوم

از جمعیت شد، جزئی که مالکیت مستقل دهقانی در روستا و سازمان صنفی در شهر 

کرد. کارگر و کارفرما می تار و پود هستی اجتماعی و موقعیت در حال بالیدنش را تعیین

ت کار از سرمایه نه در شهر و نه در روستا هنوز فاصله بسیار عمیقی از هم نداشتند، تبعی

کرد، می جنبه صوری داشت، به این معنی که هنوز انباشت سرمایه فاز بدوی خود را طی

عنصر متغیر سرمایه بر عنصر ثابتش غلبه داشت. با هر انباشت سرمایه تقاضا برای کار 

شد. اما روند انباشت کندتر از آن بود که کل نیروی می مزدی افزون تر و پرشتاب تر

تولید »شده یا کارگران مزدی نوظهور را جذب نماید. بخش بزرگی از آنچه کار خلع 

نام داشت و بعدها به صورت سرمایه پیش ریز گردید تا آن زمان هنوز راهی « ملی

گردید. با طی این روند و آغاز خونبار می شد و صرف معاش آنانمی زندگی کارگران

های و قانونگذاریها نیز تحکیم پایهها سیشیوه تولید سرمایه داری، شالوده کل قانون نوی

قدرت سرمایه و سرمایه دار، تشدید وحشیانه استثمار کارگر و انفصال هر چه ژرفتر او 

از کار و حاصل کار و پویه تعیین سرنوشت زندگی خود شد. آئین نامه کارگری که با 

بر نرخ اصرار بیش از حد مجلس عوام تصویب شد عهده دار ایفای همین نقش شد. 

دستمزدهای شهری و روستائی، قطعه کاری، کارمزدی، روزمزدی حد قانونی گذاشته 

شدند، اما در مورد کارگران شهری بازار بود می شد، کارگران کشاورزی باید ساالنه اجیر

گرفت. مزد باالتر از میزان مصوب قانون ممنوع اعالم شد و دریافتش می که تصمیم

. در آئین نامه عهد الیزابت برای سرمایه دار پرداخت مستوجب عقوبت شدید گردید
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را سنگین ها کننده دستمزد باال نیز مجازات زندان تعیین شد. آئین نامه دیگری مجازات

تر کرد و به استادکاران اختیار داد تا از طریق تنبه بدنی کارگران، آنها را مجبور به روزانه 

نه انجمن، ائتالف، قرارداد، قول و قرار میان توده کار طوالنی تر سازند. قانون ایجاد هر گو

سنگین دانست. دولت حداکثر دستمزد را تعیین های کارگر را ممنوع و مستحق مجازات

 کرد اما از اعالم هر گونه حداقل تمرد ورزید. 

تصویب و اجرای این نوع قوانین همراه با بریدن گوش و بینی، داغ و درفش و معلول 

در قرن شانزدهم ادامه یافت، این کار شرط الزم، حتمی و قهری پویه  ساختن کارگران،

باال رفت اما با توجه به ترقی شتابناک  ظاهراًبود. دستمزدها با اینکه داری انکشاف سرمایه

قیمت ها، مزدهای واقعی رو به کاهش رفت. قانون سوم ملکه الیزابت قضات را مجبور 

ایش دستمزدها شوند. جیمز اول همین قانون را به کرد که با قانونگذاری، سد راه افز

صنایع بسیار بیشتری بسط داد. جرج دوم کلیه مانوفاکتورها را مشمول قوانین ضد 

در دوران داری رشد گسترده شیوه تولید سرمایهکارگری ساخت. های انجمن

نازل مانوفاکتوری این بحث را میان صاحبان سرمایه دامن زد که برای تحمیل مزدهای 

با قدرت قهر اقتصادی خود، کوبنده تر و داری نیاز به تصویب قانون نیست. بازار سرمایه

کند، با همه اینها حکام عهده دار هموارسازی می میزتر از هر قانونی این نقش را ایفاقهراً

راه بسط انباشت کاپیتالیستی، حاضر به انصراف از توسل به اهرم قاهر قانون نبودند. آنها 

رار داشتند که باید از تمامی سالحها برای تنزل مزدها استفاده کرد. بر همین اساس اص

جنایت آمیز و های حتی قرن هجدهم نیز شاهد رواج وسیع همین نوع قانونگذاری

دهشتناک بورژوازی بود. این وضع ادامه داشت تا اینکه سرمایه داران شروع به تنظیم 

اص خود کردند. رخداد اخیر بعالوه تنزل فاحش مزد از طریق قوانین خها امور کارخانه

کارگران کشاورزی، به سطح قوت الیموت، احتیاج حاکمان به وضع قوانین پی در پی 

کارگری در سال های کاهش دستمزدها را منتفی نمود. قوانین بشرستیزانه ضد انجمن

باقی ماند.  کارگر باطل گردید، هر چند بخشی از آنهای با قدرت پیکار توده 1852
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رسیده بود به قضات چند سال بعد حزب لیبرال که سوار موج توهم کارگران به قدرت 

همان قانون جنایت آمیز ضد هر نوع اتحاد و همپیوندی طبقه کارگر را دستور داد تا 

 نبش قبر نمایند و بر جنبش کارگری تحمیل کنند. 

ست به کار الغاء هر حق توده بورژوازی فرانسه با مشاهده طوفان مبارزات کارگران د

اعالم داشت:  1791ژوئن  14کارگر در امر همجوشی و سازمانیابی شد و طی فرمان 

باشد!!! می تأسیس هر نوع انجمن کارگری ] تعدی آشکار به آزادی و اعالمیه حقوق بشر[

حقوق »لیره وجه نقد، بعالوه یک سال تمام محرومیت از هر نوع  500و مجازات آن را 

گوید: می مخبر کمیته طرح و تصویب این قانون« لوشاپلیه»تعیین کرد!!!  « روندیشه

حتی اگر بپذیریم که دستمزد باید کمی بیشتر از آن که هست، شود باز هم باید چنان »

 «  پائین باشد که گیرنده آن فقط از حالت گرسنگی مطلق و زندگی برده وار نجات یابد

 

 سرمایه دار  چگونگی پیدایش فارمداران -4

پروسه پیدایش پرولتاریا به عنوان طبقه ای از همه لحاظ استثمار شونده و مسلوب  

میز پلیسی و قانونگذاری ننگین و آقهرالحقوق، انضباط خونبار، بربریت دولتی، خشونت 

شرم آوری که ساز و کار تمکین او به بردگی مزدی بود را بررسی کردیم. در مورد ظهور 

زمینداران هم توضیح دادیم، اکنون باید به واکاوی پیدایش فارمداران سرمایه دار 

 بپردازیم.    

تکوین این جماعت کند، سؤال آنست که این سرمایه داران از کجا پیدا شدند؟ پروسه 

اقتصادی متفاوتی پیدا کردند، های وقتی آزاد شدند موقعیتها اما سرراست است. سرف

در انگلستان نخستین شکل مزرعه دار مباشر است که خود زمانی سرف بود. طی نیمه 

داد که بذر، دام و وسائل کشاورزی داری دوم قرن چهاردهم مباشر جای خود را به مزرعه

گرفت. موقعیتش تفاوت چندانی با دهقان نداشت جز آنکه کارگر می مالک زمینرا از 

نمود. در گام بعد او تبدیل به نیمچه فارمدار سرمایه دار شد. می مزدی بیشتری استثمار
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کرد. می به این معنی که بخشی از سرمایه را مالک زمین و بخش دیگر را خود او فراهم

 شد. با هم خیل کارگران مزدی را استثمارمی ه برقرارمیان آنها نوعی قرارداد مزارع

نمودند. این شکل در انگلستان بسیار سریع می کردند و حاصل را میان خویش تقسیممی

از بین رفت. مزرعه داران واقعی صاحب سرمایه جای نیمه فارمداران را پر کردند و به 

تثمار توده کارگر، سرمایه بر این ترتیب سرمایه دارانی پیدا شدند که فقط از طریق اس

ساختند. انقالب زراعی ثلث می خود را افزون و افزونترهای انباشتند و سرمایهمی هم

آخر قرن پانزدهم و ادامه آن در سده شانزده، با همان شتابی که روستائیان را به ورطه 

ت قیمتی و فقر انداخت بر ثروت مزرعه داران افزود. در قرن اخیر تنزل مدام ارزش فلزا

پول، کاهش هر چه بیشتر دستمزد کارگران را دنبال داشت، حوادثی که در مجموع 

حجم سرمایه مزرعه داران را غول آسا کرد. افزایش روز به روز قیمت غله، پشم، گوشت 

و محصوالت زراعی، سرمایه پولی فارمدار را بازهم نجومی تر ساخت. به ویژه که آنان 

کردند. در یک کالم می اساس همان قراردادهای سابق پرداخت اجاره بهای زمین را بر

سرمایه مزرعه دار از محل تشدید استثمار کارگران در یک سو و کاهش همزمان سود 

 16زمینداران در سوی دیگر روند افزایش پیمود. در همین راستا انگلستان در قرن 

 صاحب طبقه فارمداران سرمایه دار شد.

 

 تأثیر انقالب کشاورزی بر صنعت، تشکیل بازار داخلی برای سرمایه صنعتی  -5

مناسبات رسته ای برای صنایع  خلع ید و اخراج روستائیان، توده کثیری پرولتر خارج از

شهری فراهم آورد. با کنده شدن این جمعیت از زمین، وسائل امرار معاش سابق آنها 

عناصر مادی سرمایه متغیر شدند. دهقان خلع ید نیز آزاد شد، این وسائل تبدیل به 

شده  باید ارزش وسائل زندگی و مایحتاج معاش را، به صورت مزد، از ارباب جدید، یعنی 

آمد می کرد. مواد خام صنعتی که کماکان از کشاورزی به دستمی سرمایه دار دریافت

از میان توده وسیع  نیز به بخش ثابت سرمایه تبدیل شد. برای لحظه ای مجسم کنید که
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 ریسند، بخشی از زمین کنده و زیر فشار قهر اقتصادی راهی شهرمی دهقان که کتان

گردند و راندگان از روستا در مؤسسات می مانند کارگر مزرعه دارانمی شوند. آنان کهمی

شوند. ظاهر کتان همان است که می بزرگ نساجی به عنوان کارگر مزدی مشغول کار

متفاوتی در آن  ماهیتاًد. حتی الیافش تغییر نکرده است. اما روح اجتماعی پیش تر بو

کاشتند و هر مولد خرد همراه افراد می تولید کنندگان کوچک آن را قبالًدمیده است. 

ریسید، اکنون جزئی از سرمایه ثابت سرمایه دار است. می خانواده مقداری از آن را

کند. کار فوق برنامه دهقانی که می وادار به ریسیدنریسد، دیگران را نمی سرمایه دار

گردید و صد البته می دهقانیهای شد درآمد اضافه خانوادهمی صرف کتان ریسی قبالً

رفت. اکنون شکل کار می سهم عظیمی از آن هم به صورت مالیات به خزانه اعلیحضرت

گردد. خلع ید روستائیان یم اضافی کارگر را یافته است و اضافه ارزش انبوه سرمایه دار

و طرد قهری آنها، فقط نیروی کار مزدی مورد نیاز سرمایه دار صنعتی را پدید نیاورد، 

بلکه تشکیل بازار داخلی سرمایه را نیز به ارمغان آورد. دهقان وسائل زندگی و مایحتاج 

یت کرد. این وسائل و مایحتاج اینک به صورت کاال در ملکمی معاشش را خود تولید

رسد. نابودی صنایع جنبی روستائی به می صاحبان سرمایه است و در بازار به فروش

جدائی مانوفاکتور از کشاورزی انجامید، همراه و همزمان دهقان نیز خلع ید شد و از 

وسائل تولیدش منفک گردید. این نابودی صنایع خانگی روستائی بود که توانست 

را به دنبال آرد. با این همه فراموش داری ع سرمایهپیدایش بازار داخلی با ثبات و وسی

نکنیم که دوره مانوفاکتور موفق نشد این روند را دقیق و ریشه ای به فرجام رساند. 

توانست بر کل قلمرو تولید مستولی گردد و خود به صنایع پیشه وری نمی مانوفاکتور

کنندگان تاریخ انگلیس شهری و صنایع خانگی روستائی اتکاء داشت. امری که مطالعه 

را تا حدودی گمراه کرده است. از ثلث آخر قرن پانزدهم، شاهد شکوه عده ای هستیم 

 نانائی و خانه خرابی و نابودی دهقاکه از توسعه کشاورزی کاپیتالیستی در مناطق روست

کمتر و وضع بسیار  کامالً بینیم که دهقانان با شمار می گویند اما در همان حالمی
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دهند. استقرار شالوده مستحکم کشاورزی می تر باز هم به هستی خود ادامه خراب

تنها از عهده صنعت بزرگ و سیستم ماشینی ساخته بود. صنعت بزرگ داری سرمایه

 مدرن است که اکثریت وسیع روستانشینان را از بیخ و بن خلع ید و سلب مالکیت

نماید و برای نخستین می ا تکمیلکند، جدائی کشاورزی از صنایع خانگی روستائی رمی

 آورد. می بار بازار داخلی را به تصرف در

 

 منشأ سرمایه دار صنعتی -6

پیدایش سرمایه دار صنعتی با آنچه در مورد سرمایه دار زراعی دیدیم فرق داشت. 

تردیدی نیست که برخی استادکاران، صنعتگران، پیشه وران یا حتی کارگران مزدی، 

روند گسترش بازار با ها شدند اما سرعت حلزونی این گونه سرمایه دار شدنسرمایه دار 

های جهانی سرمایه و تأثیر اکتشافات علمی و تکنیکی بر این بازار انطباق نداشت. از سده

میانی تاریخ ما شاهد وجود دو نوع سرمایه یعنی ربائی و تجاری بودیم. ساختار فئودالی 

صنفی شهرها مانع تبدیل سرمایه پولی حاصل ربا و تجارت روستا و سازمان پیشه وری و 

به سرمایه صنعتی بود. این موانع با انحالل خدم و حشم فئودالی و سلب مالکیت دهقانان 

از میان برداشته شد. مانوفاکتورهای جدید در بنادر و شهرهای ساحلی یا نواحی روستائی 

د کردند. کشف طال و نقره در خارج از کنترل کمونهای شهری شروع به تأسیس و رش

امریکا، به بردگی گرفتن بومیان و مدفون سازی آنها در معادن، استیال بر هند شرقی و 

غارت آنجا، تبدیل قاره افریقا به قرقگاه سوداگرانه شکار سیاهپوستان، اقداماتی بودند 

تجاری میان  با انجام آنها از دوره انباشت آغازین عبور کرد و آتش جنگداری که سرمایه

ممالک اروپائی در همه جای کره زمین را شعله ور نمود. جنگ هلند علیه اسپانیا، جنگ 

ضد ژاکوبنی انگلیس علیه فرانسه، جنگ تریاک علیه چین و فراوان جنگهای دیگر که 

مختلف انباشت بدوی های یکی پس از دیگری زبانه کشیدند و بشریت را سوزاندند. دوره

وجه به توالی زمانی آن در اسپانیا، پرتغال، هلند، فرانسه و انگلیس واکاوی توان با تمی را
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کرد. این دوره در انگلستان در پایان قرن هفدهم با ترکیبی از استعمارگری، قرضه 

دولتی، سیستم جدید مالیاتی و نظام حمایت گمرکی به هم آمیخت. ترکیبی که از 

سبعیت های و سیاه ترین پردهها فاجعهوحشیانه ترین جنگ افروزی ها، خونبارترین 

ل بود. کاربرد قهر عریان و هولوکاست آفرینی در پهنه مستعمرات سازی، بخشی ماماال

از کثیف ترین اوراق کارنامه تاریخ بورژوازی است. اعمال قدرت دولتی یا قهر سازمان 

سالح یافته پلیسی، نظامی، امنیتی در سطح جامعه نیز همه جا و در همه ممالک 

و عبور از نظام فئودال بود. قهر داری بورژوازی برای تسریع بیشتر پویه انکشاف سرمایه

یک قدرت اقتصادی و قابله حاضر بر بالین هر جامعه قدیم برای زایش جامعه جدید 

خالق موحش داری است. اما این قهر و این قدرت اقتصادی در نقش قابله زایش سرمایه

تیزترین و جنایتکارانه ترین صحنه هائی شد که تاریخ در خاطره ترین، تباه ترین، بشرس

خود نداشت و هیچ زبان یا قلمی قادر به توصیف آن نیست. شکار وحشیانه انسانها برای 

فروش به صورت برده در بازار تجارت جهانی توسط هلندیان، بربریتها، غارتگریها، چپاولها 

گلیسی، دولت بریتانیا و کمپانی هند شرقی و قتل عامهای سیستماتیک سرمایه داران ان

نیوانگلندی در تعیین جایزه برای تحویل پوست های در جنوب آسیا، قانونگذاری پیوریتن

سر هر تیره روز بومی، سر هر سرخپوست، سر هر آدم دوازده سال به باال، هر مرد اسیر، 

بدون هیچ انتهای هر زن و کودک اسیر سکنه کشورهای حوزه کارائیب یا لیست طوالنی 

نقش داری چیزی نیست که بتوان به توصیف آورد. قابله زایمان سرمایهها این جنایت

ایفا کرد. نظام بردگی مزدی این گونه ها قابلگی خود را با این سالح ها، قهرها و قدرت

متولد شد. مستعمرات برای مانوفاکتورهای در حال رشد، بازار فراهم آورد و باعث افزایش 

یع انباشت سرمایه شد. سرمایه ای که از طریق انحصار داد و ستد کل تولیدات وس

حوزه استعمار، از طریق چپاول طغیان آلود دار و ندار کل دهقانان و های کشورها و قاره

گردید. می مولدین خرد این حوزه ها، نصیب سرمایه داران استعمارگر جوامع متروپل

این گنجهای بادآورده و ثروتهای کهکشانی تاراج شده در جوامع اروپائی به صورت 
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سرمایه پیش ریز شد و شکوفائی هر چه بیشتر انباشت سرمایه را در پی آورد، هلند 

اولین کشوری است که نظام مستعمراتی را به قله تکامل رساند. در همین راستا شاهد 

رانی و صنعت شد و این واقعیت را فراموش نکنیم که عظیم ترین رشد در عرصه کشتی

کارگران هلند درست در همین دوره و بر فراز همین اعتالی طالئی صنعت و 

 استعمارگری از همه جاهای دیگر اروپا گرسنه تر، بی رمق تر و مفلوک تر بودند. 

مراتی، سیستم اعتبارات عمومی یا قرضه ملی اهرم دیگری بود که در کنار سیاست مستع

کرد. شیوه کار می تجارت دریائی و جنگهای تجاری، بازار انباشت اولیه سرمایه را داغ

این گونه بود که دولت اعم از استبدادی، سلطنتی مشروطه یا جمهوری با فروش اوراق 

شد. بدهی می بهادار وامدار دالالن، معامله گران، مقاطعه کاران و سایر فعاالن بازار پول

کردند، اما وام دهندگان پول می توده مردم بود و آنها باید آن را پرداختدولت بدهی 

دادند. می خواستند با آن انجاممی خود را به صورت اوراق در دست داشتند و هر کاری

قرضه ملی یکی از نیرومندترین اهرمهای انباشت اولیه سرمایه بود. پول نامولد را به یک 

ساخت. سیستم اعتبار همزمان باعث پیدایش یم ضربه مولد و به سرمایه مبدل

شرکتهای سهامی، انواع معامالت اوراق بهادار، سفته بازی، بانک ساالری و باالخره 

قمارخانه ای به نام بازار بورس گردید. بانکهای بزرگ در آغاز سوای انجمنهای خصوصی 

کردند، پول در  سفته بازی هیچ چیز دیگر نبودند، به یمن امتیازات دولتی که دریافت

شد سرمایه این بانکها غول می اختیار دولتها قرار دادند، هر چه دیون ملی افزون تر

تکامل یافته  1694گردید. در بریتانیا این بانکها با تأسیس بانک انگلستان در می آساتر

ز درصد آغا 8ترین حالت را پیدا نمودند. این بانک کارش را با دادن وام به دولت با بهره 

کرد، از پارلمان اختیار چاپ اسکناس گرفت و اجازه یافت تا از این اسکناسها در تنزیل 

سفته، اعطای اعتبار تجاری و خرید فلزات قیمتی بهره گیرد. خیلی سریع پول کاغذی 

آفریده بانک حکم مسکوک را پیدا کرد و بانک به دولت وام داد. از طرف دولت بهره 

داد و با دست دیگر نه فقط آنچه را می بانک با یک دست پرداخت.می اوراق قرضه را
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گرفت بلکه توده ساکنان جامعه را برای همیشه بدهکار ریال به ریال می داده بود پس

ساخت. بخش بزرگی از سرمایه ای که امروز بدون هیچ می وامهای پرداختی خود

ستثمار وحشیانه شناسنامه و هیچ مهر محل والدت، در ایاالت متحده دست به کار ا

 کارگران است از خون در شیشه شده کودکان انگلیسی جوشیده و بالیده است. 

سیستم مالیاتی مدرن به صورت مکمل ضروری نظام قرضه ملی متولد شد. دولت برای 

پرداخت دیون خود محتاج پول بود و این پول را باید با وضع مالیات از خورد و خوراک، 

آورد. سیستم مالیاتی توده کارگر را ژرف می کشان بیرونمسکن، لباس و معاش زحمت

نشاند اما آنچه در اینجا مورد تأکید است نقشی است که به می تر از پیش به روز سیاه

ویژه در تشدید و گسترش روزافزون کنده شدن روستائیان از زمین، مهاجرت آنها به 

تشدید پروسه انباشت های هرمشهرها و تبدیل گردیدن آنان به برده مزدی ایفاء کرد. ا

یگر را تکمیل کردند. نظام تعرفه بدوی یکی پس از دیگری وارد میدان شدند و همد

مرکی یکی دیگر از همین اهرمها بود. ساز و کاری که واردات کاالی خارجی را با بستن گ

مجموع  نمود، صادرات را تشویق و درمی عوارض بر آنها به نفع تولیدات داخلی محدود

گردید. سخن کوتاه، سیستم مستعمراتی با کل می باعث رواج بیشتر انباشت سرمایه

سنگین، حمایت گمرکی، جنگهای های دولتی، مالیاتهای تبعات رعب انگیزش، قرضه

تجاری و راهبردهای مشابه، دوران انباشت اولیه سرمایه را به سرمنزل مقصود رساند. 

افکار عمومی اروپا آخرین آثار داری تولید سرمایهدر دل این فرایند و همراه با توسعه 

باقی مانده شرم، وجدان، شرف، انسانیت را از وجود خود پالود. این دیگر باورها، اندیشه 

ها، اخالق، ارزشها و اعتقادات بورژوازی بود که مهر ملت و ملیت بر پیشانی داشت. 

بشرستیز بود و هیچ نشانی از فرهنگ، افکار و ارزش هائی که در تمامی تار و پود خود 

اشتند افرمی هیچ خلق و خوی و شرف انسانی بر جبین نداشت. مورخانش بیرق افتخار

و معاهده آسینتو، امتیازات تجارت برده را « صلح اوترخت»که مام کبیر میهنشان در 

در سراسر منطقه میان افریقا، حوزه کارائیب و امریکای التین از چنگ اسپانیا بیرون 
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 آورده است!! صنعت پنبه ریسی همزمان که بردگی خونبار کودکان را در انگلیس رواج

داد، سلسله جنبان آن شد که سیستم بردگی مبتنی بر پدر ساالری امریکا جای خود می

 را به بردگی تجاری فاجعه آمیزتر از پیش بسپارد. 

نی ها، هولوکاست پردازی این گونه زاد و با عبور از تمامی این جنایت آفریداری سرمایه

و جنگ افروزیها بود که سرانجام خود را مستقر ساخت، در یک قطب ها ها، سبعیت

وسائل تولید و معیشت را به سرمایه مبدل کرد و در قطب مقابل توده انبوه انسانها را 

کارگران مزدی و فقرای زحمتکش نمود. اگر به قول اوژیه پول با چهره ای پر از خون 

شود که از سر تا پا و همه می طبیعی به دنیا آمد، سرمایه در جائی متولدای هپیسه

 زند. می مساماتش خون و گند بیرون

 

 گرایش تاریخی انباشت سرمایه داری -7 

و نفرت ها سلب مالکیت از تولید کنندگان مستقیم با توسل به بی رحمانه ترین بربریت 

یت خصوصی مبتنی بر کار شخصی جای خود انگیزترین جنایات به فرجام رسید. مالک

داد. وقتی که تولید کنندگان، پرولتاریا و وسائل کار داری را به مالکیت خصوصی سرمایه

روی پای خود ایستاد، آنگاه اجتماعی داری سرمایه شد، زمانی که شیوه تولید سرمایه

نوینی از سلب  کامالًشدن واقعی کار و وسائل تولید، در گرو فاز فرخنده، تاریخی و 

گیرد. حال دیگر نه کارگر که فقط سرمایه دار است که باید آماج خلع می مالکیت قرار

ید و سلب مالکیت شود. اما در اینجا راز تاریخی بسیار عظیمی پنهان است که باید آن 

مجرد سلب مالکیت از سرمایه دار نیست. این نوع  مطلقاًرا باز کرد و باز گفت. معضل 

و در پویه تمرکز روزافزون داری خلع ید توسط خود سرمایه، در فرایند گسترش سرمایه

گیرد. تاریخ می سرمایه اجتماعی کشورها یا کل سرمایه جهانی صورت گرفته و

آن منفصل  از آغاز با این نوع سلب مالکیت عجین بوده و دقیقه ای ازداری سرمایه

نگردیده است. سرمایه به محض آنکه مستقر گردید، پروسه خلع ید از مالکان منفرد و 
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های کوچک افراد، جای خود را به شرکتهای مجزا را شروع نمود و بسط داد. مالکیت

ها کوچکتر در شرکا یا رقبای بزرگتر ادغام شدند، تراستهای بزرگ دادند، سرمایه

مالکان غول پیکر سرمایه شدند، بازار بورس وارد ها ور کردند، دولتظهها روئیدند، کارتل

میدان گردید. از همه اینها بگذریم، در طول قرن بیستم انقالباتی رخ داد، فاتحان این 

بساط مالکیت انفرادی سرمایه داران را جمع کردند. خود را دولت پرولتاریا ها انقالب

یکجا تحت مالکیت و سیطره قدرت دولت قرار  خواندند، کل سرمایه اجتماعی کشور را

دادند. همه این رخدادها یکی پس از دیگری اتفاق افتادند، اما با وقوع کل آنها نه فقط 

هیچ خراشی بر هیچ کجای دیوار مالکیت و قدرت و حاکمیت سرمایه وارد نیامد که 

تثمار کارگران سرمایه داری، مالکیت طبقه سرمایه دار، برج قدرت این نظام، فشار اس

از سرنوشت ها دنیا، ابعاد فقر، فالکت، گرسنگی، بی خانمانی، زبونی کارگران و جدائی آن

تر، ژرف تر و سهمگین تر  کار و تولید و زندگی خویش، بسیار انفجارآمیز، دهشتناک

فقط یک راه وجود دارد، باید بنیاد موجودیت داری شد. برای از بین بردن مالکیت سرمایه

یه و اساس سرمایه شدن حاصل کار و تولید انسانها را به طور کامل در هم کوبید سرما

و از صفحه تاریخ محو نمود. باید رابطه خرید و فروش نیروی کار را راهی باتالق تاریخ 

کرد، شالوده کار مزدی را نابود ساخت. راه انجام این کار هم، نه کوبیدن بر طبل تسخیر 

دن دولت رسمی سرمایه و نشاندن این حزب و آن دولت بر قدرت سیاسی، نه ساقط کر

اریکه قدرت که برپائی جنبشی شورائی، سراسری و استخواندار متشکل از آحاد توده 

کارگر، محو کار مزدی و امحاء هر نوع دولت است. باید جنبشی برپا داشت که نقش 

اء نماید. جنبشی پرولتری نیروی نوین بالنده تاریخ در تاریکی زار تسلط نظام کهنه را ایف

که بنیاد مبارزه جاری روزمره خود علیه استثمار، علیه کل آثار و عوارض استیالی 

هستی سرمایه در هم آمیزد. در مبارزه برای بهبود های را با تعرض به پایهداری سرمایه

ت معاش، شرایط کار، آموزش و بهداشت و درمان، حقوق و آزادیهای انسانی، علیه تبعیضا

جنسیتی، آلودگیهای زیست محیطی، در کلیه قلمروهای زندگی اجتماعی، راه تحقق 
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خواستهایش را، اعمال قدرت سازمان یافته شورائی و طبقاتی علیه سرمایه بیند. فقط 

این جنبش است که در صورت بالیدن و قدرت گرفتن، اساس هستی سرمایه و از این 

دارد می سازد و با صدای رسا اعالممی ه ملغیرا برای همیشداری طریق مالکیت سرمایه

 «گل همین جا است، همین جای برقص» که: 
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اقتصاد سیاسی بر پایه اصول اعتقادی خود، دو نوع مختلف مالکیت خصوصی یکی متکی 

کند. این دو می به کار خویش و دیگری مبتنی بر استثمار دیگران را با هم مخلوط

متضاد هم هستند. در اروپای غربی پروسه انباشت بدوی سرمایه به فرجام رسیده است 

چرخه تولید را تحت تسلط خود در آورده و یا حداقل کنترل یا کل داری نظام سرمایه

تولیدی عتیق دارد. در مستعمرات های غیرمستقیمی بر اقشار اجتماعی میراث دار شیوه

کند که تولید کننده می مدام به مانعی برخوردداری ماجرا غیر این است. در آنجا سرمایه

دو در مبارزه ای که میانشان جاری دهد. تضاد میان این می مستقل بر سر راهش قرار

است مشهود است. در جائی که سرمایه دار خارجی قدرت کشور مادر را پشت سر خود 

کوشد تا شیوه تولید و مالکیت متکی بر کار شخصی تولید کننده را با اتکاء به می دارد

 زور  از سر راه بردارد.  

نده بالفصل قرار دارند، سرمایه وسائل تولید و مایحتاج مادام که در تملک تولید کن

شوند که نقش وسائل استثمار کارگر و می نیستند. این وسائل تنها در شرایطی سرمایه

تسلط بر او را احراز کنند. شیوه تولید کاپیتالیستی بر پایه سلب مالکیت زمین از توده 

ی دهقان و مولدان مستقل استوار است. ماهیت شیوه تولید در یک مستعمره نشین

بالعکس مبتنی بر مالکیت افراد بر زمین خویش است. در اینجا هر مهاجری که « آزاد»

تواند بخشی از زمین را به تصرف در آورد، بدون آنکه سد راه مالکیت می گرددمی مستقر

مهاجر بعدی برقطعه زمین دیگر گردد. راز پیشرفت و رونق مستعمرات در یک سو و 

در همین جا پنهان است. جائی  دقیقاًر سوی دیگر نیز انحطاط و عقب ماندگی آنها د

تواند صاحب مساحتی زمین شود نه تنها سهم تولید می که زمین ارزان است و هر کس

دشوار است. در  کامالًکننده از محصول بسیار باال است بلکه پیدا کردن کار مرکب هم 
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زمین و مایحتاج  ازت معاش، لزومامستعمرات هنوز جدائی کارگر از وسائل کار و م

باشد، در می فتاده است. هر جا هم که رخ داده است محدود و پراکندهمعیشتی اتفاق نی

همین راستا جدائی کشاورزی از صنعت را شاهد نیستیم، هیچیک از صنایع خانگی زوال 

نیافته و نابود نشده است و سؤال آنست که پس بازار داخلی از کجا پدید خواهد آمد؟! 

و کارفرمایانشان که در حوزه ها ی از مردم امریکا فقط زارع نیستند، مگر بردههیچ بخش

هائی خاص، سرمایه و کار را به هم آمیخته اند. انسانها هنوز وسائل و اثاثیه منزلشان را 

دارند. در خیلی جاها می مسکونی خویش را خود بر پاهای سازند. خانهمی خودشان

کنند. کاشتن زمین می سایر مایحتاج را خود تولید شمع و صابون و کفش و لباس و

 اغلب پیشه دوم آهنگر و آسیابان و دکاندار است.

کند، بلکه نمی فقط کارگر را مدام به صورت کارگر مزدی بازتولیدداری تولید سرمایه

نماید، می همواره متناسب با رشد انباشت، یک اضافه جمعیت نسبی کارگری هم ایجاد

و تقاضای نیروی کار را بر پایه تحمیل حداکثر فشار بر کارگر برای فروش قانون عرضه 

کند، نوسانات دستمزدها را با تشدید وحشیانه می نیروی کارش به نازل ترین بها، تنظیم

گرداند و باالخره وابستگی اجتماعی کارگر به سرمایه دار می استثمار نیروی کار منطبق

نماید. اقتصاد سیاسی در می وه تولید است تضمینرا که نیاز حتمی و قهری این شی

موطن خود با وارونه پردازی سفاهت آمیزی این وابستگی مطلق مبتنی بر قهر 

زند!!، اما می جنایتکارانه اقتصادی را قرارداد آزاد میان فروشنده و خریدار نیروی کار جار

ا در آنجا بازار کار دچار افتد، زیرمی در مستعمرات طشت رسوائی ترهاتش از بام بر زمین

کمبود کارگر است، قانون کاپیتالیستی عرضه و تقاضای نیروی کار توان تحکم ندارد، 

وضع چنین است و در متن این وضعیت، از یک سو دنیای قدیم، سرمایه امساک جوی 

کند و از سوی دیگر می دلباخته استثمار هر چه موحش تر را، به دنیای جدید تزریق 

گردد. می منظم کارگر به صورت نیروی کار مزدی با موانع و سدها رو به رو بازتولید

موانعی که به سادگی قابل رفع نیستند، اضافه جمعیت نسبی کارگری وجود ندارد، خلع 
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ید از مولدین خرد پیش نرفته است، حتی کارگر مزدی چه بسا فردا برای خود کار کند 

«!! پرهیزگار»و «!! امساک جو»گر به سرمایه دار و همه اینها سد راه وابستگی مطلق کار

است. درد بسیار آزاد دهنده، کشنده و غیرقابل درمان نظریه پردازان شهیری!! مانند 

 اندازند، که: می نیز همین است. آنها با حماقت توصیف ناپذیری شیون راه« ویکفیلد»

تقاضای نیروی کار  در اینجا عرضه کارگر مزدی مداوم نیست، منظم نیست، عرضه و» 

باشد، سرمایه دار عاشق آبادانی جهان و شیفته مدنیت آفرینی چه بالئی نمی قانونمند

بر سر خود بیزد که این مشکل را از سر راه بردارد؟! بارها کارگر از میهن آبا و اجدادی 

برده اما حتی همین مزدبگیران اجیر هم وقتی وارد ها استخدام کرده و به این سرزمین

آنجا شده اند یک روز دوام نیاورده و به راه خویش رفته اند و حکایت همچنان باقی 

 « است..

گوید!!! و دنبال راه چاره برای سرمایه دار جگرخون می «وضع اسفبار»ویکفیلد از این 

عاشق آبادانی و صنعت و تمدن و پیشرفت است!!! او البته حین سرودن هذیان ها، اینجا 

گوید که وضع دهقان و پیشه می گردد. از اینمی نقل واقعیت هائی هم و آنجا مجبور به

ور و تولید کننده مستقل امریکائی در همان سیاهی زار بی بهره از تابش خورشید 

سرمایه داری!! صدها بار از کارگر مزدی انگلیسی و کال اروپائی بهتر است و از این روی 

گردند. اما نمی ها دلباخته کار مزدیخیلی هم جای تعجب و حیرت نیست که چرا آن

راستی، راستی سرطان کشنده و عفونی ویکفیلدها چگونه درمان خواهد شد و چه زمانی 

و چگونه مستعمرات در جاده توسعه طالئی انباشت سرمایه خواهند افتاد موضوعی است 

این آموزش که تاریخ باید به آنها بیاموزد و آنچه در ایاالت متحده رخ داد مصداق بارز 

بود. امروز از یک سو سیل عظیم انسانهائی به سوی ساحل امریکا سرازیرند که هیچ 

چاره ای سوای فروش نیروی کار ندارند، از سوی دیگر جنگ داخلی امریکا میزان دیون 

را با قوانین آهنین مالیاتی بر گرده ها دولت را رعب آور ساخته است. دولت این بدهی

نندگان مستقل بار کرده است. همزمان یک اشرافیت مالی دالل، دهقانان و تولید ک
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چپاولگر، رذل و سفته باز هم از دامان حوادث زائیده است، اراضی بسیار پهناوری را برای 

محتکر ساخته های احداث راه آهن و بهره برداری از معادن و مانند اینها هبه شرکت

مایه شده است، جمهوری کبیر است. جنگ داخلی موجب گردائی و تمرکز سریع سر

غول آسا های در آن با پرشداری دیگر ارض موعود کارگران مهاجر نیست، تولید سرمایه

در حال پیشروی است. درست است که تنزل دستمزدها و وابستگی کارگران مزدی به 

سرمایه هنوز خیلی پیش نتاخته و به سطح اروپا نرسیده، اما نباید از نظر دور داشت که 

اتم بخشی شنیع و وقیح دولت انگلیس در پهنه اهدای اراضی بایر مستعمراتی به ح

اشراف و سرمایه داران به ویژه در استرالیا، روند فروپاشی شالوده کار و معاش صنعتگران 

و پیشه وران مستعمرات زیر فشار قدرت رقابت کاالهای ارزان بهای انگلیسی، موج 

ن طال هستند و... راه ظهور یک اضافه جمعیت مهاجرت کسانی که در جستجوی یافت

نسبی کارگری را هموار کرده است. اخبار حاکی از تراکم بیکاران در استرالیا و تن 

زنند. بحث ما در اینجا اما شرح می فروشان در پارکهای لندن نیز همین واقعیت را بانگ

وئیم که شرط وضع روز مستعمرات نیست. خواستیم به برج بانان اقتصاد سیاسی بگ

نابودی داری و مالکیت خصوصی سرمایهداری اساسی ظهور و توسعه شیوه تولید سرمایه

 مالکیت خصوصی مبتنی بر کار شخصی افراد و خلع ید از تولید کنندگان مستقل است.  

 

 

 



  


