گروه نويسندگان شانگھای

اقتصاد سياسی را مطالعه کنيم
اقتصاد سياسی چيست؟
مترجم :ع .رشيديان

جلد اول
فصل اول تا فصل پنجم

بازتايپ و تکثير:
حزب کمونيست )مائوئيست(افغانستان
حمل  1389خورشيدی

اقتصاد سياسي چيست

2

فھرست
صفحه

عنوان
مقدمه گروه شانگھای 1975

3

فصل اول
-

روابط توليدی ھستند که ...
اقتصاد سياسی پايه تئوريک مشی اساسی حزب است
مطالعه نيکوی اقتصاد سياسی ھمراه تلفيق تئوری و پراتيک

5
10
11

فصل دوم
-

نظام اجتماعی – اقتصادی ماقبل سرمايه داری
نظام فئودالی نيز يک نظام بھرکشی است که ...
انقالب بورژوايی ضربه مرگبار بر پيکر نظام فئودالی

15
25
32

فصل سوم
-

برای تجزيه و تحليل جامعه سرمايه داری بايد از کاال حرکت کنيم
پول محصول ضروری تکامل مبادله کاالئی است
پنج نقش پول
قانون ارزش  ،قانون اقتصادی توليد کاالئی است
فتيشسم کاال چيست؟

35
44
45
49
52

فصل چھارم
-

سرمايه داران ...
شيوه ھای بيرحمانه استثمار و ستم بر کارگران بوسيله سرمايه داران
استخراج ارزش اضافی
دستمزد روابط استثماری سرمايه داری را ميپوشاند

55
61
64
68

فصل پنجم
-

در جامعه سرمايه داری نابرابری بطور مدام افزايش ميابد
بازتوليد در مقياس وسيع سرمايه ...
بيکاری کارگران نتيجه انباشت سرمايه است
اضافه جمعيت نسبی نتيجه اجتناب ناپذير انباشت سرمايه است
انباشت سرمايه سبب فقير شدن پرولتاريا ميگردد
پرولتاريا گورکن نظام سرمايه داری است

74
77
79
82
87
92

اقتصاد سياسي چيست

3

اميدواريم انتشار اين مجموعه بتواند نقش مثبتی در آموزش
جوانان مستقر در روستاھا بازی کند و آنھا را بيش از پيش در
باال بردن سطح آگاھيشان از مبارزه طبقاتی،مبارزه ميان مشی
ھا و ادامه انقالب تحت ديکتاتوری پرولتاريا ،ياری دھد.
ما اميدواريم که اين مجموعه آنھا را در باال بردن ھرچه
بيشترسطح دانش سياسی فرھنگ وعلوم ياری دھد تا با قدمھای
بلند در راھی پيش روند که ھم سرخ وھم متخصص باشند و
بھتربتوانند به نيازھای ساختمان روستاھای جديد سوسياليستی و
ادای تمام وظايف موجود پاسخ گويند.
تشکرات صميمانه خود را به واحد مربوط و ديگرانيکه با
پشتکار تمام درکار انتشار اين مجموعه ھمکاری کرده اند،
ابرازميداريم و از ھمه خوانندگان تقاضا ميکنيم که نظرات
وانتقاد ھای خود را در باره اين مجموعه برای بھتر ساختن آن
برای ما بنويسند.
انتشارات خلق شانگھای
چاپ دوم 1975
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معرفی " مجموعه آموزش جوانان" توسط گروه نويسندگان
صدرمائو به ما مياموزد ":الزم است که جوانان تحصيل کرده به روس تاھا برون د و خ ود را
تح ت آم وزش دھقان ان فقي ر ونيم ه فقي ر ق رار دھن د ".ب رای جوابگ وئی ب ه اي ن فراخ وان،
گروھھای جوانان مجھز به آموزش کمونيستی با اشتياق فراوان به روستاھا روانه شدند .اين
امر در زمينه ازميان برداشتن سه تفاوت ب زرگ ) ب ين ک ار ي دی وفک ری ،ش ھر و روس تا ،
کارگر و دھقان( فايده ھای زيادی دربر دارد.
در دنيای بزرگ روستاھا ،تعداد زيادی جوانان تحص يلکرده ب ه فراگي ری اص ول مارکس يزم
لنينيسم و کتابھای صدر مائو اشتغال دارند با شدت تمام درصف نخست سه جنبش انقالب ی )
مب ارزه طبق اتی  ،مب ارزه ب رای تولي د وآزم ون ھ ای علم ی ( نب رد ميکنن د ،ب ا قاطعي ت راه
يگ انگی ب ا ک ارگران ودھقان ان را تعقي ب وس ھم خ ود را در س ازندگی روس تا ھ ای جدي د
سوسياليستی ،ادا مينماين د .قھرمان ان پرولتاري ايی ب ی وقف ه زاده ميش وند ،نس ل جدي د انقالب ی
رشد ميکند و شکوفا ميشود .اين پيروزی بزرگی برای مشی انقالبی صدر مائو است.
ما برطبق آموزش صدر مائو"بايد به رشد نسل جوان دقت و توجه کرد".
اين " مجموعه آموزش جوانان " را برای جوابگويی به احتياجات جوانان تحص يلکرده ايک ه
در روستاھا مستقر شده اند و پ يش خ ود ب ه تحص يل اش تغال دارن د ،تنظ يم و منتش ر ميکن يم.
اين مجموعه بر پايه مارکسيسم لنينيسم و انديشه مائوتسه دون ،از نظر محت وی ،ب ه دانس تنی
ھای عم ومی فلس فه ،عل وم اجتم اعی ،ادبي ات ،عل وم طبيع ی و ني ز ب ه ک اربرد تکني ک ھ ای
کشاورزی ميپردازد.
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فصل اول
رھبر بزرگ ما صدر مائو به ما می آموزد" :چرا لنين گفته است که بايد بر بورژوازی ديکتاتوری
اعمال داشت؟ بايد اين سئوال را خوب درک کنيم .اگر اين سئوال را درست نفھميم به دامان
رويزيونيسم در خواھيم غلتيد .اين معنی بايد از جانب ھمهء کشور درک شود" ) نقل قول از
"روزنامهء خلق"  22فوريه .(1975
برای آنکه مارکسيسم را درک کنيم و مشی اصلی سياسی حزب را آگاھانه در تمام دورهء تاريخی
سوسياليسم به کار ببريم مطالعه اقتصاد سياسی بی اندازه الزم است.
در روستا ھا و کارخانه ھا جوانانی که اميد مملکت و ادامه دھندهء امر انقالبی پرولتاريا ھستند،
پيکار می کنند .اگر اين جوانان تحصيلکرده بخواھند بھتر مبارزه کنند و زودتر شکوفا شوند ،بايد
اقتصاد سياسی را مطالعه کنند.
روابط توليدی ھستند که اقتصاد سياسی را می سازند
اقتصاد سياسی در کدام رشتهء علمی می گنجد؟ در درجهء اول بايد در باره آنچه که به ھنگام
آموزش اقتصاد سياسی با آنھا سرو کار داريم ،بحث کنيم .موضوع اقتصاد سياسی مارکسيستی را
روابط توليدی تشکيل می دھند .انگلس به درستی چنين توضيح می دھد:
" اقتصاد سياسی يک شی را مطالعه نمی کند ،اقتصاد سياسی روابط بين انسانھا و در آخرين تحليل
 ،روابط بين طبقات است 1 ".روابط توليدی بين آدمھا چگونه بوجود آمدند؟ طرح اين سئوال ما را
به آنجا می کشاند که در بارهء فعاليتھای توليدی انسان گفتگو کنيم.
صدر مائو می گويد" :مارکسيستھا قبل از ھر چيز بر اين عقيده اند که فعاليت توليدی انسانھا،
اساسی ترين فعاليت عملی وی و نيز تعيين کنندهء ھر نوع فعاليت ديگر اوست 2 ".ولی صد سال
پيش موقعيکه مارکسيسم وجود نداشت و انسانھا از شناخت علمی بی بھره بودند ،بسياری از
ايدئولوگ ھا طبقات استثمارگر اين نظريه را رد می کردند .وقتی که ديگر به تبليغ نظرات پوچی
که بر طبق آن تکامل جامعهء انسانی به خواست خداوند نسبت داده می شد ,نمی پرداختند ،اين
تئوری باطل را اشاعه می دادند که :اين قھرمانان ھستند که تاريخ را می سازند .اين به اصطالح
ايدئولوگھا اين اصل ساده را که :انسان در درجهء اول بايد تغذيه کند ،لباس بپوشد ،مسکن داشته
باشد و به فعاليتھای توليدی بپردازد ،نفی می کردند .به ھمين دليل است که توليد مستقيم اشياء
مصرفی رايج ،پايهء تکامل جامعهء انسانی را تشکيل می دھد .بدون فعاليت توليدی خلق زحمتکش،
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انسانيت وجود نداشت ،و جامعه قادر به تکامل نبود .اين قانون تکامل تاريخی بشريت ،توسط
مارکس کشف گرديد.
انسانھا برای توليد ،احتياج به برقراری روابط مشخص و متقابل دارند ،زيرا که شخص به طور
انفرادی نمی تواند توليد کند .ھمانطور که مارکس می گويد" :آنھا برای توليد با ھم روابطی معين
برقرار می کنند ،و فقط در محدودهء اين روابط و ارتباطات اجتماعی است که فعاليت آنھا روی
طبيعت و توليد ،انجام می گيرد" .3اين چنين روابطی که در پروسهء توليد به وجود می آيند ،روابط
توليدی نام دارند .در يک جامعهء طبقاتی ،اين روابط در تحليل آخر به صورت روابطی طبقاتی در
می آيند.
روابط توليدی ،سه زمينه را در بر می گيرند:
شکل سيستم مالکيت بر وسايل توليد؛
(1
(2
جايگاه انسانھا در توليد و روابط متقابل ايشان؛
شکل توزيع محصول.
(3
در مورد شکل سيستم مالکيت بايد به بررسی اين مسئله بپردازيم که وسايل توليد به چه کسی تعلق
دارد ) وسايل توليد عبارتند از وسايل کار مثل ماشينھا ،کارخانه ھا ،زمين و وسايل که بر روی آن
کار صورت می گيرد مانند مواد اوليه ( .در روابط توليدی شکل مالکيت بر وسايل توليد مسئله
بسيار مھمی است ،اين مسئله پايهء روابط توليدی را تشکيل می دھد .شکل مالکيت بر وسايل توليد
ماھيت روابط توليدی را تبيين می کنند .در جريان تکامل جامعهء انسانی ،جوامع اوليه ،برده داری،
فئودالی ،سرمايه داری و سوسياليستی ،ظاھر گرديدند .ھمهء اين جوامع از نظر شکل ويژه مالکيت
بر وسايل توليد با يکديگر اختالف دارند .شکل مالکيت بر وسايل توليد جايگاه انسان را در توليد و
روابط ميان ايشان را تعيين می کند ،و شکل توزيع محصول نيز از آن سرچشمه می گيرد.
برای آنکه توليد صورت بگيرد ،انسانھا نه تنھا بايد بين خود رابطه برقرار کنند ،بلکه بايد با طبيعت
نيز وارد ارتباط شوند .انسان بايد طبيعت را مھار کند و تغيير شکل دھد .نيرو ھای توليدی استعداد
ھای انسان در جھت مھار و تغيير شکل طبيعت اند نيرو ھای توليدی عبارتند از انسان و وسايل )
يعنی وسايل توليدی ( .از بين نيرو ھای توليدی وسايل توليد عامل مھمی را تشکيل می دھند.
انسانھا با استفاده از اين يا آن وسيلهء کار است که می توانند به درجات کم و زياد بر طبيعت فائق
آيند .باوجود اين ،نبايد به وسايل توليد به عنوان عامل تعيين کننده در نيرو ھای توليدی بنگريم.
"عامل تعيين کننده انسان است نه مواد و اشياء" " ،4انسان از تمام ثروتھای جھان ارزشمندتر
است 5".در واقع وسايل مختلف برای آنکه آفريده شوند و کاملتر گردند بايد از زير دست انسان
بگذرند .بدون انسان ،وسيله و تکنيک وجود ندارد .بدون اتحاد بين انسان و وسايل ،حتی بھترين آدم
آھنی ھا ھم قادر به حرکت نيستند.
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روابط توليدی و نيرو ھای توليدی دو جنبهء توليد اجتماعی را تشکيل می دھند .در طی توسعهء
تاريخ ،بطور کلی اين نيرو ھای توليدی ھستند که در اصل تعيين کننده اند :ھر تغييری در روابط
توليدی ،يک نوع تکامل را در نيرو ھای توليدی بر انگيخته است .روابط توليدی بايد متناسب با
نيرو ھای توليدی باشند .وقتی نوع بخصوصی از روابط توليدی با روند تکامل نيرو ھای توليدی
زمان خود متناسب نيست ،الزاما ً بايد بوسيله نوع ديگری از روابط توليدی که متناسب با توسعهء
اين نيرو ھا باشد جايگزين گردد .اين نه خواست ذھنی آدمھا بلکه سطح تکامل نيرو ھای توليدی
است که تعيين می کند که اين يا آن رابطهء توليدی بايد برقرار شود .روابط توليدی بايد الزاما ً با
تکامل نيرو ھای توليدی منطبق گردد .اين يک قانون عينی است که خواست آدمھا نمی تواند در آن
تغييری بدھد .تولد روابط توليدی مشخص ،تکامل اين روابط و از ميان رفتن آنھا ،ھمهء اين روند
در حرکت متضاد نيرو ھای توليدی مشخص ،طی می گردد .از اينجا به اين نکته پی می بريم که
اقتصاد سياسی مارکسيستی بايد مطالعهء روابط توليدی را به مطالعهءنيرو ھای توليدی پيوند دھد.
در طی تکامل تاريخ ،بطور کلی ،نيرو ھای توليدی عوامل تعيين کننده ھستند؛ آيا اين بدان معنی
است که روابط توليدی در مقابل نيرو ھای توليدی  ،عواملی کامالً وابسته و دنباله رو ھستند؟ ابداً
چنين نيست! زمانيکه روابط توليدی با نيرو ھای توليدی متناسب باشند ،نقش فعالی را در تسريع
تکامل اين نيرو ھا ايفا می کنند .اما وقتيکه روابط توليدی متناسب با نيرو ھای توليدی نباشد ،به
مثابه مانع و مزاحمی در سر راه توسعهء اين نيرو ھا قرار می گيرند .اگر روابط توليدی متحول
نشوند ،نيرو ھای توليدی قادر به تکامل و توسعه خود نيستند ،در اين لحظه اين تحول در روابط
توليدی است که نقش تعيين کننده را بازی می کند .در جامعهء قديم چين که تحت سلطهء امپرياليسم،
فئوداليسم و سرمايه داری بوروکراتيک بود ،طبقهء زمينداران و طبقهء کمپرادور ھا 6نشان دھندهء
عقب افتاده ترين و ارتجاعی ترين نوع روابط توليدی بودند؛ که اين نوع روابط رشد نيرو ھای
توليدی را متوقف و آنھا را بی ثمر می ساخت .در چين قبل از انقالب ،عمالً ھيچگونه صنايع
مکانيکی و يا صنايع ماشين سازی و يا ھوا پيما سازی وجود نداشت .به استثنای منطقهء شمال
شرقی ،ميزان توليد فوالد فقط چند ده ھزار تن بود .حتی وسايل و احتياجات روزمره نيز از خارج
وارد می شدند .به پارچه " پارچهء ماوراء دريا ھا " 7می گفتند و به چتر "چتر ماوراء دريا ھا"
حتی به يک ميخ کوچک ھم "ميخ ماوراء دريا ھا" می گفتند .در چنين اوضاعی ،بر افتادن سلطهء
ارتجاعی امپرياليسم ،فئوداليسم و سرمايه داری بوروکراتيک ،تغيير روابط توليدی کمپرادور و
فئودال و ايجاد روابط توليدی سوسياليستی برای پيشبرد و توسعهء نيرو ھای توليدی نقش
ارزشمندی داشتند.
جھش بزرگ نيرو ھای توليدی ھميشه پس از يک تحول در روابط توليدی صورت گرفته است ،اين
يک قانون جھان شمول است .در جامعهء سرمايه داری نيز ،فقط پس از آنکه بورژوازی روابط
توليدی فئودالی را نابود می کند و روابط توليدی سرمايه داری نضج گرفته به سرعت توسعه می
يابند ،جھش بزرگ نيرو ھای توليدی نمايان می شود .مثالً انگلستان را در نظر بگيريم ،انقالب
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صنعتی در انگلستان ،در پايان قرن  18و اوايل قرن  19بر پايهء انقالب بورژوايی قرن  ،17آغاز
می شود .و فقط در چنين موقعيتی است که جھش بزرگ در نيرو ھای توليدی مشاھده می شود .در
فرانسه ،در آلمان ،در آمريکا و در ژاپن نيز ھرچند تحت شکل ھای مختلف :ولی ھميشه پس از
تغيير زيربنای قديم و روابط توليدی است که صنعت مدرن جھش سريعی يافته است.
ھميشه يکی از مھمترين جنبه ھای مبارزهء طوالنی ،بين مارکسيسم و رويزيونيسم بر سر اعتقاد به
يگانگی وحدت ديالکتيکی بين روابط توليدی و نيرو ھای توليدی و يا تبليغ تئوری ارتجاعی "نيرو
ھای مولده" صرف بوده است .لين پيائو و چن بودا می گفتند که پس از کنگرهء نھم مھمترين وظيفه
عبارتست از توسعه و تکامل نيرو ھای توليدی .اين نظر ،بازگفتن ھمان الطائالت رويزيونيستی
است که ليوشائوچی و چن بودا در قطعنامهء ھشتمين کنگرهء حزب تحت عنوان يک به اصطالح
"تضاد ميان سيستم سوسياليستی پيشرفته و نيرو ھای توليدی عقب افتاده" بيان می کردند .در کشور
ما روابط توليدی سوسياليستی اساسا ً با نيرو ھای توليدی متناسب اند و چشم انداز وسيعی را برای
توسعهء آنھا در پيش رو می گشايند ،ولی در کشور ما اين روابط توليدی کامل و بدون نقص نيستند
و اين نقائص با توسعهء نيرو ھای توليدی در تضاد قرار می گيرند .پراتيک انقالب سوسياليستی به
ما نشان می دھد که ھميشه در اثر برتری نظام سوسياليستی است که تکامل نيرو ھای توليدی ممکن
می شود .ھميشه با تغيير آن بخش از روابط توليدی که با توسعهء نيرو ھای توليدی تناسب ندارند
است که می توان وسيله پيشرفت اين نيرو ھا را فراھم آورد .پس اين تضاد بين نظام سوسياليستی
پيشرفته و نيرو ھای توليدی عقب افتاده در کجاست؟ ليوشائوچی ،لين پيائو و شيادان ديگری ازين
دست ،چنين موھومات را در راه ھدفی جنايتکارانه اشاعه می دھند :با به کار گرفتن تئوری نيرو
ھای توليدی تنھا ،بيھوده می کوشند تا از ادامهء انقالب تحت ديکتاتوری پرولتاريا جلوگيری کنند و
با مشی اساسی حزب که توسط صدر مائو برای سراسر دورهء تاريخی سوسياليسم تدوين شده است،
به مخالفت برخيزند .اما ھمهء اينھا جز خواب و خيال چيزی نيست.
روابط توليدی بايد الزاما ً با توسعه نيرو ھای توليدی در تناسب باشند .تکامل نيرو ھای توليدی  ،در
ھم کوبيدن روابط کھن توليدی را که با اين نيرو ھا وفق نميدھد و برقراری روابط تازه توليد
متناسب با جھت توسعه آنھا را ايجاب ميکند .ولی از ميان رفتن روابط کھن توليدی و زايش روابط
جديد توليدی بدون برخورد و بدون ايجاد ضايعات امکان ندارد .تغيير روابط کھن توليدی ،زايش و
شکوفايی روابط جديد توليدی امکان ندارد مگر در مبارزه ای انقالبی .به ھمين جھت است که ما
می خواھيم بفھميم چگونه روابط کھن توليدی تغيير کردند ،چگونه روابط جديد توليدی بنيان گذاشته
شدند و تکامل يافتند .توضيح اين مسائل فقط با تکيه بر روی تضاد بين روابط توليدی با نيرو ھای
توليدی کافی نيست ،بايد ھمچنين به بررسی روابط بين روبنا و پايهء اقتصادی پرداخت.
روبنا عبارتست از نظام سياسی ) قدرت دولتی ،ارتش ،قوانين( و نظام ايدئولوژيکی متناسب با آن
)فلسفه ،ادبيات ،ھنر( که پايهء اقتصادی آن عبارتست از روابط توليدی" .مجموعهء اين روابط
توليدی ساختمان اقتصادی جامعه و آن پايهء اصلی را تشکيل می دھند که يک روبنای قضائی و
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سياسی که مطابق با نوع بخصوصی از آگاھی اجتماعی است ،بر آن بنا می گردد 8".اين تز مارکس
روابط موجود بين روبنا و پايهء اقتصادی را به طريق علمی روشن می کند.
در تضاد بين روبنا و پايهء اقتصادی ،عموما ً ھمين پايهء اقتصادی است که نقش تعيين کننده را ايفا
می کند و تعيين کنندهء نوع روبناست .بر ھر پايهء اقتصادی روبنای بخصوصی بنا می شود .اگر
پايهء اقتصادی دستخوش تحول گردد ،اين تحول "کما بيش ھمهء روبنای عظيم را زير و رو می
کند" 9يعنی اگر پايهء اقتصادی کھن فروريزد ،روبنائی که بر آن ساخته شده است نيز به ناچار
ويران خواھد شد ،ولی سرعت اين عمل می تواند کم يا زياد باشد .پس از تحول و تغيير در دستگاه
دولتی ارتجاعی ،طبقات رو به زوال سرنگون شده به خودی خود از صحنهء تاريخ کنار نخواھد
رفت ،بلکه در زمينهء سياسی ،ايدئولوژيک و فرھنگی در مبارزه ای بی امان و طوالنی و ھمه
جانبه با طبقهء رو به رشد در گير می شوند .خصوصا ً ايدئولوژی وابسته به طبقهء سرنگون شده
مدت درازی ھمچنان به حيات خود ادامه خواھد داد.
نوع روبنا توسط زيربنا تعيين می گردد ،ولی روبنا پس از شکل گرفتن ،تاثير بسيار مھمی بر روی
پايهء اقتصادی اعمال می دارد .استالين می نويسد" :روبنا به درستی توسط پايهء اقتصادی و در
خدمت وی ،برای تبلور اھداف آن و مبارزهء فعال در جھت از ميان برداشتن پايهء قبلی و روبنای
کھن ،به وجود می آيد 10".اين عبارت نشان می دھد که يک روبنا فقط در خدمت پايهء اقتصادی
خويش است .روبنای سوسياليستی در خدمت پايهء اقتصادی سوسياليستی؛ روبنای سرمايه داری در
خدمت پايهء اقتصادی سرمايه داری می باشد.
در جامعهء سرمايه داری ،با تشديد تضاد بين اجتماعی شدن توليد و مالکيت خصوصی بر وسايل
توليد ،لزوم تبديل سيستم مالکيت خصوصی سرمايه داری به يک سيستم جمعی سوسياليستی به طور
عينی تا مدتھای مديدی احساس ميشود .ولی سرمايه داران اين دستگاه دولتی ارتجاعی را در دست
می گيرند و از آن برای حفظ پايه اقتصادی سرمايه داری استفاده می کنند .اگر پرولتاريا در درجهء
اول دستگاه دولتی بورژوايی را درھم نکوبد ،نمی تواند سيستم اقتصادی کاپيتاليستی را از ميان
ببرد" .کاپيتاليسم می تواند با مسالمت به سوسياليسم تبديل شود" ،اينست دروغ زيبايی که
رويزيونيستھای قديم و جديد بيان می دارند.
يکی از جنبه ھای اصلی جامعهء سوسياليستی ،تناسب بين روبنا با پايهء اقتصادی است .ولی
حضور طبقهء سرمايه دار و ايدئولوژی وی ،وجود بعضی عادات بوروکراتيک در دستگاه دولتی
ھمچنانکه وجود کمبود ھا در زنجيرهء سيستم دولتی ،می تواند از تحکيم و بھبود و توسعهء پايهء
اقتصادی سوسياليستی جلوگيری کند و حتی مانع آن گردد .بايد نبرد بی امانی را در روبنا ادامه داد
و انقالب سوسياليستی را در خدمت زيربنای اقتصادی ،به پيش برد.
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اقتصاد سياسی از نزديک با واقعی ترين و زنده ترين منافع طبقات و اقشار اجتماعی سرو کار
دارد .اقتصاد سياسی به بزرگترين و مبرم ترين مسائل مبارزهء طبقاتی می پردازد .اقتصاد سياسی
مارکسيستی مثل فلسفهء مارکسيستی آشکارا در خدمت سياست پرولتاريائی قرار دارد .اقتصاد
سياسی علم مبارزهء طبقاتی است.

اقتصاد سياسی پايهء تئوريک مشی اساسی حزب است.
اقتصاد سياسی مارکسيستی ھمزمان با ظھور پرولتاريای مدرن و ھمراه با نيرو ھای عظيم توليدی
صنعت سنگين ،پديد آمد .خود مارکس در پراتيک مبارزهء طبقاتی زمان خود با استفاده از
ماترياليسم ديالکتيک انقالبی و تشريح جامعهء سرمايه داری به طريقی عميق و علمی شرکت کرد.
مارکس رمز بھره کشی از کارگران توسط سرمايه داران را افشاء و به روشی علمی تضاد ھای
موجود بين اجتماعی شدن توليد و مالکيت خصوصی سرمايه داری را نشان داد .اين تضاد ھا در
سطح روابط بين طبقات به صورت تضاد ھای آشتی ناپذير بزرگ بين پرولتاريا و بورژوازی
نمودار می شود .به ھمان نسبتی که تضاد ھای درون جامعهء سرمايه داری توسعه می يابد ،نيروی
پرولتاريا ،نابود کنندهء سيستم سرمايه داری ،رشد می کند" .عمر مالکيت سرمايه داری به سر آمده
است .از سلب مالکيت کنندگان ،سلب مالکيت می شود 11".از اينجا به اين نتيجهء انقالبی و علمی
می رسيم :نظام سرمايه داری بايد الزاما ً تبديل به ديکتاتوری پرولتاريا گردد " .اگر مارکس تبديل
جامعهء کاپيتاليستی را به جامعهء سوسياليستی محتوم می داند اين امر کامالً و دقيقا ً بر طبق قوانين
اقتصادی حرکت جامعهء مدرن است" 12بدين ترتيب اقتصاد سياسی مارکسيستی با فلسفهء
مارکسيستی و تئوری سوسياليسم علمی ،پايهء تئوريک مشی اصلی تعيين شده توسط حزب
پرولتاريا می گردد .بر پايهء تئوريک مارکسيسم ،در شرايط کاپيتاليسم ،رھبران اين انقالب
پرولتاريائی ،مشی سياسی اساسی حزب پرولتاريا را تدوين نمودند که بيانگر انتقال قدرت به
پرولتاريا توسط قھر انقالبی می باشد .به نظر اين رھبران ،پرولتاريا بايد برای بر انداختن قطعی
بورژوازی و تمام طبقات استثمارگر مبارزه کند ،ديکتاتوری پرولتاريا به جای ديکتاتوری
بورژوازی بنشاند ،سوسياليسم را با سرمايه داری جايگزين کرده و در آخر کمونيسم را تحقق
بخشد.
در جامعهء سوسياليستی ،اقتصاد سياسی مارکسيستی پايهء تئوريکی محسوب می شود که به حزب
پرولتاريا اجازهء تعيين مشی اساسی خود را می دھد .صدر مائو تضاد ھای موجود در درون
جامعهء سوسياليستی بين روابط توليدی و نيرو ھای توليدی و بين روبنا و زيربنای اقتصادی را
عميقا ً تجزيه و تحليل کرده است .وی زمان دراز و پيچيدگی مبارزهء مشی ھا را در دورهء
سوسياليسم نشان داده است و بر اين پايهء تئوريک مشی اساسی حزب ما را برای تمام اين دورهء
تاريخی تعين نموده است .اين مشی اساسی ،ما را بر اين امر آگاه می سازد که جامعهء سوسياليستی
در دورهء طوالنی ای از تاريخ ادامه می يابد .در تمام طول اين دوره ،طبقات موجود اند و تضاد
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بين طبقات و مبارزهء طبقاتی و نيز مبارزه بين مشی سوسياليستی و مشی سرمايه داری و خطر
احيای سرمايه داری ،ھمچنانکه خطر رخنه و تجاوز امپرياليسم و سوسيال امپرياليسم ،وجود دارد.
"ھيچکدام از اين تضاد ھا نمی توانند حل شوند ،مگر به کمک تئوری ادامهء انقالب تحت
ديکتاتوری پرولتاريا و بر اثر پراتيک ناشی ازين تئوری" 13مشی اساسی حزب ،خلق کشور ما را
به پافشاری در راه انقالب تحت ديکتاتوری پرولتاريا ،مبارزه برای تحکيم اين ديکتاتوری،
پيشگيری از احيای سرمايه داری ،ساختن سوسياليسم و باالخره تحقق ايده آل بزرگی که کمونيسم
است ،رھبری می کند.
صدر مائو می گويد" :در يک کالم ،چين کشوری سوسياليستی است .قبل از انقالب آزاديبخش ،چين
کشوری تقريبا ً کاپيتاليستی بوده است .اکنون ھم سيستم دستمزد ھشت طبقه ای ،تقسيم بر حسب کار،
مبادله به وسيلهء پول را به کار می بريم ،و ھمهء اينھا چندان تفاوتی با جامعهء قبلی ندارد .تنھا
تفاوت آنست که سيستم مالکيت عوض شده است .کشور ما در حال حاضر سيستم کاالئی را به کار
می برد ،و سيستم دستمزد ھا نابرابر است ،يعنی دستمزد ھا در ھشت طبقه وجود دارند ،وغيره .بر
ھمهء اينھا فقط تحت ديکتاتوری پرولتاريا می توان فائق آمد .به ھمين دليل است که اگر کسانی مثل
لين پيائو به قدرت برسند برايشان برقراری رژيم سرمايه داری خيلی ساده خواھد بود .پس ما بايد
13
ھرچه بيشتر آثار مارکسيستی -لنينيستی را مطالعه کنيم".
مطالعهء اقتصاد سياسی ميزان درک ما را از مشی اساسی حزب و کاربرد ھرچه آگاھانه تر اين
مشی عميقتر می سازد.
اقتصاد سياسی مارکسيستی درست در نقطهء مقابل اقتصاد سياسی بورژوايی يا رويزيونيستی قرار
دارد .و عالوه بر اين در مبارزه بر عليه اين دو است که تکامل می يابد .با مطالعهء اقتصاد سياسی
مارکسيستی می توان به روشنی بين مارکسيسم و رويزيونيسم ،بين سوسياليسم و سرمايه داری ،بين
پرولتاريا و بورژوازی خط کشی نمود و جريانھای انحرافی را در طرز کار خويش اصالح و دانش
سياسی خود را باال برد.
در يک کالم ،برای مبارزه با جريانھای ايدئولوژيک ضد حزبی و ضد مارکسيستی ،برای بھتر به
کار بستن مشی اساسی حزبمان در ھمهء دورهء تاريخی سوسياليسم ،برای تعميق جنبش انتقاد از
لين پيائو و اصالح سبک کار خود ،برای به دست آوردن پيروزيھای باز ھم بزرگتر در راه امر
عظيم انقالب و ساختمان سوسياليسم ،مطالعهء اقتصاد سياسی الزم است.

مطالعه نيکوی اقتصاد سياسی ھمراه با تلفيق تئوری و پراتيک
اقتصاد سياسی نمايش دھنده و کاربرد ماترياليسم ديالکتيک و ماترياليسم تاريخی است .برای
مطالعهء اقتصاد سياسی بايد به عنوان اصول رھبری کننده بر ماترياليسم ديالکتيک و ماترياليسم
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تاريخی مسلط بود) " .ديالکتيک( ،در حالی که جنبش را با تمام شکل گيريھای گذرنده اش ،تحت
تاثير خود دارد ،ھيچ چيزی نمی تواند بر آن تحميل شود ،زيرا که خود اساسا ً انتقادی و انقالبی
است 14".اين درک پرولتاريايی از جھان کامالً با ايده آليسم و متافزيک متفاوت است .فقط با تسلط
بر مفھوم ماترياليستی ديالکتيکی و ماترياليستی تاريخی از جھان و با استفاده از آن برای مطالعه و
تجزيه و تحليل قوانين تعيين کنندهء تغييرات اقتصادی جامعهء سرمايه داری است که به انکار
ناپذيری تاريخی محو سرمايه داری و پيدايش سوسياليسم پی می بريم .فقط با استفاده از ماترياليسم
ديالکتيک و ماترياليسم تاريخی در تجزيه و تحليل قوانين حرکت اقتصادی جامعهء سوسياليستی
است که می توان ،طول و پيچيدگی مبارزه طبقاتی و مبارزهء مشی ھا در جامعهء سوسياليستی و
آن جھت تاريخی کلی را که مستقل از ارادهء انسانھای جامعهء سوسياليستی را به سوی کمونيسم
سوق می دھد ،درک کرد .ما بدين ترتيب به خود اطمينان خواھيم بخشيد ،مصممانه براه خود ادامه
خواھيم داد و بدون ترس از قربانی دادن و مشکالت ،برای پيروزی نھائی امر کمونيسم مبارزه
خواھيم کرد.
برای مطالعهء اقتصاد سياسی ،بايد بر طبق روشی انقالبی که تئوری را با پراتيک تلفيق می کند
عمل نمود .صدر مائو می گويد ":بايد تئوری مارکسيستی را درک کرد و چگونگی کاربرد آنرا
دانست 15 ".پيوند تئوری و پراتيک به مسئله طرز مطالعهء انقالبی و نيز روحيهء حزبی مربوط
می شود .بايد مطالعهء اقتصاد سياسی را با نقد رويزيونيسم مدرن والطائالت ارتجاعی ليوشائوچی
و لين پيائو تلفيق کرد .بايد آنرا به سه جنبش بزرگ انقالبی که عبارتند از مبارزهء طبقاتی ،مبارزه
برای توليد و آزمونھای علمی پيوند داد.
صدر مائو می گويد" :لنين گفته است " توليد کوچک ،سرمايه داری و بورژوازی را در ھر روز،
در ھر ساعت ،به طور خود به خودی و در سطحی وسيع پديد می آورد ".آنھا ھمچنين در ميان
بخشی از طبقهء کارگر ،بخشی از کمونيستھا و بين کارکنان موسسات دولتی و ديگران ،پديدار می
شوند" .16ما بايد اقتصاد سياسی را مانند سالحی برای مقابلهء آگاھانه با "نسيم بورژوايی" و پيش
بردن مبارزه ای خستگی ناپذير بر عليه نيرو ھای سرمايه داری و بر ضد بورژوازی به کار ببريم.
آيا در مطالعهء اقتصاد سياسی مارکسيستی به اشکاالتی برخورد خواھيم کرد؟ مسلما ً .مارکس در
مقدمهء اولين چاپ "سرمايه" نوشت" :در ھمهء علوم ،شروع کار مشکل است ".وقتی اقتصاد
سياسی مارکسيستی به درستی چيز ھای عينی را مورد مطالعه قرار می دھد ،به وسيلهء پديده ھا و
تجريدات علمی ماھيت آنھا را آشکار می کند .به ھمين دليل است که ما به معانی ای بر می خوريم
که درک آنھا خصوصا ً در آغاز کار آسان نخواھد بود .ولی اقتصاد سياسی مارکسيستی برای
پرولتاريا نوشته شده است و جزء تفکيک ناپذير تئوری انقالبی پرولتاريايی است .با مطالعهء جدی
می توان آنرا کم کم فھميد" .برای کسی که نيروی خود را خوب به کار می برد ،ھيچ چيز مشکلی
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در جھان وجود ندارد .به فراگرفتن ھنر نظامی پرداختن مشکل نيست و کامل کردن خود نيز
ھمچنين با کمی تالش و آگاھی امکان پذير است".18
مارکس می گويد" :علم ،گذرگاه سلطنتی نيست و فقط آنھايی می توانند به قلل پر تلولوی آن دست
يابند که از خسته کردن خود در کوره راھھای سنگالخی نھراسند".19
رھبران انقالب پرولتری نيرو و زندگی خود را مصروف خلق و تکامل تئوری مارکسيستی کرده
اند .ما بايد سرمشق درخشان آنھا را در مطالعهء آثار کالسيک مارکسيستی -لنينيستی و آثار
مائوتسه دون دنبال کنيم.
ما بايد فعاالنه برای تسلط بر سالح تئوريک مارکسيسم در جھت خدمت به انقالب و ساختن
سوسياليسم در کشورمان و برای تحقق کمونيسم در ھمه دنيا ،به مطالعه بپردازيم!

کتاب ھای اصلی برای مطالعه:
مارکس" :مقدمه ای بر نقد اقتصاد سياسی".
انگلس" :آنتی دورينگ" قسمت دوم ،فصل اول.
لنين" :کارل مارکس" ) "دکترين اقتصادی مارکس" (.
مائوتسه دون" :در بارهء تضاد"  ،فصل  .4آثار منتخب جلد .1
مائوتسه دون" :درباره راه حل صحيح تضاد ھای درون خلقی"  5) ،مقالهء فلسفی(  ،بخش اول.

موضوعات برای تفکر:
 .1چرا اقتصاد سياسی را يک علم مبارزهء طبقاتی می دانند؟
 .2چرا می گويند که اقتصاد سياسی مارکسيستی پايهء تئوريک اصلی مشی اساسی
حزب است؟
 .3چگونه می توان اقتصاد سياسی را خوب مطالعه کرد؟
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فصل دوم
نظام ھاي اجتماعي ‐ اقتصادي
ماقبل سرمايه داري
***
روابط توليدي جامعه اوليه ،
جامعه برده داري ،

و جامعه فئودالي .
جوامع اوليه ،برده دار و فئودال ،سه شکل اجتماعی ماقبل سرمايه داری را نشان می دھند.
درک تغييرات روابط توليدی بين اين جوامع برای ما دارای اھميت فراوانی است .در واقع
اين امر ما را در شناخت روند تاريخی که تکامل روابط توليدی جامعهء انسانی به خود ديده
است و بخصوص زايش و تکامل روابط توليدی سرمايه داری ياری داده و ھمچنين قانون
تاريخی ای را که بر طبق آن ،اين روابط به نحو انکار ناپذيری تبديل به روابط توليدی
سوسياليستی می شود ،به ما می شناساند.

جامعه اوليه
اولين روابط توليدي را در تاريخ بشريت
برقرار كرد.
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كار ،انسان را ساخت.
جامعه اوليه نشان دھنده نقطه حركت جدائي انسان از دنياي حيوانات است  .پيدايش جامعه
انساني و انسان ھمزمان صورت گرفته  :به محض آنكه انسان پديدارشد  ،تاريخ جامعه
انساني نيز آغاز گشت
تكامل جامعه انساني تا به امروز تاريخي كھن در حدود يك ميليون سال است  .جد انسان
آنتروپوئيدي تكامل يافته است .چگونه اين ميمون تبديل به انسان شد؟ كليد جواب اين سوال
"كار" است  .باري  ،كار با ساختن وسايل مختلف آغاز مي شود  .انقالب بزرگي در جريان
روندي كه آنتروپوئيد را به انسان بدل كند ،پديد آمد :او با خرد كردن تكه اي سنگ توسط
تكه اي ديگر  ،چاقوئي به شكل يك تيغه سنگ مي سازد؛ با كار كردن روي يك شاخه
درخت ،چماقي مي سازد؛ بدين ترتيب است كه او توانست در يك شئي طبيعي براي تبديل
آن به يك وسيله كار ،تغيير ايجاد كند ،حتي اگر اين وسيله كار  ،چيزي ساده و ابتدائي و
خشن باشد  .انسان دنياي حيوانات را ترك كرد  ،وفقط با تكيه بر نيروي دستھاي خود
وسايلی مي ساخت  ،طبيعت را مھار مي كرد و برآن مسلط مي شد .ھمانطور كه انگلس
گفته است) ":كار( شرط اصلي و اوليه تمام زندگي انسان است ،تا به آن اندازه كه به يك
معني بايد بگوئيم :كار انسان را آفريده است " 1در طي روند كند كار  ،انسان به تدريج قادر
به ساختن وسايل سنگي،شكار كردن و ماھي گرفتن شد  ،او تير و كمان را اختراع كرد و
از آن مھمتر آ تش را كشف نمود و به طرز استفاده از آن پي برد و اين مسئله اخير به طور
بارزي ظرفيت انسا نھا را در مھار كردن وتغيير طبيعت باالبرد .انگلس براي اين پيشرفت
بزرگ اھميت بسيار زيادي قايل بود  ،او مي نويسد " :ايجاد آتش توسط سايش از ساختن
ديگ بخار  ،از جھت تاثير آزاديبخش آن در جھان مھمتر است .زيرا كه آتش در اثرسايش
براي اولين بار به انسان تسلط بر يكي از نيروھاي طبيعي را بخشيد و به اين ترتيب او را
به طور قطعي و ھميشگي از حيطه جانوران بيرون آورد  2 ".از اين لحظه  ،جامعه
انساني واقعا" بر روي زمين به منصه ظھور رسيد .
انسان پس از جدا شدن از دنياي جانوران ،به فعاليتھاي توليدي پرداخت و از ھمان آغاز اين
فعاليتھا خود را اجتماعي  ،و عال قمند به تشريك مساعي نشان داد " .ھر فردي  ،به عنوان
عضو اين جامعه  ،كوشش خود را با ديگر اعضا ھمآھنگ كرده  ،با ايشان در روابط
توليدي مشخصي داخل ميشود و خود را به منظور حل مشكالت مربوط به زندگي مادي
انسانھا به فعاليتھاي توليدي مي سپارد  3 ".در قديم ترين زمان كه انسان تاريخ خويش را آ

اقتصاد سياسي چيست

17

غاز كرد ،روابط توليدي بين انسانھا،روابط جامعه اوليه بود؛ اولين روابط توليدي تاريخ
بشريت به اين زمان بر مي گردد.

سيستم مالكيت جامعه اشتراكي كالني ،
پايه روابط توليدي در جامعه اوليه مي باشد.
سازماندھي اجتماعي واقتصادي پايه اي جامعه اوليه،اجتماع اشتراكي كالني )– Colony
کوچ نشينی و کوچگر( مي باشد كه از افرا دي كه به وسيله پيوند ھاي خوني به گردھم
جمع آمده اند و با ھم كار مي كنند تشكيل مي شود .سيستم مالكيت در اجتماع اشتراكي
كالني يك سيستم ابتدايي از مالكيت دسته جمعي مي باشد :زمين و ديگر وسايل توليدي،
اموال اشتراكي ھمه اعضاء جامعه محسوب مي شود .درين زمان كه انسان از چاقو  ،شن
كش و سنگ ،ازتير و كمان و ديگر وسايل بد ساخت استفاده مي كرد  ،فقط يك كار دسته
جمعي و مشترك مي توانست به وي اجازه مبارزه بر عليه عناصر نيرومند طبيعت را
بدھد .به اين دليل است كه پديده تصاحب فردي وسايل توليد ومحصول كار ھنوز نمي
توانست مطرح شود .اين سيستم مالكيت كالني تنھا شكلي بود كه انسانھا مي توانستند با آن
سطح بسيار نازل نيرو ھای توليدی به کار ببرند .وسايل توليدی که جامعهء کالنی در
مالکيت خود داشت عبارت بودند از :ابزار توليد ،زمين ،جنگلھا ،رودخانه ھا ،چارپايان
وغيره؛ اسلحه و تير و کمان به طور فردی مورد استفاده قرار می گرفت.
در جامعهء اوليه ،ھر انسانی که دارای قدرت کار کردن است در کار توليدی جمعی شرکت
می کند .در کار نيز يک تقسيم کار طبيعی بر حسب جنس و سن رعايت می گردد :مردان
به شکار می روند ،پير مردان وسايل کار می سازند ،زنان محصول درو می کنند ،به کار
ھای خانه رسيدگی می کنند و به نوعی کشاورزی بدوی می پردازند ،بچه ھا در کار ھای
خانگی به زنان ياری می کنند .روابط بين انسانھا ،روابط بدوی ھمکاری متقابل است.
در شرايط مالکيت و کار اشتراکی کالنی ،اصل تقسيم مساوی محصوالت رعايت می شود.
از محصوالت کار اشتراکی بدليل سطح نازل نيرو ھای توليدی ،ھيچ مازادی باقی نمی ماند
زيرا انسانھا قادرند با مشقت فراوان فقط يک حد اقل زندگی را برای خود تامين کنند .اگر
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اين سيستم تقسيم مساوی رعايت نمی شد ،بخشی از کالن از گرسنگی می مردند و جامعهء
کالنی از ھم می پاشيد.
پايهء اقتصادی جامعهء اوليه سبب تشکيل روبنايی گرديد که با وی ھم آھنگ بود.
در جامعهء اوليه ،دو مرحله پديدار گشت :مادر ساالری و پدر ساالری .اصلی ترين ريشهء
شکل گيری مادر ساالری را بايد در اين واقعيت جست که زنان در فعاليتھای توليدی نقش
موثر تری نسبت به مردان داشتند .درين دوره زنان به طور عمده به کشاورزی بدوی می
پرداختند ،در حاليکه مردان به شکار مشغول بودند .شکار ،فصلی و متغير است ،در
حاليکه کشاورزی منبعی نسبتا ً مطمئن برای ارتزاق محسوب می شود .به ھمين جھت است
که زن بطور طبيعی مرکز زندگی اجتماعی محسوب می شد .با تکامل نيرو ھای توليدی،
کشاورزی شکل بدوی خود را از دست داد ،گله داری از کشاورزی تفکيک شد و اھميت
مرد در فعاليتھای توليدی بيشتر گرديد؛ ديگر آنکه ازدواج گروھی که زن در مرکز آن قرار
داشت به ازدواجی زوجی تبديل شد و زنان خود را در حالت تابعيت يافتند و از اينجا پدر
ساالری آغاز شد.
ھمهء افراد بالغ کالن در مجمع مشورتی قبيله که باالترين ارگان قدرت در جامعه است،
شرکت می کنند .مجمع مشورتی کالن ،رئيس کالن و رئيس نظامی برای زمان جنگ را
انتخاب می کند و در بارهء ھمهء مسائل مھم بحث و تصميم گيری می نمايد .دانشمند
آمريکايی مورگان در کتاب خود "جامعهء باستان" جامعهء کالنی سرخپوستان آمريکا را
چنين توصيف می کند " :ھريک از اعضای جامعه ،فردی آزاد است و ھمه بايد از آزادی
خود متقابالً دفاع کنند ؛ در زمينهء حقوق فردی ،تساوی برقرار است و حتی رئيس کالن يا
رئيس نظامی نمی توانند در ھيچ مورد ،امتيازی بر ديگران داشته باشند .اينھا برادرانی
ھستند که وابستگی ھای خونی آنھا را بھم پيوند می دھد ".اين روبنای جامعهء اوليه نقش
بسيار موثری در تحکيم و توسعهء پايهء اقتصادی کالن ،و تکامل نيرو ھای توليدی زمان
داشت.
صدر مائو تاکيد می کند" :خلق چين ) در اينجا بيشتر به ھان ھا اشاره ميشود( در طی
پيشرفت خود ،مثل بسياری از ديگر ملتھای جھان ،در طول دھھا ھزار سال تحت رژيم
اجتماعی اوليهء بدون طبقه به سر برد 4 ".جامعهء "انسان پکن" که در تسوکوديان در
نزديکی پکن کشف شده است ،نمايشگر اولين مرحلهء جامعهء اوليهء چين است .اشياء و
وسايلی که در بسياری از مناطق کشور ما کشف شده است نشان می دھد که قباليل مادر
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ساالری در آن مناطق ميزيسته اند .اگر بستر رود خانهء زرد را تا ھيلونگ ژيانگ به
عنوان مرکز در نظر بگيريم ،در مغولستان ،کين ژيانگ ،تبت ،گونگشی ،سی شان ،يونان
وغيره اين قبايل وجود داشته اند .حدود  5000سال پيش .قبايل اطراف رودخانهء زرد و
يانگ تسه به تدريج به قبايل پدرساالری گرويدند .قبل از سلسلهء سيا )تقريبا ً قرن  21تا 16
قبل از تاريخ( در چين جامعه ای بدوی در طول چند صد ھزار سال ميزيسته است.
تاريخ نشان می دھد که در جامعهء اوليه نه مالکيت خصوصی ،نه طبقه ،نه بھره کشی و
فشار طبقاتی وجود نداشته است .می بينيم که الطائالتی که ازين قبيل که مالکيت خصوصی
و طبقات ھميشه وجود داشته اند ،به شدت رد ميشود.

ظھور نظام مالكيت خصوصي  ،سبب از ھم پاشيده گي
جامعه اوليه گرديد
در طي روند تكامل جامعه اوليه  ،تكامل نيروھاي توليدي ،تقسيم اجتماعي كار را به وجود
آورد .اولين تقسيم بزرگ اجتماعي كار  ،جدا شدن گله داري از كشاورزي است :بعضي
قبايل فقط به گله داري و بعضي ديگر فقط به كشا ورزي پرداختند .بعدھا ،صنايع دستي ،
از كشاورزي جدا شد و به يك بخش توليد جداگانه تبديل گرديد  ،و اين دومين تقسيم بزرگ
اجتماعي كار بود .به ويژه در آخرين دوره جامعه اوليه ،به كشف آن نائل آمدند .
ظھور وسايل آھنی نشانه ورود جامعه بشري به دوره عاليتري است  .بدين ترتيب جامعه
اوليه به آستانه درھم پاشيدگي خود رسيد  .با پيدايش ھر يك از بخشھاي توليدي  :مثل
كشاورزي  ،گله داري  ،و صنايع دستي  ،توليد در جھت مبادله يعني توليد كااليي ،به
وجود آمد.
تكامل مداوم نيروھاي توليدي به انسانھا اجازه داد كه مازاد بر حد اقل احتياجات زندگي شان
توليد نمايند  .دو تقسيم بزرگ اجتماعي كار كه در باال گفتيم  ،توليد را افزايش داده ،و
توسعه گله داري  ،كشاورزي  ،و صنايع دستي تسريع گرديده مازاد توليد ات به تدريج باال
رفت و ثروت كم كم در جامعه انباشته گرديد  .در چنين شرايطي  ،براي بخشي از آدمھا
امكان تصاحب ثمره كاربخش ديگري وجود داشت  ،و از طرف ديگر با باال رفتن ميزان
مبادالت  ،براي روساي قبايل امكان تبديل تدريجي ثروت اشتراكي به ثروت خصوصي ،
وبراي خودش  ،به وجود آمد  .استفاده از وسايل فلزي و به ويژه وسايل آھني ) شن كش ،
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نيزه  ،خيش وغيره ( بازده كار را باال برد و شرايط يك توليد مستقل در سطح فاميل را پديد
آورد  .توليد گروھي سابق كه كالن و حد آن محسوب مي شد ،به تدريج به توليد فردي كه
خانواده واحد آن بود تبديل گرديد :توليد از كار گروھي به كار خصوصي ھر خانواده تبديل
شد ،وسايل توليد ،محصول و غيره  ،به ثروت ھاي خصوصي بدل شدند .بدين ترتيب ،
زمين قابل كشت كه قبال به عنوان يك ملك عمومي مورد بھره برداري قرار مي گرفت  ،به
تدريج به ملكي تقريبا" خصوصي تبديل شد .مالكيت خصوصي به وجود آمده بود .جامعه
اوليه روبه تالشي مي رفت .
تولد مالكيت خصوصي  ،لزوما" سبب عدم تساوي در ثروت بين خاندانھا مي شد  .روساي
قبايل از قدرت خود استفاده مي كردند وبه تبديل اموال جمعي به اموال خصوصي ادامه مي
دادند به طوريكه خانواده ھاي آ نھا در رديف ثروتمندان قبيله در آمدند  .اين خانواده ھاي
ثروتمند كه در پي ازدياد ثروت خويش و توسعه دامنه فعاليتھاي خويش بودند كم كم متوجه
شدند كه نيروي كار به قدر كافي موجود نيست ؛ از طرف د يگر با توسعه نيروھاي توليدي
 ،به تدريج روي آوردن به كار بردگان ممكن و مفيدبه نظر مي آمد .پس كشتن زندانيان
جنگي منسوخ گرديد و از آنھا به عنوان برده استفاده مي شد  .سپس در درون قبيله نيز
بعضي از فقرا به بردگي خاندانھاي ثروتمند رفتند.بھره كشي انسان از انسان متولد شده بود.
توسعه توليد ،ازدياد مبادالت ،سومين تقسيم بزرگ اجتماعي كار را باعث شد:بازرگاناني
كه فقط به مبادله كاال اشتغا ل داشتند  ،پديدار شدند .با توسعه اين مبادله كاالئي  ،پول به
وجود آمد.
به بركت وجود پول  ،فاميلھاي ثروتمند با استفاده از آن ثروت اجتماعي را به تشديد ھر
چه بيشتر نابرابري مادي ،زياد كردند .بدين ترتيب  ،ثروت اجتماعي با سرعت دردست
عده قليلي از برده داران انباشته شد  ،و از طرف ديگر كارگران ورشكسته و بدبخت
بيشماري به مقام برده تنزل كردند و اين امر تعداد برد گان را فوق العاده افزايش داد.
جامعه در اين حال به طبقا ت تجزيه شد  :برده داران وبردگان  .اين درست اولين بار بود
كه جامعه بشري ظھور دوطبقه اساسا "آشتي ناپذير را به خود مي ديد  .با ظھور طبقات ،
مجمع مشورتي قبيله اي سابق از خدمت جامعه اي كه بر وي فرمان ميراند سر پيچيد و به
صورت وسيله ای در دست برده داران و براي كوبيدن بردگان ،درآمد .از اين لحظه به بعد
دولت )اين ماشيني كه توسط آن طبقه اي بر طبقه ديگر ستم مي كند( متولد شد .از آن زمان
5
تا به حال"تاريخ تمام جوامع چيزي نيست به جز تاريخ مبارزه طبقاتي".
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برده داري اولين سيستم بھره كشي تاريخ است
خصوصيات روابط توليدي جوامع برده داري :برده داران  ،وسايل و بردگان را در
اختيار دارند.
درجامعه برده داري ،برده داران نه تنھا وسايل توليد را در اختيار دارند،بلكه بردگان نيز
در تملك آنھا ھستند .برده فقط يك وسيله گوياست كه تحت اختيار مطلق ارباب خود قرار
دارد .از برده بھره كشي مي شود،او مثل چارپايان است ،وسيله قرباني كردن و كاالي
بازرگاني است ،اربابش حتي مختار به كشتن وي مي باشد .ارباب برده را به زور و جبر
وادار به كار مي كند و وحشيانه ترين مجازاتھاي بدني را بنا به ميل خود  ،بر وي روا
ميدارد .ارباب براي آسان يافتن برده فراري بردگانش را با آھن سرخ شده داغ مي كند و به
بند و زنجير مي كشد .ارباب از كار اضافي و ارزش اضافي توليد شده توسط برده با توسل
به وحشيانه ترين شيوه ھا  ،استفا ده مي كند .محصوالت توليد شده توسط بردگان تماما"به
ارباب تعلق دارد .او زندگي بردگان را با چارپايان يكسان مي بيند :او به برده براي
جلوگيري از تلف شدن وي غذا مي دھد  :اينست روابط توليدي در جامعه برده داري .
صدر مائو مي گويد كه براي خلق چين " ،از زمان از ھم پا شيدگي جامعه اشتراكي و
تبديل آن به جامعه طبقاتي  ،تا زمان حاضر  ،با ازسر گذراندن جوامع برده داري و فئودالي
 ،تقريبا"  4000سال گذشته است  6".پس از سلسله كيا  ،كشور ما وارد دوره جامعه برده
داري شد .درطي سلسله يين ) تقريبا"قرن  ، 1066‐16قبل از ميالد( کلماتی نظير "انبوه"
" ،گله" برای بردگان به کار می رود .در جايگاه ھای سلسلهء يين )خرابه ھای پايتخت يين
در نزديکی کيائوتون فعلی در حومهء آنييان در ھونان ( مجسمه ھا کوچکی از گل پختهء
يافت شده است که بردگان را در حاليکه دستھای مردانشان از پشت و دستھای زنھايشان از
جلو بسته است ،نشان می دھد .اينست تصويری از زندگی بردگان آن زمان .کشتار بردگان
از اينھم وحشتناکتر بود .اربابان اغلب از بردگان خود بعنوان وسيلهء قربانی استفاده می
کردند :در دورهء يين ،گاھی برای يک مراسم قربانی بيش از ھزار نفر را قتل عام می
کردند .در گور برده داران اين دوره ،بردگانيکه زنده يا مرده در گور شده اند ،يافت شده
است؛ در ھر گوری دست کم دوازده جسد يافت می شود و اين تعداد می تواند به چند صد
جسد ھم برسد؛ در ميان اين اجساد ھمانقدر که مرد ھست ،زن و حتی کودک ھم يافت می
شود .اينھا داليلی است که باور داشتن عدم و جود يک جامعهء برده داری در چين را،
دشوار می سازد.
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تضاد طبقاتی ،تضاد ميان شھر و ده و ميان کار فکری و يدی
را پديد می آورد
اولين شھر ھای باستانی به آخرين دوره ھای جامعهء اوليه مربوط می شوند.
اين شھر ھا در قلب مناطقی که محل زيست قبايل متحد به شمار می آمد ،به منظور دفاع
ساخته شدند .پس از بنيانگذاری جامعهء برده داری ،توسعهء کشاورزی ،صنايع دستی و
مبادالت کااليی تفاوت ميان شھر و روستا را به وجود آورد.
درين زمان ،محصوالت صنعتی ،توليدات پيشه وری بودند که در شھر متمرکز می شدند.
توسعهء توليد صنعتی به توسعهء بازرگانی مربوط می شود ،به ھمين دليل بود که شھر ھا
مرکز فعاليتھای بازرگانی ھم بودند .در کشور ما در زمان امپراطوری يين بازرگانی
توسعهء فراوانی يافته بود و شھر ھای بازرگانی نيز پديدار گشته بودند .به سلسلهء يين،
سلسلهء شانگ ھم می گفتند ) "شانگ" ( يعنی ) "بازرگانی" ( .شھر يين امروز ،در آنزمان
يک شھر بزرگ تجارتی بود.
برده داران ،روبنايی در رابطه با زير بنای اقتصادی جامعهء برده داری به وجود آورند.
برده داران خصوصا ً در شھر ھا سعی در تحکيم قدرت دولتی برای سرکوب مقاومت
بردگان ،داشتند .تعداد زيادی از برده داران ،بازرگانان بزرگ ،ربا خواران و کارمندان
برای يک زندگی انگلی سرشار از اسراف و تجمل ،در شھر ھا گرد آمدند .برده داران
برای جوابگويی به لذت طلبی آنان بردگان را وادار به ساختن قصر ھا ،معبد ھا ،تئاتر ھا و
ھمه گونه بنا ھای عمومی افسانه کردند .شھر ھا با توسعهء تدريجی خود کم کم به مرکز
فرھنگی جامعهء برده داری تبديل شدند.
بدين ترتيب ،در جامعهء برده داری شھر ،يک تسلط اقتصادی ،سياسی و ائديولوژيکی روی
روستا اعمال می کرد و به تضاد شھر -روستا دامن می زد .اين تضاد محصول حاد شدن
تضاد طبقاتی بوده و خصوصيت آن ،بھره کشی شھر از روستاست.
در جامعه اوليه ،ھر فرد قادر به کار ،در کار شرکت می کند .ھيچ فردی که فقط به کار
فکری بپردازد ،وجود ندارد .در جامعهء برده داری وضع طور ديگری است .از آنجا که
کار بردگان در سطح وسيعی ،محصوالت مازاد بر احتياج توليد می کند .اربابان ،می توانند
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به کلی کار توليد را کنار بگذارند .تفکيک کار فکری از يدی الزم و ممکن می شود.
ماھيت اين تفکيک از ھمان ابتدا آنتاگونيستی است .تحت تعليم و تربيت قرار گرفتن
مخصوص طبقهء برده داران است" .طبقه ايکه وسايل توليدی مادی را در اختيار می گيرد،
بالفاصله صاحب وسايل توليدی فکری می گردد .به ھمين ترتيب که افکار آنانکه از وسايل
توليد فکر محروم اند .به ھمان سرعت تحت انقياد اين طبقهء مسلط قرار ميگيرد 7".طبقهء
برده دار به ھر وسيله ای اين الطائالت را نشر می دھند" :آنھا که با مغز شان کار می
کنند ،فرمانروا و آنانکه با بازويشان کار می کنند ،فرمانبر ھستند" .آنھا با به کار گرفتن
سياست ،حقوق و فلسفه به عنوان وسايل تسلط خود بر بردگان و توده ھای رنجبر ،سعی در
تحکيم ديکتاتوری خود می کنند.

قيامھای بردگان ،انقراض برده داری را تسريع می کند
برده داري مرحله اي ضروري در تكامل تاريخ بشر است .پيدايش آن مصادف است با نيازھای
تكامل نيرو ھاي توليدي آن عصر ،تحت رژيم برده داري عموما ً از قتل عام زندانيان جنگي
صرفنظر شده و از آنھا براي كار استفاده مي شود ،و اينكار سبب توسعهء توليد مي گردد .از آنجا
كه برده داران از انواع وسايل توليد و نيروي كار برخوردارند ،سازماندھي بعضي از توليدات در
سطحي وسيع و ھماھنگ ساختن كار ھا ممكن مي گردد .با استفاده از وسايل آھني ،كشاورزي ،گله
داري و صنايع دستي توسعهء وسيعي يافت .كشاورزي بخش اصلي اقتصاد كشور را تشكيل مي داد.
اين شش حيوان يعني اسب ،گاو  ،گوسفند ،مرغ ،سگ ،خوک ،حيوانات خانگی بودند که توسط
انسان پرورش داده می شدند .در چين در دورهء امپراطوری يين به برکت ھماھنگ ساختن کار
عدهء زيادی از صنعتکاران ،ساختن يک سکوی برنزی مخصوص جايگاه قربانی که با ظرافت ھر
چه تمامتر تزيين شده است ،به نام "سی مووو" )  520کيلو گرام؛  1/10متر طول 77 ،سانتی متر
عرض؛  1.37متر ارتفاع ممکن شد .بنا بر اين می توانيم سطح ھنری و کيفيت توليد اين دوره را
بر آورد نمائيم.
روابط توليدی جامعهء برده داری تا حدی توانستند نيرو ھای توليدی را تکامل ببخشند .ولی اين
روابط خود از ريشه با تکامل نيرو ھای توليدی در تضاد بودند .اين تضاد به تدريج که نيرو ھای
توليدی توسعه می يافتند ،حاد می گرديد .اکثريت بردگان ديگر نمی توانستند بھره کشی و فشار
بيرحمانهء اربابانشان را تحمل کنند؛ آنھا در کار خود وسيعا ً خرابکاری می کردند ،دسته جمعی
فرار می کردند و اغلب وسايل توليد را از بين می بردند .از يکطرف اربابان ،فشار و شدت
مجازات بر روی بردگان را افزايش می دادند ،و سبب مرگ زود رس تعداد بيشماری از آنھا می
شدند؛ از طرف ديگر نيز فقط وسايل توليد خيلی بدوی که امکان خرابکاری در آنھا کمتر بود ،در
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اختيار شان ميگذاشتند .ولی به اين ترتيب ،کار ايشان ،مانعی در راه توسعهء نيرو ھای توليدی به
شمار می رفت .خود نظام برده داری ھم مانعی درين راه بود ،زيرا که کار يدی را به سخره می
گرفت :توليد کنندگان کوچک ،پس از ورشکستگی ،ولگردی را به کار ترجيح می دادند .ھمه اينھا
نمايانگر آن بود که روابط توليدی برده داری ديگر با توسعهء نيرو ھای توليدی متناسب نيست .محو
اين نظام نيز مانند تولد آن ،به صورت الزامی تاريخی در می آمد.
در آخرين مرحلهء دورهء جامعهء برده داری ،به تدريج روابط توليدی فئودالی پديدار شد .زمين در
اصل در مالکيت دولت برده دار بود و اين در واقع پايهء روابط توليدی برده داری محسوب می
شد .در کشور ما ،در دوران امپراطوری يين وچو ) حدود  771 – 1066قبل از تاريخ ما(،
مالکيت ارضی دولتی با حرف چينی جينگ( بيان گرديد که ھمان نام نظام است .اين نظام برخالف
انچه که نظام يکسان سازی کنفوسيوسی وانمود ميکند  ،عبارت است از يکی از شديد ترين شکلھای
بھر کشی برده داری .ھمهء قطعه زمينھای مزارع که به "جينگ" تبديل شده " ،زمين عمومی"
ناميده می شدند .اين "زمينھای عمومی" ھمراه با بردگانی که به آنھا وابسته بودند ،توسط قدرتمند
ترين برده دار کشور ،فرزند آسمان )امپراطور( در ميان برده داران رده ھای پائين تر :پرنس ھا،
وزراء و کارمندان عاليرتبه تقسيم می شد .بعضی از برده داران ،برای تکامل نيرو ھای توليدی
بردگان را وادار به شخم مقدار زيادی از "زمينھای خصوصی" به عالوهء بر آنچه که "زمينھای
عمومی" ناميده می شد – می کردند و بيش از حد معمول از آنھا کار می کشيدند .ازدياد "زمينھای
خصوصی"" ،سيستم زمينھای جينگ" را ھرچه بيشتر سست کرد .درست درين ھنگام بود که
طبقهء مالکان ارضی پديدار گشت .آنھا شعار "بر افتادن زمينھای جينگ ،گشايش جاده ھا و راھھا"
را مطرح کردند 8.بردگان به تدريج به سرف ھا تبديل شدند .شگوفه ھای روابط توليدی فئودالی
جوانه زد و گسترش يافت .طبقات اصلی جامعهء برده داری ،طبقهء اربابان و طبقهء بردگان
ھستند .بجز اين دو طبقهء بزرگ ،يک بخش دھقان و صنعتگر نيز وجود داشت که به توليد آزاد
می پرداخت .طبقهء بردگان ،پايين ترين قشر جامعه بودند که از جانب اربابان ،تحت وحشيانه ترين
ستمھا بھره کشی ھا قرار می گرفتند .تمامی دوران برده داری ،صحنهء دائمی يک مبارزهء بی
امان طبقاتی و مقاومت بردگان در مقابل اربابان شان بوده است .در چين ،دوره ھای بھار – پاييز )
 ( 722 – 481و امپراطوری جنگجويان ) ،( 403 – 221به درستی دوره ھای گذار از نظام برده
داری به نظام فئودالی محسوب می شوند .زی ،رھبر يک قيام بردگان درين دوره می زيست" :او
يک دستهء  9000نفری برای درنورديدن جھان و حمله به قلمروی پرنس ھا ،ترتيب داده بود".
شورشھای بردگان ضربهء سھمگينی بر تسلط طبقهء برده داران وارد آورد .در تمام کشور ھای
جھان ،شورشھا ،حماسه ھای شور انگيزی نظير بزرگترين شورش در روم قديم شورشی که توسط
اسپارتاکوس با  120000نفر رھبری شده بود ،پديد آورد .اين شورش تمام پايهء تسلط امپراطوری
رم را به لرزه در آورد .طوفان شورشھای بردگان ،قدرت اربابان برده دار را متالشی و بر افتادن
سيستم برده داری را تسريع کرد .روابط توليدی فئودالی در طی اين ضرباتی که بر سيستم برده
داری وارد آمد به تدريج شکل گرفتند .طبقهء رشد يابندهء مالکان ارضی که نمايندهء اين روابط
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توليدی بودند نيروی خلق زحمتکش را به خدمت گرفتند تا نظام سلطنتی اربابان را بر اندازند؛ آنھا
قدرت طبقهء خود را بنيان نھادند و نظام فئودالی جانشين سيستم برده داری شد.
اينکه نظام فئودالی به جای نظام برده داری بنشيند ،نياز ضروری تکامل تاريخی آنزمان بود .در
کشور ما ،به ھنگام اين جوشش ھای ميان جامعهء قديم و جديد ،کنفوسيوس ،اين متفکر ارتجاعی و
مدافع سرسخت نظام برده داری ،با ھمهء قدرت خود با اين تحول مخالفت ورزيد .او در بارهء تبديل
عظيم روابط توليدی می گويد" :دنيا نظم خود را از دست داد ".او با تمام وجود و با تمام امکانات
خود با اصالحات طبقهء رشد يابنده مالکان ارضی به مخالفت برخاست .او ادعا می کرد که ھمه
چيز بايد بر طبق نظام قديم اشرافيت برده دار اداره شود و خيال خام حفظ برج و باروی لرزان
ديکتاتوری اربابان برده دار را در سر می پروراند .ولی زمان عوض شده بود و اينھا فقط دست و
پا زدنھای بيھودهء احتضار بود.

نظام فئودالی نيز يک نظام بھره کشی است که در آن تضاد
آشتی ناپذير )آنتاگونيسم( طبقاتی وجود دارد
سيستم فئودالی مالکيت ارضی پايهء اقتصادی جامعهء فئودالی محسوب می شود.
روابط توليدی فئودالی بر پايهء مالکيت مالک ارضی بر زمين و خصوصا ً بر سرف
)رعيت( ،استوار است .طبقهء مالکان ارضی قسمت اعظم زمين را در اختيار دارد ،در
حاليکه سرفھا يا دھقانان فقط بخش بسيار کمی از زمين را در اختيار دارند؛ و يا ھيچ
زمينی در اختيار ندارند و نمی توانند از کشت زمينھای مالکان ارضی به منظور امرار
معاش خود خودداری کنند .بدينترتيب آنھا مستقيما ً دست و پا بستهء نظام مالکيت ارضی
بوده ،آزادی خود را از کف می دھند و به تحمل بھره کشی و فشار خرد کنندهء طبقهء
مالکان ارضی ناچار ميگردند.
شکل اصلی بھره کشی طبقهء مالکان ارضی از دھقانان به صورت اخذ بھرهء مالکانه
فئودالی ،جلوه گر می شود زيرا که زمين در اجازهء دھقان است .بھرهء مالکانه فئودالی به
طور کلی سه گونه است :بيگاری ،بھره جنسی ،بھره نقدی.
بيگاری که در عين حال پرداخت توسط کار ناميده می شود .در نخستين دورهء جامعهء
فئودالی بسيار رايج بوده است .بيگاری به معنی اينست که دھقانان در ساعت و روزی که

اقتصاد سياسي چيست

26

از طرف مالک معين می شود ،با وسايل توليد متعلق بخودش بر روی زمينی که ثمرهء آن
مستقيما ً به مالک می رسد کار کند .تنھا پس از اتمام کار برروی زمين مالک است که
دھقان می تواند به کار بر روی زمين شخصی خويش بپردازد .با اين طرز پرداخت بھرهء
مالکانه ،روابط بين بھره ده و بھره کشی کامالً روشن است .محصوالت حاصله از زمين
خود دھقان که با رنج بسيار حاصل می گردند ،ما يملک وی محسوب می شوند و او از
آنھا بھره می برد .حاصل زمينھايی که به مالک تعلق دارند ،مستقيما ً به جيب مالک می
رود و بديھی است که دھقان ھيچگونه جانفشانی در انجام وظيفه بر روی اين زمينھا از
خود نشان نمی دھد .خود مالکان ارضی نيز بر اين پديده واقف گشته بودند .مالکان ارضی
برای وادار کردن دھقانان به کار شديد در اين زمينھا ،مراقبينی بر آنھا می گمارند که ھر
گونه خشونت از نوع دورهء برده داری را بر دھقانان اعمال می کنند .به ھمين دليل است
که درين نوع بھرهء مالکانه ،روابط ميان ستمگر و ستمکش ،ظالم و مظلوم به سادگی
آشکار می گردد .در نخستين دورهء جامعهء فئودالی ،سطح نيرو ھای توليدی ھنوز خيلی
پائين است؛ اگر مالکان ارضی دست به اعمال زور مستقيم نزنند قادر به کشيدن بھرهء
اضافی از کار دھقانان نيستند .اين شکل اخذ بھرهء مالکانه با مقاومت شديد دھقانان مواجه
شد .بعد ھا طبقهء مالکان ارضی ،ھمراه با توسعهء نيرو ھا توليدی ،بھره کشی را افزايش
داد و در عين حال سعی در پنھان کردن آن نمود .به اين منظور پرداخت بھرهء مالکانه به
صورت جنسی را باب کردو آنرا جانشين بيگاری نمود.
با اين شکل پرداخت بھرهء مالکانه ،دھقان ديگر تحت مراقبت مستقيم مالک ارضی کار
نمی کند و مجبور به کار در زمين تحت مالکيت مستقيم مالک ھم نيست .دھقان درين دوره
می تواند خودش شخصا ً و به طور کامل کار خود را برنامه ريزی کند .اما در موعد معينی
بايد بھرهء محصول را به صورت جنسی به مالک ارضی بپردازد .اين طرز پرداخت
بھرهء مالکانه نسبت به بيگاری نقش رشد دھنده ای را از نظر پيشرفت تکنيک و ازدياد
بازدھی کار بازی می کند .ولی بھره جنسی نيز ابداً بھره کشی مالک ارضی از دھقانان را
سبکتر نکرده است .اين بھره جنسی اغلب نصف يا  80 -70در صد محصول دھقان را در
بر می گيرد .برای تضمين حد اقل زندگی ،دھقان فقط قادر است که مقدار ساعات و شدت
کار خويش را افزون سازد :او سپيده دم بر می خيزد و در تاريکی شب از کار بر می
گردد .و حتی با اينھمه نيز دھقانان ناچارند يک زندگی طاقت فرسا و محنت بار را تحمل
نمايند.

اقتصاد سياسي چيست

27

بھرهء نقدی در آخرين مرحلهء جامعهء فئودالی پديدار گشت .درين مرحلهء سطح نيرو
ھای توليدی نسبت به گذشته به ميزان بارزی ترقی کرده و روابط پولی و بازرگانی وسيعا ً
گسترش يافته بود .مالکان ارضی فئودال بيش از پيش برای بر آوردن احتياجات زندگی
سراپا تجمل خود به پول نياز داشتند .در چنين اوضاعی بھره نقدی ظاھر گرديد .بدين
ترتيب که دھقان شخصا ً محصول کار خود را به بازار می برد و آنرا در مقابل به فروش
می رساند و سپس آن پول را به مالک ارضی واگذار می کند .بدين ترتيب ،دھقان نه تنھا
توسط مالک ارضی استثمار می شود ،بلکه درين ميان وسيلهء بھره کشی بازرگان نيز
قرار می گيرد .گاھی برداشت خوبی صورت می گيرد ولی ھمانطور که ميگويند "قيمت
غالت پائين است؛ بيچاره دھقان"  :بازاريان برای مکيدن خون و عرق دھقان ،قيمت خريد
را پائين می آورند .به ھمين دليل است که زندگی دھقان ھمچنان فالکتبار باقی مانده و او
ھر آن در آستانهء ورشکستگی است.
در جامعهء فئودال ،توده ھای دھقانی ،عالوه بر پرداخت بھرهء مالکانه بايد به دولت
فئودالی ھم مالياتھای کمر شکن بپردازند و بھره کشی و احجاف را ازين سو نيز متحمل
گردند .مالکان ارضی در ميان کارمندان دولت و ارتش نيز دست دارند :آنھا مزرعهء
دھقان را غارت و اموال وی را چپاول می کنند .وی را مجبور به انجام ھمه نوع وظيفهء
بی اجر و مزد ،می کنند .اين امر سبب تحميل اشکال مختلف بھره کشی ماوراء اقتصادی،
بر دوش دھقان می شود.

شورشھای دھقانی سبب حاد شدن تضاد ھای طبقاتی در جامعهء فئودالی ميشوند.
جايگزين شدن جامعهء فئودالی به جای جامعه برده داری پيشرفتی تاريخی محسوب می
شود .در نخستين دورهء پيدايش اين جامعه ،روابط توليدی فئودالی ،سبب توسعهء نيرو ھای
توليدی گشتند .درين دوره ،تکنيکھای توليد دھقانی ھمچنانکه وسايل کار ،بھبود يافته و
استفاده از وسايل آھنی باندازهء قابل توجھی اشاعه يافت ،انواع محصوالت کشاورزی بيشتر
شده و صنايع دستی ھمچنان در حال پيشرفت بودند .در چين در دورهء امپراطوری
جنگجويان ،تشکيالت آبرسانی مفصلی ساخته شد ،مانند آبگير بزرگی در شی شو آن .اين
آبگير پس از چندين بار تجديد ساختمان در طول تاريخ ،در حال حاضر ھم ھمچنان مورد
استفادهء فراوان قرار دارد .صنايع دستی کشور ما مثل ،ذوب فلزات ،ابريشم بافی ،پارچه
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بافی ،کوزه گری ،برودری دوزی وغيره در جامعهء فئودالی بقدر کافی پيشرفت کرده بود؛
بزودی قطب نما ،پودر باروت ،کاغذ و تکنيکھای چاپ کشف شدند.
ولی در روابط توليدی فئودالی ،توليد اصوالً در سطح نازلی قرار دارد :خانواده ،واحد پايه
ای بشمار می رود .اين توليد کوچک ،موجب توسعهء بيشتر نيرو ھای توليدی نمی شود .در
روابط توليدی فئودالی بويژه اين توده ھای دھقانی ھستند که بھره کشی و فشار وحشيانه ای
را متحمل می شوند :در نتيجه شانس کمی برای توسعهء نيرو ھای توليدی موجود است .در
جامعهء فئودال تضاد بين روابط توليدی و نيرو ھای توليدی بطور متمرکز در روابط
طبقاتی جلوه گر می شود :اين تضادی است بين طبقهء مالکان ارضی و دھقانان .اين است
تضاد اصلی جامعهء فئودالی .بارزترين صحنهء جلوه گری اين تضاد شورشھای دھقانانی
است که برای مقاومت در مقابل سلطهء طبقهء مالکان ارضی ،دست به مبارزهء مسلحانه
ميزنند .اين شورشھا و مبارزات تمام تاريخ دورهء فئودالی را در مينوردد .در چين کمی قبل
از سال  200پيش از ميالد مسيح کين شی ھوآنگ ،کشور را يکپارچه کرده و مدت کمی از
بنيانگذاری اولين دولت فئودالی متمرکز می گذشت که اولين شورش بزرگ دھقانی تاريخ
کشور ما بوقوع پيوست :شورش شن شنگ و ووگوانگ .از آن به بعد تا قيام تايپنگ در
اواسط قرن  ،19يعنی در طی  2000سال ،تعداد اين شورشھا از کوچک و بزرگ به صد
ھا بالغ می گردد .اينھا عبارتند از جنبش ھای مقاومت دھقانی ،جنگھای انقالبی دھقانی .در
تاريخ چين تعداد شورشھای بزرگ دھقانی بسيار زياد است ،بندرت در تاريخ جھان به
اينھمه شورش دھقانی برخورد ميکنيم " .فقط مبارزات طبقاتی دھقانی ،قيامھا و جنگھای
دھقانی قدرت محرکهء واقعی توسعهء تاريخ بوده اند .چرا که ھر شورش دھقانی ،ھر جنگ
دھقانی ،ھر چند کم اھميت ،به رژيم فئودالی زمان ضربه ای وارد می آورد و در نتيجه
توسعهء نيرو ھای توليد جامعه را کما بيش تسريع می کرد" 9با وجود اين خائينانی نظير
چن بودا ،توسعهء نيرو ھای توليدی را در جامعهء فئودالی نتيجهء "سياست سازش" که
توسط طبقهء فئودال اعمال می شد ميدانند .چيزيکه ابداً با واقعيت تاريخی جور در نمی آيد.
طبقهء مالکان ارضی ،بطور تاريخی ،ھرگز "سازش" نسبت به شورشھای دھقانی از خود
نشان ندادند؛ اين طبقه ھمواره با انواع وسايل سرکوب خونينی را نسبت به دھقانان اعمال
کرده و در مقابل آنھا دست به ضد حمله زده است و ھرگز صحبتی از کوچکترين "سازش"
در ميان نبوده است .خائنانی از قبيل چن بودا ،با گزافه گوئيھای خود در باب "سياست
سازش" تنھا کاريکه می کنند تطھير طبقهء مالکان ارضی است.
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توسعهء اقتصاد کااليی و انباشت اوليهء سرمايه ،روابط توليدی سرمايه داری را
بوجود آورده ،توسعه می دھند.
در آخرين دورهء جامعهء فئودالی ،با پيشرفتھای جديد اقتصاد کااليی؛ شگوفه ھای روابط
توليدی سرمايه داری ،بوجود آمد.
پايهء توليد کااليی ساده در جامعهء فئودالی ،مالکيت خصوصی و کار شخصی است ،ھدف
توليد مبادله است .محصوالتی که توسط توليد کوچک کاالئی توليد می شود بايد برای
فروش به بازار برده شوند .ولی از طرفی بخاطر تفاوت شرايط توليد ،درجهء مھارت و
شدت کار ميان اين توليد کنندگان ،مقدار کار مصرف شده برای يک کاالی مشابه  ،يکسان
نخواھد بود .از طرف ديگر  ،يک کاال را نمی توان با قيمت ھای مختلف به فروش رسانيد،
درين جا تضادی بوجود می آيد با تکامل اين تضاد بخش کوچکی از توليد کنندگان جزء که
از شرايط کار بھتری برخورداراند بتدريج ثروتمند می شوند در حالی که اکثريت توليد
کنندگان جزء که شرايط کاری بدی دارند بتدريج از دور خارج شده ،اندک اندک فقير می
گردند.
بدين ترتيب شاھد دو قطبی شدن توليد کنندگان کااليی ساده می باشيم ) .منظور از دوقطبی
شدن ثروتمند شدن يک اقليت ثروتمند و فقير شدن بدون وقفه اکثريت است( .
در جامعه فئودالی ،صنعتکاران يک منطقه برای مقابله با رقابت صنعتکاران ديگر مناطق
و محدود کردن رقابت بين خود ،با ھم صنفان خويش اتحاديه تشکيل می دھند .صنعتگران
عضو اتحاديه موظف به رعايت مقرارت اتحاديه ھستند .روسای کارگاھھا ،دستياران و
شاگردانشان وغيره ،ھمه در اين اتحاديه ھا عضويت دارند .روابط رئيس کارگاه با دستيار
و شاگردان عمدتا ً روابط پدر ساالری و فئودالی بين ارباب و شاگرد است :روسای
کارگاھھا بھره کشی مختصری از دستيار ھا و شاگرد ھا بعمل می آورند .اين سيستم
اتحاديه ای تا حدی دو قطبی شدن توليد کنندگان کوچک کااليی را محدود می ساخت .ولی
با توسعهء اقتصاد کااليی يک بخش ثروتمند از روسای کارگاھھا ،بدون توجه به
محدوديتھای اتحاديه ای ،تعداد کمک دستيار ھا و شاگردان خود را افزايش دادند ،به
ساعات کار خود افزودند ،تکنيک ھا توليد را بھبود بخشيدند و بتدريج دستياران مخصوص
خود را به کارگر مزد بگير تبديل کردند؛ دستهء ديگر از روسای کارگاھھا که باين ترتيب
بھمراه کمک دستياران و شاگردان خود ورشکسته شده بودند ،بترتيب به خيل کارگران
مزدبگير پيوستند .روابط مزدبگيری سرمايه داری کم کم بر پايهء اين قطبی شدن ،زاده شد.
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در طی روندی که سبب دو قطبی شدن توليد کنندگان کوچک کااليی و توليد روابط توليدی
سرمايه داری شد ،سرمايهء تجاری نقش بسيار مھمی را ايفا کرد .در اصل ،بھنگام مبادلهء
کاال ،فروشنده نقش واسطه را بازی می کرد که بعد ھا بصورت بازرگانان در آمدند که
محصول صنعتگر را به نازلترين قيمت می خريدند تا جائی که قادر شدند ،مواد اوليه و
حتی وسايل کار را مستقيما ً در اختيار توليد کنندهء کوچک قرار دھند .اين توليد کنندگان می
بايد بر حسب استاندارد ھا متداول روز :کيفيت ،کميت ،نوع و اندازه ،برای بازرگان
محصول توليد نمايند .از اين ببعد توليد کنندگان کوچک فروشنده ،خود را به طور کامل
تحت کنترل بازرگان يافتند و تبديل به کارگر مزد بگير شدند .بدين ترتيب بازرگان به يک
سرمايه دار صنعتی تبديل می شد.
در روستا ھا ،به جھت توسعهء اقتصاد کااليی ،و بدليل اينکه طبقهء مالکان ارضی ھر
روز بيش از پيش دريافت بھرهء نقدی مالکانه را افزايش می دادند ،دھقانان آخرين دورهء
جامعهء فئودالی ھر روز بيشتر به بازار وابستگی پيدا می کردند و اين مسئله روند دو
قطبی شدن دھقانان را تسريع می کرد .اکثريت دھقانان ،بتدريج که ورشکسته می گشتند ،به
ھيئت مزدبگيران کشاورزی در می آمدند ،در حالی که اقليتی از آنھا تبديل به دھقانان
ثروتمند شده ،به صورت سرمايه دار کشاورزی در می آمدند.
بدين ترتيب روابط توليدی سرمايه داری ،کم کم در درون جامعهء فئودالی شکوفان شده
بود .در چين در آخرين دورهء جامعهء فئودالی ،با توسعه اقتصاد کااليی .شگوفه ھای
روابط توليدی سرمايه داری ظاھر شده بود .چين بدون تاثير سرمايه داری خارجی به
آھستگی مبدل به جامعه سرمايه داری می شد.
روند شکل گيری روابط توليدی سرمايه داری در درون جامعهء فئودالی به طرز تفکيک
ناپذيری با توسعهء نيروھای توليدی در آميخته است .در آغاز ،کارگاه کوچک صنعتگر به
کارگاه بزرگ سرمايه دار بدل شد که در آن ھنوز با دست کار می کردند .ولی اکنون که
اين ھمه کاگر تحت فرمان يک سرمايه کار می کنند ،يک ھمکاری ساده امکان پذير می
شود و اين يک نيروی توليدی جديد را به وجود می آورد .اين ھمکاری سادهء سرمايه
داری ،سپس به مرحلهء مانوفاکتور می رسد .وجه مشخصهء مانوفاکتور آنست که
کارگرانی که در يک موسسه ،کاالی واحدی را توليد می کنند ،بين خود تقسيم کار می
کنند؛ بدين ترتيب که ھر کاگر بطور تخصصی کار مخصوصی را انجام می دھد :بر پايهء
ھمين تقسيم کار است که ھمکاری بنيان نھاده می شود .حرکت کار ساده شده و بر شدت
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کار افزوده می شود و بدين جھت بازدھی کار باال می رود و امکان جانشينی ماشين به
جای حرکات دست بوجود می آيد.
توسعهء روابط توليدی سرمايه داری ،دو شرط اساسی را مطرح می سازد:
 -1بايد تعداد بيشماری پرولتر آماده برای فروش نيروی کار شان ،وجود داشته باشد.
 -2انباشت مقدار متنابھی ثروت پولی نيز الزم است.
بورژوازی بخاطر تسريع توسعهء روابط توليدی سرمايه داری و تحقق اين دو شرط اساسی
از قھر استفاده کرد .بھمين دليل است که در طی تکامل سرمايه داری يک انباشت اوليهء
سرمايه وجود دارد.
يکی از وسايل مھم انباشت اوليه سرمايه ،از ھستی ساقط کردن دھقان است .مثال بارز اين
روند در انگستان ،اولين کشوريکه در آن روابط توليد سرمايه داری توسعه يافت ،مشاھده
می شود .در طی بيش از  300سال بين سال  70قرن  15و آغاز قرن  ،19طبقهء مسلط در
انگستان ،مسئلهء معروف "جنبش زمينھای محصور" را که بزور زمين را از دست دھقانان
بيرون کشيد ،عنوان کردند .در آوان کار صنعت مدرن انگليسی توسط صنايع پشم بافی که
به مقدار زيادی پشم احتياج دارد و در نتيجه قيمت اين محصول را باال می برد ،ثروتمند
گرديد .زمينداران 10و مزرعه داران در ھمه جا زمينھا را بمنظور پرورش گوسفند ،قرق
کردند .آنھا برای بيرون کردن دھقانان از زمينھا بزور متوسل شده ،و خانه ھای آنھا را
خراب کرده و سوزاندند ،و آنھا را دسته دسته از وسايل توليد و زندگيشان محروم کردند.
"جنبش زمين ھای محصور" توده ھای دھقانی را به ترک روستا و پرداختن به ولگردی و
گدايی برای ادامهء حيات وادار می کرد .پس از آن طبقهء مسلط انگستان ھمه نوع قانون و
مقررات خونين در جھت جلوگيری دھقانان از ولگردی را تصويب کرد ،تا بتواند آنھا را
مجبور به کار مزدبگيری در وحشتناکترين شرايط بنمايد.
دست اندازی به ثروتھای پولی وسيلهء اصلی ديگری برای انباشت اوليه ثروت محسوب
ميشود .بورژوازی اروپا دسته جات مسلح به اقصی نقاط جھان روانه ساخت و در آسيا،
آفريقا و آمريکا و اقيانوسيه ،برای خود نظام مستعمراتی تشکيل داد ،جنگھای بازرگانی
براه انداخت و بر روی مواد اوليه و ثروتھای پولی مستعمرات دست انداخت ،و بدين
ترتيب سرمايهء پولی فراوانی برای بنيانگذاری يک توليد سرمايه داری بزرگ فراھم آمد.
بھمين جھت است که می گوئيم ،روند انباشت اوليه سرمايه ،ماھيتا ً روندی است که توليد
کنندهء بيواسطه را بزور وادار به از دست نھادن وسايل توليد کرده ،ثروت پولی را در
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دستھای سرمايه دار ،بصورت سرمايه متمرکز ميکند .اين معنی را مارکس بخوبی و
بدينترتيب بيان کرده است" :تاريخ از ھستی ساقط شدنشان )از ھستی ساقط شدن توليد
کنندهء مستقيم توسط بورژوازی( ...با حروف خونين و آتشی فروننشستنی در دفتر بشريت
رقم زده شده است 11" .روند انباشت اوليه سرمايه ثابت می کند که سرمايه داران "قدرت
خود را توسط زحمت و صرفه جويی" افزايش ندادند ،بلکه ثروت و قدرت خود را تماما ً بر
پايهء غارت بنيان نھادند " .سرمايه آنگاه زاده می شود ،که خون و عرق از ھمهء منافذ بدن
12
جاری گردد".

انقالب بورژوايی ضربهء مرگبار بر پيکر نظام فئودالی
زايش و تکامل روابط توليدی سرمايه داری در درون جامعهء فئودالی ،توسط روابط توليدی
فئودالی و روبنای فئودالی بشدت دچار وقفه ميشد؛ بورژوا ھا در جامعهء فئودالی امکان
اشغال موضع مسلط را نداشتند .چون طبقهء فئودال مسلط بھيچوجه حاضر نبود به ميل خود
صحنهء تاريخ را ترک گويد ،دائما ً از دستگاه دولتی که در اختيار داشت برای بر سر پا
نگھداشتن ھر چه طوالنی تر اين نظام فئودالی استفاده می کرد .در اين موقع ،بورژوازی و
روشنفکرانش که نمايندهء روابط توليدی سرمايه داری بودند ،برای آماده کردن افکار
عمومی دست بکار شدند 13،و شروع به تبليغ اين ايده کردند که روابط توليدی سرمايه داری
يک "تظاھر خرد جاويد" و يک "قانون جاويدان طبيعت" است؛ آنھا تز معروف "آزادی؛
برابری ،برادری" را برای محکوم کردن رژيم فئودالی ،عنوان کردند؛ آنھا باين ترتيب
افکار عمومی را برای براه انداختن انقالب بورژوايی که نظام فئودالی را بر می انداخت،
آماده کردند .در طی انقالب بورژوايی ،نيروی طبقاتی اصلی را طبقه دھقانان  ،پرولتاريا و
بورژوازی تشکيل می دادند .دھقانان نيروی اصلی انقالب بوده ولی نماينده نيروی مولده
نبودند .پرولتاريا ھنوز يک نيروی سياسی مستقل نبود پس اين بورژوازی بود که طبقهء
رھبری کنندهء انقالب بورژوايی گرديد.
بورژوازی در چين قديم ،که جامعه ای نيمه فئودال و نيمه مستعمره بود ،بدو بخش تقسيم
می شد:
 -1بورژوازی بوروکراتيک تحت انقياد امپرياليسم که ھمراه با طبقهء مالکين ارضی
عقب افتاده ترين و ارتجاعی ترين روابط توليدی را در چين نمايندگی می کردند؛
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 -2بورژوازی ملی ،که از طرفی تحت فشار و تحميل امپرياليسم و فئوداليسم قرار
داشت و از طرف ديگر از جھات بسيار با آنھا مرتبط بود .بھمين دليل است که
در برخی شرايط ،بورژوازی ملی يک نيروی انقالب دموکراتيک محسوب می
شود ولی در عين حال بسيار ضعيف و متزلزل باقی ميماند.
" اين حکم تاريخ است که انقالب دمکراتيک بورژوايی بر عليه امپرياليسم و فئوداليسم،
14
وظيفه ايست که بايد تحت رھبری پرولتاريا ايفا گردد و نه بورژوازی".
با آنکه انقالب بورژوايی ،انقالبی است که يک شيوهء استثمار را جانشين شيوهء ديگر
استثمار می کند ،اما تاريخ بار ھا صحنهء مبارزات طبقاتی بی امانی بين طبقهء فئودال که
در خيال احيای نظام قديم بسر می برد و بورژوازی که در تمام طول اين دورهء انقالبی بر
ضد اين احيا مبارزه می کند ،بوده است .انگلستان انقالب بورژوايی خود را از 1640
شروع کرد و دو جنگ داخلی را از سر گذشتاند؛ شارل اول نمايندهء سلسلهء استوارت را
از ميان برداشت .در  ،1660شارل دوم نمايندهء ھمان سلسلهء استوارات  ،احيای مجدد را
آغازميکند .در  ،1688بورژوازی انگلستان از يک شاھزادهء "اورانژ" )ويليام سوم( دعوت
می کند که از ھلند به انگستان بيايد و برای بار دوم سلسلهء استوارت را بر اندازد و تنھا
درين ھنگام است که ديکتاتوری بورژوايی شروع به مستحکم شدن مينمايد .در فرانسه در
عرض  86سال از  ،1789سال آغاز انقالب بورژوايی ،تا بنيانگذاری جمھوری سوم در
 ،1875پيشرفت و ارتجاع ،جمھوری و امپراطوری ،سرکوب انقالبی و سرکوب ضد
انقالبی ،جنگ داخلی و جنگ برون مرزی ،پيروزی بر آنسوی مرز ھا و انقياد در مقابل
خارجيان ،در ھم می آميزد :اين عصر ،دوره ای بغايت نا متعادل است .با وجود ھمهء
اينھا ،رژيم فئودالی ،آنھمه دريدگی و وحشيگری که در اعمال خود نشان داد قادر به
جلوگيری از محو خويش نگرديد .روابط توليدی سرمايه داری جانشين روابط توليدی
فئودالی شدند ،و اين يک ضرورت تاريخی بود.

کتابھای اصلی جھت مطالعه:
مارکس و انگلس " :مانفيست حزب کمونيست".
انگلس" :منشاء خانواده ،مالکيت خصوصی و دولت".
مائوتسه دون" :تحليل طبقاتی جامعهء چين" .منتخب آثار ،جلد اول.
مائوتسه دون" :انقالب چين و حزب کمونيست چين" بخش اول ،منتخب آثار .جلد اول.

اقتصاد سياسي چيست

34

موضوعاتی برای تفکر:
 -1مالکيت خصوصی ،طبقات و دولت چگونه پديدار شدند؟
 -2تضاد بين روابط توليدی و نيرو ھای توليدی در جوامع برده داری و فئودالی چگونه بطور
متمرکز در مبارزهء طبقاتی متبلور می شوند؟
 -3شرايط اصلی الزم برای پيدايش و تکامل روابط توليدی سرمايه داری چيست؟

يادداشت ھا:
 -1انگلس" :ديالکتيک طبيعت" انتشارت اجتماعی ،صفحهء 171
 -2انگلس" :آنتی دورينگ" انتشارات اجتماعی ،صفحهء 143
 -3مائوتسه دون" :در بارهء پراتيک" منتخب آثار ،انتشارات پکن جلد  ،1صفحه 430 -329
 -4مائوتسه دون" :انقالب چين و حزب کمونيست چين" منتخب آثار ،انتشارات پکن ،جلد ،2
صفحهء .329
 -5مارکس و انگلس" :مانفيست کمونيست" انتشارات پکن صفحهء 32
 -6مائوتسه دون" :انقالب چين و حزب کمونيست چين" منتخب آثار ،جلد 2
 -7مارکس و انگلس" :ايدئولوژی آلمانی" انتشارات سوسيال ،صفحه 75
 -8يادداشت مترجم :در اينجا منظور از "جاده ھا و راھھا" نوار زمينھای شمال به جنوب و غرب
به شرق است که مزرعهء "جينگ" شد .را محدود می سازد.
 -9مائوتسه دون" :انقالب چين و حزب کمونيست چين" منتخب آثار ،انتشارات پکن ،جلد  2صفحه
229
 :Landlords -10يعنی مالکين بزرگ ارضی که به جھت تعلقشان به خاندانھای اشرافی و نجبا،
مالک زمين محسوب می شوند) .يادداشت مترجم(
 -11مارکس" :سرمايه" انتشارات سوسيال ،جلد اول ،قسمت  ،3صفحهء 155
 -12مارکس" :سرمايه" انتشارات سوسيال جلد اول ،قسمت  ،3صفحهء .252
 -13يادداشت مترجم :مراجعه به نقل قول صدر مائو" :برای دست يافتن به قدرت سياسی ھميشه
بايد اول از آماده سازی افکار عمومی شروع کرد و در زمينهء ايدئولوژيک عمل نمود .اين
امر ھمانقدر در بارهء يک طبقهء انقالبی صدق ميکند که در بارهء يک طبقهء ضد انقالبی".
 -14مائوتسه دون" :وظايف حزب کمونيست چين در دورهء مقاومت" ،منتخب آثار انتشارات پکن،
جلد اول ،صفحهء .356

اقتصاد سياسي چيست

35

فصل سوم
براي تجزيه و تحليل جامعه سرمايه داري ،بايد
از كاال حركت كنيم
كاال -پول -قانون ارزش ھا
صدر مائو به ما گوشزد ميكند كه ماركس" با حركت از كاال ،اين ساده ترين عنصر سرمايه
داري ،ساختمان اقتصادي جامعه سرمايه داري را موشگافانه بررسي كرد" 1چرا ماركس به
ھنگام مطالعه اقتصاد جامعه سرمايه داري از تجزيه و تحليل كاال آغاز ميكند؟ دليل آن
اينستكه در جامعه سرمايه داري ھر محصولي ،كاال محسوب ميشود .عالوه بر وسايل توليد
و محصوالت مصرفي ،خود نيروي كار انساني نيز تبديل به كاال ميشود .درين حال ،ثروت
اجتماعي به صورت يك انباشت عظيم كاال در مي آيد؛ كاال شكل پايه اي )سلولي( اقتصاد
سرمايه داري است و در درون خود ،ھمه تضاد ھاي اين سيستم را نھفته دارد .به ھمين
جھت است كه مطالعه اقتصاد سرمايه داري بايد از مطالعه كاال آغاز شود.

روابط كااليي ھمه تضاد ھاي سرمايه داري را در درون
خود نھفته دارد
كاال از دو عنصر كه عبارتند از ارزش مصرف و ارزش ،تشكيل ميشود.
كاال يك محصول كار است ،محصولي كه مبادله و فروخته ميشود .ظھور و تكامل آن،
مراحل مختلف يك روند تاريخي اند .در جامعه اوليه ،انسانھا به طور دسته جمعي توليد
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ميكردند و توليداتي كه اينچنين حاصل ميشد خود به خود ،توسط اعضاي گروه اشتراكي
مصرف ميگرديد .درين حال نه مبادله صورت ميگرفت و نه توليد كااليي .فقط در جامعه
سرمايه داري است كه مبادله و توليد كااليي كه قبالً در جوامع برده داري و فئودالي توسعه
اي تدريجي يافته بودند ،به اوج خود مي رسند.
صفات بنيادي كاال ،اين شكل سلولي اقتصاد سرمايه داري ،چيست؟
چون كاال يك محصول كار جھت مبادله است ،در درجه اول بايد براي انسان مفيد و قابل
استفاده باشد .برنج بر گرسنگي مرحم مي نھد ،پوشاك انسانھا را از سرما محفوظ
نگھميدارد ،فوالد به كار ساختن ماشين مي آيد ،تراكتور به درد شخم زدن ميخورد...
وغيره .اين نوع فوايد كاال ھا را ،ارزش مصرف آنھا ميگوئيم  .بديھي است كه آنچه ھيچ
ارزش مصرفي براي انسان نداشته باشد و ھيچ كس به آن محتاج نشود ،نميتواند كاال باشد.
"ارزش مصرف" يك صفت بنيادي كاالست .ولي تنھا صفت آن نيست .در واقع ھر شئي كه
ارزش مصرف داشته باشد ھم نميتواند الزاما ً كاال محسوب شود .ھوا و اشعه آفتاب ،با آنكه
براي زيست انسان الزم اند ،اما محصول كار نيستند .آنھا نميتوانند كاال باشند و انسانھا
آزادانه از آنھا بھره مند ميشوند .ھمچنان غالت و سبزيجات تا آن ھنگام كه توسط خود
دھقانان مصرف ميشوند ،كاال محسوب نميشوند .ھر چند كه محصول كار باشند .باز توجه
داشته باشيم كه در عھد فئودالھا ھم  ،غالتيكه با رنج فراوان توسط دھقان به عمل مي آمد و
به عنوان بھره مالكانه به رايگان در اختيار مالك قرار ميگرفت نيز موضوع يك مبادله
تجارتي نبود .اين غالت كاال محسوب نميشدند ،ھر چند كه به مصرف شخصي دھقانان
توليد كننده نمي رسيدند.
محصول كار فقط زماني به كاال مبدل ميشود كه توسط يك مبادله بديگري منتقل گردد.
ھمچنين ،ارزش كاال نه تنھا در ارزش مصرف آن بلكه در اين نھفته است كه با محصول
ديگري مبادله شود .اين خاصيت را كه اجازه مبادله يك محصول با محصول ديگر را
ميدھد ،ارزش مبادله ميگوئيم.
ارزش مبادله در درجه اول به مثابه يك رابطه كمي بين دو "ارزش مصرف" مبادله شده،
جلوه مي نمايد .مثالً من سه متر پارچه را با دو پيمانه برنج مبادله مي كنم :دو پيمانه برنج
نشان دھند ارزش مبادله اي سه متر پارچه است.
رابطه كمي بين دو كاالي مبادله شده بر حسب زمان و مكان متفاوت است ،اما براي يك
زمان و يك مكان ،تقريبا ً ثابت است ،ميتوانيم از خود سوال كنيم كه چه چيزي تعيين كننده
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ميزان اين رابطه مبادالتي است .واضح است كه اگر كاال ھاي مختلف در جريان مبادله
بتوانند رابطه كمي ثابتي برقرار كنند ،پس بايد داراي عناصر مشتركي باشند .اين عنصر
مشترك نمي تواند ارزش مصرف آنھا باشد .در واقع اگر ارزش مصرف ھر كدامشان را
در نظر بگيريم ،ھر يك داراي ماھيت خاص خويش است كه آنرا از ديگران متمايز
ميسازد .مثالً پارچه به درد تھيه لباس مي خورد ،در حاليكه برنج گرسنگي را تسكين
ميدھد .اينھا دو ارزش مصرف ماھيتا ً متفاوت ھستند كه نميتوان آنھا را با ھم مقايسه كرد.
به اين ترتيب عنصر مشترك بين كاال ھاي مختلف را بايد درچيز ديگري جزء ارزش
مصرف آنھا جستجو كرد .اگر ارزش مصرف پارچه و برنج را حذف كنيم ،باز ھم يك
عنصر مشترك باقي مي ماند ،ھر دوي آنھا محصوالت كار ھستند .توليد نشاندھند يك
مصرف كار انساني است .اين كار متبلور شده در كاالست كه ارزش آنرا ميسازد .كاال
ھاي مختلف با ارزشھاي گوناگون ،داراي يك ماھيت مشترك اند :ازين پس ميتوانيم آنھا را
به طور كمي با ھم مقايسه كنيم .اگر ميتوانيم  3متر پارچه را با  2پيمانه برنج معاوضه
كنيم ،باين دليل است كه مقدار كار مصرف شده براي توليد ھر كدام از آنھا ،با ھم مساوي
است .به ھمين جھت است كه ارزشي برابر ھمديگر دارند .پس مي بينيم كه "ارزشي مبادله
اي"  ،توسط "ارزش" )يعني كار متبلور شده در كاال.م( تعيين ميگردد؛ ارزش مبادله اي
يك نمايش ارزش ،و اين دومي ،اساس ارزش مبادله اي مي باشد.
ارزش مصرف و ارزش ،دو صفت اصلي كاال محسوب ميشوند و دو عنصر اصلي آنرا
تشكيل ميدھند .ارزش مصرف محمل مادي ارزش است .اگر يك شئي ،ارزش مصرف
نداشته باشد ،ھر قدر ھم كه مقدار كار مصرف شده براي تھيه آن زياد باشد نميتواند ارزشي
را بيان كند .و در نتيجه نمي تواند به كاالي قابل مبادله تبديل شود .پس فقط ارزش مصرفي
كه توسط كار بوجود ميايد ،ميتواند ارزش مصرف كاال باشد .چيزي را در نظر بگيريم كه
انسان ھيچ كاري روي آن انجام نداده باشد ،اما ارزش مصرف آن براي زيست وي غير
قابل انكار باشد؛ اين چيز ھم  ،مثل ھوا و اشعه خورشيد كه قبالً در باره شان صحبت
كرديم ،كاال محسوب نميشوند.
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خاصيت دوگانه كاال ناشي از خاصيت دوگانه كار مصرف شده در آنست.
خاصيت دوگانه كاال از كجا ناشي ميشود؟ اگر ريشه يابي كنيم ،به اين نتيجه ميرسيم كه كار
موجود در اصل كاال نيز داراي خاصيتي دوگانه است .كار مشخص ،از طرفي و كار مجرد
از طرف ديگر.
انسان بايد براي توليد ھرگونه ارزش مصرف مختلف ،به فعاليتھاي توليدي مختلفي كه ھر
كدام ھدفي معين دارد ،بپردازد .مثالً نجار ،ميز ميسازد ،دھقان غله ميكارد ،ھدف كار،
وسايل و طرز كار آنھا متفاوت است .نجار از وسايلي مثل اره ،رنده و تيشه استفاده ميكند
و بدينترتيب چوب را تبديل به ميز ميكند .كار دھقان عبارتست از توليد غالت و از وسايل
مختلف كشاورزي استفاده ميكند و به كار ھاي مختلفي دست ميزند :شخم زدن ،صاف كردن
زمين ،كاشتن ،درو كردن .كاري كه براي ھر كدام ازين دو شكل توليد ،مصرف ميشود،
كار مشخص نام دارد .اين كار مشخص ،توليد كننده ارزش مصرف است .ارزش مصرف
كاال ھا از كااليي به كاالي ديگر فرق ميكند و كار مشخصي كه در اصل وجود دارد نيز
بسيار مختلف است .ھر شغلي با يك كار مشخص مخصوص مطابقت ميكند ،اين تنوع سبب
پيچيدگي تقسيم اجتماعي كار ميباشد.
اين كار ھاي مشخص بجھت ماھيت متفاوت خود ،قابل مقايسه با يكديگر نيستند ،ولي با
وجود اين ،محصوالت اين كار ھاي غير مشابه ،به محض حضور در بازار متقابالً با
يكديگر قابل قياس مي شوند .اين امر نشان ميدھد كه با وجود تفاوت كار ھاي مشخص ،كار
توليدي داراي يك عامل ثابت است.
اين عامل ثابت كدام است؟ با آنكه اشكال مشخص كار توليدي مختلف است ولي ھمه آنھا يك
خصلت مشترك دارند و آن اينست كه ھمه آنھا نشان دھنده مصرف كار انسان ميباشد؛
حاصل كار يدي يا فكري.
اما ماھيت كار انساني صرف نظر از اينكه براي توليد چه چيزي به كار برود يكسان است.
اگر از تنوعات و ويژگي ھاي معين كار انساني صرف نظر كنيم ،آنچه كه باقي ميماند كار
مجرد ناميده ميشود.
ارزش كاال توسط اين كار مجرد تعيين ميشود .باالتر گفتيم كه كار متبلور در كاال به ارزش
تبديل ميشود .تحليلي كه از خاصيت دوگانه كار بدست داديم ،به ما اجازه ميدھد تا مفھوم
ارزش را بھتر تعريف كنيم :ارزش يعني كار مجرد متبلور شده در كاال.
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كار مشخص و كار مجرد دو نوع كار مختلف نيستند ،بلكه دو جنبه يك كار واحد ھستند.
انسان براي فائق آمدن به احتياجات مختلف خويش بايد به اشكال گوناگون ،به كار مشخص
بپردازد و بدينترتيب ارزش ھاي مصرف گوناگون توليد نمايد .كار مشخص رابطه انسان و
طبيعت را متجسم مي سازد .اما كار مجرد به اين صورت نيست ،كار مجرد معيار واحدي
را به دست ميدھد كه به منظور سنجش كار مصرف شده براي ساختن ھر كاالي
بخصوص ،به كار ميرود .پس كار مجرد روابط اجتماعي تبادل كار بين انسانھا را در
شرايط توليد كااليي ،نشان ميدھد.

ارزش كاال توسط مقدار كار اجتماعا ً الزم ،سنجيده ميشود.
ارزش كاال توسط كار به وجود مي آيد ،اين ارزش به وسيله مقدار كار به كار رفته در
توليد كاال ،و مقدار كار به وسيله مدت كار سنجيده ميشود .ھر قدر مدت زمان كار الزم
براي ساختن كااليي بيشتر باشد ،مقدار كار به كار رفته بيشتر و ارزش اين كاال زيادتر
است.
آيا اين بدان معني است كه ھرقدر شخصي تنبل تر يا بي تجربه تر باشد ،ارزش كااليي كه
توليد ميكند بيشتر است؟ نه ،باين صورت نيست.
براي توليد كاالي مشابه ،ھر توليد كننده اي اجباراً زمان معيني كه متفاوت با زمان ديگران
است ،صرف ميكند .بعضي ھا خيلي ماھر اند ،بعضي ديگر ناشي تر اند .وسايل كار و
ماشينھا بر حسب مورد ،كما بيش مدرن يا كھنه اند ،توليد كننده كارآمد كه وسايل مدرني در
اختيار دارد ،براي ساختن يك كاال وقت كمتري از يك توليد كننده تازه كار كه وسايل توليد
كھنه اي دارد ،صرف ميكند .درين صورت پس چه زمان كاري را براي تعيين ارزش كاال،
مبنا قرار دھيم؟
زمان كار مصرف شده توسط ھر توليد كننده اي ،زمان كار انفرادي ميباشد .بدينترتيب مثالً
براي ساختن يك ميز ،بعضي نجاران  30ساعت وقت ميگذارند ،بعضي ديگر  25ساعت يا
حتي  20ساعت 25 ،30 .و  20ساعت زمان كار انفرادي ھستند .ارزش كاال نه با مدت
زمان كار انفرادي ،بلكه با زمان كار اجتماعا ً الزم سنجيده ميشود" .زمان كار اجتماعا ً الزم
براي توليد كاال ھا عبارتست از زمان الزم براي ھر كاري كه با درجه متوسط مھارت و
شدت و در شرايطي كه در رابطه با يك محيط اجتماعي مشخص ،نرمال محسوب ميشود
2
صورت ميگيرد".
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فرض كنيم كه در شرايط اجتماعي نرمال )متعارف( با يك درجه متوسط مھارت و سرعت،
ساختن يك ميز  24ساعت كار ميبرد .اين  24ساعت ،كار اجتماعا ً الزم براي ساختن يك
ميز ميباشد ،اين مقدار كار ،مقدار كار اجتماعا ً الزمي است كه ارزش اين ميز را تعيين
ميكند.
وقتي ميگويند ميزان ارزش ،عبارتست از مقدار كار ،نه تنھا بايد ميان زمان كار انفرادي و
زمان كار اجتماعا ً الزم تفاوت گذارد ،بلكه بايد كار ساده و كار پيچيده را نيز از يكديگر
تفكيك نمود .آنچه كه كار ساده ناميده ميشود كاري است كه براي انجام آن نه به تخصص و
نه به يادگيري بخصوصي احتياج است :ھمه آدمھاي معمولي كه در وضع جسماني خوبي
به سر ميبرند ،ميتوانند اينكار را انجام دھند .كاري كه پيچيده ناميده ميشود احتياج به
يادگيري دارد؛ اينكار ،يك كارگر قابل و متخصص را مي طلبد .ھمچنين ،يك كار ساده در
زمان مساوي با يك كار پيچيده ،ارزش كمتري را توليد ميكند .تبديل كار پيچيده به كار ساده
 ،به تدريج در طي روند مبادله كاال ،تحقق مي يابد.
تضاد ميان كار انفرادي و كار اجتماعي ،تضاد اساسي توليد كاالئي است.
ما ھم اكنون ،خاصيت دوگانه كاال و خاصيت دوگانه كار توليد كننده كاال و نيز مسئله
سنجش ارزش كاال را مورد تجزيه و تحليل قرار داديم .ما ميتوانيم به كمك اين معلومات
پايه اي ،قدري در تجزيه و تحليل تضاد ھاي توليد كااليي  ،پيشتر برويم.
كاال ،محصول كار است ،كه مبادله ميشود .وقتي يك توليد كننده ،كااليي را ميسازد ،نه
براي استفاده شخصي خودش بلكه براي فروش آن و به دست آوردن كااليي ديگر است.
مثال آھنگر را در نظر بگيريم كه بيلي ميسازد ،خود او استفاده ازين بيل نميكند .او سعي
در فروش آن و بدست آوردن ارزش آن ميكند تا در عوض كاال ھايي نظير برنج يا پارچه
را كه مورد نيازش ميباشند تھيه كند .فروش كاال ،براي توليد كننده يك مسئله حياتي
محسوب ميشود.
كاال وحدت اضداد است كه ارزش مصرف و ارزش را در خود جمع آورده است؛ كار
مشخص توليد كننده كاال و كار مجرد نيز يك وحدت اضداد را نشان ميدھند .اينھا در عين
ضديت ،در درون يك كاال ،كنار ھم وجود دارند.
اگر يك كاال بتواند فروخته شود ،درين حال ،اين تضاد ھاي موجود در درون آن حل
خواھند شد .به محض آنكه بيل در دست دھقانيكه به آن احتياج دارد ،قرار بگيرد ،كار
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مشخص تبديل به كار مجرد ميشود و آھنگر ارزش خود را دريافت ميكند .در اين حال،
ارزش مصرف بيل و ارزش آن يكي ھستند .اگر كاال فروش نرود ،تضاد ھاي موجود بين
ارزش مصرف و ارزش آن ،بين كار مشخص و كار مجرد ،بال فاصله بيرون ميزند .با
آنكه ارزش مصرف بيل آشكار و بديھي است ،اگر ھر آيئنه اين كاال بفروش نرود ،ھيچ
وسيله اي براي تحقق يافتن ارزش آن وجود ندارد و بيل چيزي نيست بجز يك تكه آھن .در
اينحال ھر چند كه كار آھنگر نشاندھنده يك مصرف نيروي يدي و فكري است ،اما اين كار
نميتواند به كار مجرد تبديل شود و اين مصرف كار توسط اجتماع برسميت شناخته نشده
است و كوششھاي آھنگر بيھوده بوده است .او نميتواند آھن خام و ذغال الزم براي ادامه
توليد خود را بخرد و ھمچنين ديگر چوب و برنج و روغن و نمك براي ذخيره زندگي خود
ندارد .تضاد بين ارزش مصرف و ارزش  ،بين كار مشخص و كار مجرد بر روي توليد و
زندگي توليد كننده ،اثر مستقيم دارند.
اين تضاد در توليد كاال ھا از كجا ناشي ميشود؟ و سرچشمه آن كجاست؟
توليد كاال ھا در سيستم مالكيت خصوصي يك تضاد اساسي در بر دارد ،تضاد بين كار
انفرادي و كار اجتماعي .چون كاال يك محصول قابل مبادله كار است ،چون ارزش
مصرفي كه توسط توليد كننده توليد ميشود نه براي مصرف شخصي خود وي ،بلكه براي
احتياجات اجتماعي است پس كار توليد كننده نيز داراي خصلت اجتماعي است و معرف يك
بخش از كل كار اجتماعي ميباشد.
در عين حال در شرايط سيستم مالكيت خصوصي ،ماھيت كاال ،كميت محصول و در آمد
ھمه مسائلي ھستند كه مربوط به شخص توليد كننده ميشوند .به ھمين دليل است كه كار او
در عين حال داراي خصلت خصوصي ھم ميباشد .اين تضاد بين كار خصوصي و كار
اجتماعي ،سرچشمه ھمه تضاد ھاي توليد كااليي در سيستم مالكيت خصوصي ميباشد .اگر
كاال ھاي توليد شده توسط توليد كنندگان خصوصي در بازار بفروش برسند ،ميتوان گفت كه
كار شخصي آنھا توسط اجتماع برسميت شناخته شده و بصورت بخشي از كار كلي
اجتماعي در آمده است .اگر كاال ھا بفروش نروند به آن معني است كه كار شخصي توليد
كننده توسط اجتماع برسميت شناخته نشده و بكار اجتماعي تبديل نميشود ،كار مشخص توليد
كننده ھم درين حالت نميتواند بكار مجرد تبديل شود و ارزش كاال ھم تحقق نمييابد.
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تئوري "ارزش -كار" ماركس ،اساس تئوري "ارزش اضافي" ميباشد.
ماركس ،بكمك تجزيه و تحليل صفت دوگانه كار توانست به درستي تئوري ارزش -كار را
تدوين نمايد .اين تئوري بطرزي علمي نشان ميدھد كه كار مشخص ،آفريننده ارزش
مصرف كاالست و اين كار است كه تنھا منبع توليد ارزش ميباشد .تئوري ارزش -كار
اساس تئوري ماركسيستي ارزش اضافي و يكي از اجزاي مھم تشكيل دھنده اقتصاد سياسي
ماركسيستي ميباشد.
پرولتاريا ،پيش از آنكه تئوري ماركسيستي را براي راھنمايي خود در دسترس داشته باشند،
قادر به درك ريشه ھاي مشكالت خويش نبود ،او بخوبي نميتوانست ھدفھاي مبارزه خود را
تشخيص بدھد .بعضي ھا گناه اين مشكالت را بگردن ماشين ھا مي انداختند و براي توسعه
مبارزه خويش دست به تخريب ماشينھا مي زدند .ماركس بيالني از تجزيه طوالني مبارزه
پرولتاريا تھيه و تئوري ارزش اضافي را تدوين كرد .او بدين ترتيب توانست راز استثمار
سرمايه داري را بشكلي نشان دھد كه پرولتاريا بتواند ،ماموريت تاريخي خويش را دريابد.
پرولتاريا دانست كه فقط انقالب قھر آميز و جانشين كردن نظام سوسياليستي بجاي نظام
سرمايه داري است كه ميتواند به وي آزادي ببخشد .باري ،اساس تئوري ارزش اضافي
ماركس تئوري ارزش -كار ميباشد .بدون اين تئوري اخير ،تئوري ارزش اضافي نمي
توانست تدوين گردد.
درست باين دليل كه تئوري ماركسيستي ارزش – كار ،تئوري اي است كه پرولتاريا را در
مبارزه انقالبي خويش رھبري ميكند ،براي مقابله با آن اقتصاد دانان بورژوازي به ھر
وسيله در ساختن ھمه نوع تئوري ضد علمي تالش مي نمايند .آنھا كوشش ميكنند رابطه بين
ارزش و كار را براي مخالفت با تئوري ماركسيستي ارزش -كار قطع كنند و استثمار
سرمايه داري را مخفي كنند.
در نزد اقتصاد دانان عامي بورژوازي يك تئوري رواج دارد كه بر طبق آن اين مخارج
توليد ھستند كه ارزش را تعيين ميكنند .آنھا وانمود ميكنند كه ارزش كاال بوسيله مخارج
توليد ) ارزش وسايل توليد و مزد( تعيين ميشود .اگر واقعا ً چنين بود ،سرمايه دار فقط
ميتوانست خرچ توليد را دوباره به دست بياورد ،پس چگونه ميتوانست ثروتمند شود؟
چطور ميتوانست كارگران را استثمار كند؟ بھمين جھت است كه اقتصاد دانان مبتذل
بورژوازي كه ميگويند مخارج توليد ،ارزش را تعيين ميكند ادعا ميكنند كه سود سرمايه دار
نوعي دستمزد باال براي جبران فدا كاري ھاي وي و جبران خسارت ھاي ناشي از
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خطراتي كه بجان ميخرد ...وغيره ميباشد .اينجاست كه چھره دلقك وار مدافعين بورژوازي
آشكار ميشود.
تئوري ديگري ھم وجود دارد كه در نزد اقتصاد دانان عامي بورژوازي قدر و قيمت دارد؛
اين تئوري ،تئوري "ارزش -سودمندي" است .بر اساس اين تئوري ،ارزش كاال بر حسب
سودمندي آن فرق ميكند .اما اين "سودمندي" چيست؟ در واقع اين چيزي نيست بجز ارزش
مصرف كاال .ما قبالً گفتيم كه كاال ھا از نظر ارزش مصرف خود داراي ماھيت گوناگون
اند و با يكديگر قابل مقايسه نيستند .اينكه بگوئيم ارزش مصرف يك كاال ارزش آنرا تعيين
ميكند ،ھيچ چيزي را بيان نميكند .طرفداران اين تئوري ارزش -سودمندي در مقابل اين
سوال جوابي ندارند .چرا ارزش مصرف چيز ھائي مثل ھوا ،اشعه خورشيد كه براي حيات
انسان از ھر چيز واجب تر اند ،ھيچ ارزشي ندارد و بعنوان كاال خريد و فروش نميشود؟
ھمچنين يك تئوري ديگر ھم بنام تئوري ارزش بر حسب عرضه و تقاضا در نزد
اقتصاددانان پيش پا افتاده بورژوازي  ،رواج دارد .اين تئوري ارزش عيني دروني كاال را
نفي و چنين وانمود ميكند كه ارزش كاال توسط رابطه عرضه و تقاضا روي كاال ،تعيين
ميگردد .وقتي عرضه يك كاالي بخصوص از تقاضائي كه برايش وجود دارد بيشتر
ميشود ،تعداد كاال ھائيكه با وي قابل معاوضه ھستند كاھش ميابد و ارزش آن كم ميشود؛
وقتي تقاضا از عرضه بيشتر ميشود ،تعداد كاال ھائيكه با وي قابل معاوضه اند افزايش مي
يابد و ارزش آن باال ميرود .اين تئوري ارزش بر حسب عرضه و تقاضا نيز بھيچ وجه
بنياد درستي ندارد و طرفداران آن از جوابگوئي به اين استدالل عاجز اند؛ وقتي عرضه و
تقاضا با ھم متعادل ميشوند ،چه چيزي ارزش را تعيين ميكند؟ وقتي رابطه بين عرضه و
تقاضا براي كاال ھاي گوناگون دستخوش تغيير ميشود ،چگونه است كه بعضي كاال ھا
ھميشه از بعضي ديگر گرانتر اند؟
اقتصاددانان بورژوازي بشدت اين تئوري ارزش -كار را رد ميكنند ،ولي واقعيت را
نميتوان نفي كرد .تئوري ماركسيستي ارزش -كار امتحان خود را در مبارزه بر عليه ھمه
كش و قوس ھاي تئوريھاي ضد علمي بورژوائي داده است .فقط اين تئوري است كه
صحيح است.
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پول محصول ضروري تكامل مبادله كاالئي است
پول كاالي ويژه اي است كه نقش معادل عمومي را بازي ميكند.
وقتي از كاال حرف ميزنيم ،فوراً به پول فكر ميكنيم ،زيرا كه در زندگي روزمره ،ارزش
كاال ھا توسط پول نشان داده ميشود؛ كاال ھا با پول خريداري ميشوند .اما ارزش كاال در
ھمه دوره ھا با پول نشان داده نشده است .بلكه پول محصول تكامل توليد و مبادله كااليي
است.
مبادله كاال در آغاز بشكل مبادله پاياپاي كاال بوده است .قبايل چوپان چادر نشين و قبايل
كشاورز ،مازاد توليدات خود را در ميان خود مبادله ميكردند؛ مثالً آنھا گوسفند را با برنج
معاوضه ميكردند .درين دوره ،مبادله كااليي ھنوز بسيار به ندرت و فقط بين گروھھاي
اشتراكي كالني ،صورت ميگرفت.
درين نوع مبادله ،ارزش يك كاال بطور تصادفي توسط كاالي ديگر تعيين ميشود .باين
ترتيب مثالً  2گوسفند = يك كيسه برنج ،ارزش گوسفند در خود گوسفند نيست ،بلكه ارزش
آن در مبادله با برنج است كه نشان داده ميشود.
درين معادله كاالئيكه در سمت راست عالمت مساوي قرار دارد ،داراي نقش بخصوص
است ،او نقش "معادل" را بازي ميكند .اين كاال بيك آينه شبيه است كه ميتوان در آن ارزش
آن كاالي ديگر را ديد.
با توسعه نيرو ھاي توليدي و تقسيم اجتماعي كار ،مبادله كااليي توسعه يافت .انواع مختلف
كاال ھاي مبادالتي بيش از پيش زياد شد .يك كاال در اين حال ميتوانست با تعداد زيادي
كاالي ديگر مبادله شود و ارزش آن روي ھر يك از آنھا منعكس مي گرديد .به ھمراه
توسعه مبادله كااليي ،نارسائي مبادله پاياپاي بيش از پيش آشكار شد ،در مبادله پاياپاي
طرفين معامله بايد حتما ً به كااليي كه طرف مقابل به آنھا عرضه ميكند احتياج داشته باشند
و در غير اينصورت ،مبادله نميتوانست صورت گيرد .مثالً كسيكه يك گوسفند دارد،
ميخواھد آنرا با غالت معاوضه كند ،در حاليكه آنكس كه داراي غالت است به گوسفند
احتياجي ندارد ،بلكه يك بيل ميخواھد .از طرفي آنكس كه بيل دارد ،نه گوسفند ميخواھد و
نه غالت ،بلكه به پارچه احتياج دارد ،اگر آنكس كه پارچه دارد ،درست به يك گوسفند
احتياج داشته باشد درينصورت فروشنده گوسفند مي بايد آنرا با پارچه عوض كند ،سپس اين
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پارچه را با بيل عوض كند و در پايان بيل را با غله اي كه از آغاز خواھانش بود معاوضه
كند .اين ھمه پيچ و خم براي انجام يك معاوضه دلخواه!
اگر صاحب پارچه گوسفند را نخواھد صاحب گوسفند به آنچه كه ميخواھد نميرسد .اين
وضع ديگر وضع مناسبي به نظر نمي رسيد .در حاليكه توليد كااليي توسعه مي يافت،
مشكالت حاصله از مبادله پاياپاي بيش از پيش به چشم ميخورد.
انسانھا كم كم آگاه شدند كه براي آنكه ساده تر به ھدف خود برسند ،كافيست دو معاوضه
پياپي انجام دھند .چيزيكه شخص در اختيار دارد ،در درجه اول با يك كاال )مثالً يك
گوسفند( كه عموما ً مورد احتياج ھمگان است ،معاوضه ميشود ،سپس در مرحله بعدي ،اين
كاال دوباره با چيزيكه شخص از آغاز ميل به داشتن آن داشت ،معاوضه ميگردد .به اين
ترتيب است كه در طي يك روند كند تكامل مبادالت كااليي ،بعضي كاال ھا مثالً گوسفند ،كم
كم از ديگر كاال ھا متمايز شدند و شروع به ايفاي نقشي كردند كه ديگر كاال ھا قادر به
ايفاي آن نبودند .ھر كااليي در درجه اول با گوسفند معاوضه مي شد و سپس اين گوسفند
ميتوانست در مقابل ھر كاالي ديگري مبادله شود .درين دوره ارزش ھر كااليي به وسيله
گوسفند بيان ميشد .پس گوسفند در مبادله كااليي به شكل "معادل عمومي" ظاھر مي شد.
در تمام طول اين دوره ،معادل عمومي ،براي ھمه مردم يك چيز نبود بلكه چيز ھاي
مختلفي مثل :گوسفند ،صدف ،توپ پارچه ابريشمي ،فلزات وغيره اين نقش را بازي
ميكردند .اما باالخره روي فلزات قيمتي مثل طال و يا نقره ثابت گرديد .دليل اينكار اينستكه
مقدار كمي ازين فلزات ،ارزش زياد دارد ،فساد ناپذير اند و به سادگي قابل شمارش اند ،به
آساني چكش خوار و شكل پذير اند و در نتيجه براي ايفاء نقش معادل عمومي مناسب ترين
چيز محسوب مي شوند .اين معادل عمومي ،بشكل طال و نقره ،بصورت پول رايج مورد
استفاده قرار گرفت .طال و نقره ھم بطور طبيعي ،پول نيستند ،بلكه تحت روابط توليدي
كامالً معيني به پول تبديل ميشوند.
ما با بررسي ريشه پول ميتوانيم به ماھيت آن پي ببريم .پول يك كاالي ويژه است كه چون
بصورت يك معادل عمومي در آمده است از ديگر كاال ھا متمايز شده است.

پنچ نقش پول ،به تدريج بوجود آمدند.
ماھيت پول در نقشي كه ايفاء ميكند ،آشكار ميشود .پول داراي پنج نقش است كه بتدريج با
توسعه مبادله كااليي بوجود ميايد .اين نقشھا عباردتند از:
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سنجش ارزش ،وسيله گردش ،وسيله انباشت ثروت ،وسيله پرداخت و پول بين المللي.
سنجش ارزش و وسيله گردش ،نقشھاي بنيادي پول ھستند كه ھمزمان با ظھور خود آن،
پديدار شدند.
اولين نقش پول سنجش ارزش است .ھمانطور كه متر ،طول اشياء را مي سنجد ،پول
معياري است كه بكار سنجش ارزش كاال ھا ميايد .اين پول ،اين ارزش سنج ،ميتواند فقط
يك معني تجريدي باشد .يعني وقتي انسانھا از پول براي سنجش ارزش كاال ھا استفاده
ميكنند ،ابداً احتياج به لمس و در دست داشتن پول نقد ندارند .مثالً روي ميزي كه 1000
﷼ ميارزد اصالً الزم نيست آن  1000﷼ را بگذارند ،فقط كافيست كه روي ميز تيكتي
كه روي آن نوشته باشد  1000﷼ چسبانده شود .زمانيكه ارزش كاال به وسيله پول بيان
ميشود ،اين ارزش ھمان قيمت كاالست .قيمت نمايش پولي ارزش است .قيمت كاال ھا،
توسط دو عامل تعيين ميشود .يكي ارزش خود كاال ،ديگري ارش پول )طال ،نقره( .قيمت
كاال ھا متناسب با ارزش آن است و با ارزش پول نسبت عكس دارد .مثالي را در نظر
بگيريم :ارزش يك گاو به اندازه  500ساعت كار اجتماعي است ،ارزش  50گرام طال ھم
 500ساعت كار اجتماعي است .پس قيمت يك گاو  50گرام طالست .فرض كنيم كه
راندمان كار جوينده طال دو برابر شود ،.ارزش  50گرام طال به  250ساعت كار اجتماعي
تنزيل ميابد :درين صورت ھر چند كه ارزش گاو ابداً عوض نشده است و ھمان 500
ساعت كار است ،قيمت گاو به  100گرام طال خواھد رسيد.
دومين نقش پول ،وسيله گردش بودن است ،پول در گردش كاال نقش واسطه را بازي
ميكند .گردش كاال را در حاليكه پول نقش واسط را در آن بازي ميكند ،مبادله كاال ميگويند.
قبل از ظھور پول مبادله مستقيم – اگر بخواھيم آنرا با فرمولي نشان دھيم – چنين بوده
است M) M‐M :يعني كاال( .پس از ظھور پول ھمه كاال ھا بواسطه پول مبادله ميشوند،
طبق فرمول ) M‐A‐M :پول= .( Aاين نقش واسطه اي در گردش كاال ھمان نقش پول است
كه بر طبق آن "وسيله گردش" ناميده ميشود.
در آغاز ،اين پول به عنوان وسيله گردش ،به شكل قطعات طال و نقره با اندازه و وزن
متفاوت بود؛ بعد ھا به تدريج سكه ھاي ضرب شده جايگزين آنھا شد .اين سكه ھا قطعات
فلزي بودند كه شكل ،رنگ و وزن آنھا توسط دولت تضمين شده بود .ھر كشور پول
مخصوص خود را دارد .در چين پس از سلسله شانگ ) قرن يازدھم قبل از ميالد مسيح (
سكه ھاي مسي رايج شدند .شكل اين اولين پول ،شبيه وسايل كشاورزي بود .تحت رژيم چو
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) قرن يازدھم تا سوم قبل از ميالد مسيح ( نيز سكه ھا گرد يا چاقو شكل وجود داشت .در
زمان امپراطوري گوانگ چو )  ( 1875 - 1908از سلسله كيانگ شروع به ضرب سكه
ھاي نقره اي كردند ،ھر سكه عبارت بود از  36گرام نقره.
سكه ھاي پول كم كم در طي گردش خود فرسوده شده ،بخشي از ارزش خود را از دست
ميدھند و عليرغم اين كمبود ارزشي در مقايسه با سكه ھاي نو ،ھنچنان مانند سكه اي با
ارزش عادي مورد استفاده قرار ميگيرد .اين سكه ھا ،بعنوان وسيله گردش فقط از بين
دستھاي ما ميگذرند و ما آنھا را مدت بسيار كوتاھي نگه ميداريم .انسانھا كاال ھا را با سكه
ھاي پول معاوضه ميكنند زيرا اين سكه ھا ،به آنھا اجازه بدست آوردن آنچه را كه مورد
نيازشان است ميدھد .صاحب كاال در درجه اول به اين نكته توجه ميكند كه پول يك وسيله
گردش ميباشد ،و نه اينكه آيا تمام ارزش خود را دارد يا نه .اين دقيقا ً به آنجھت است كه
حتي پولي كه مثالً در اثر سايش مقدار فلز آن از ميزان رايج كمتر باشد ميتواند به عنوان
وسيله گردش مورد استفاده قرار گيرد؛ و حتي پول كاغذي كه ارزشي كامالً قراردادي و
صوري دارد نيز ميتواند جاي آنرا بگيرد.
در گردش كاال ھا ،پول كاغذي به جاي پول فلزي كار ميكند .به ھمين دليل مقدار نوت بانك
موجود در جريان بايد باندازه مقدار پول فلزي الزم براي گردش باشد .ماركس چنين
گوشزد ميكند" :صدور پول كاغذي ،بايد به نسبت مقدار طال )يا نقره( اي باشد كه سمبل آن
3
محسوب ميشود".
اگر صدور نوت بانك باندازه مقدار پول فلزي الزم براي گردش كاال باشد ،قدرت خريد
پول كاغذي مساوي به قدرت خريد پول فلزي ميباشد؛ اگر صدور نوت بانك از مقدار پول
الزم براي گردش كاال بيشتر باشد ،كل نوت بانكھاي كه به اين طريق انتشار يافته ،فقط
ميتواند بجاي مقدار پول الزم براي گردش ،مصرف گردد؛ بدين جھت مقدار پول فلزي كه
يك نوت بانك نماينده آن است كاھش ميابد و پول كاغذي ارزش خود را از دست ميدھد و
قيمتھا باال ميرود .مثالي در نظر بگيريم :براي يك دوره معين ،مقدار پول الزم براي
گردش كاال  1000ميليون ﷼ است ولي مقدار نوت بانك ھاي صادر شده به  2000ميليون
﷼ ميرسد .در چنين حالتي ارزش پول كاغذي به نصف تقليل ميابد.
قدرت خريد يك نوت بانك  100ريالي مساوي به  50﷼ پول فلزي ميشود .علت اين تقليل
ارزش پول كاغذي به خاطر زيادي نوت بانكھاي صادر شده به نسبت مقدار پول فلزي الزم
براي گردش است ،اين پديده تورم نام دارد .در جامعه سرمايه داري تورم شيوه اي است كه
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دولت بورژوازي اغلب براي غارت خلق زحمتكش ،از آن استفاده ميكند .اثر تورم پائين
آمدن ارزش پول كاغذي و باال رفتن قيمتھا است .اما ازدياد دستمزد كارگران بسيار كندتر
از افزايش قيمتھا است .در نتيجه دستمزد واقعي پائين ميايد و ھمچنين سطح زندگي و
بموازات آن ،درآمد حاصله از استثمار بورژوازي بطرز اعجاب انگيزي باال ميرود .در
چين ،در عھد گومين دان ) حزب ناسيوناليست ( ،صدور نوت بانك ھاي كاذب كه به مقادير
وحشتناكي ميرسد ،سبب ايجاد يك تورم اسفناك و صعود برق آساي قيمتھا ميشد .محاسبه
زير براي نوت بانكي كه قدرت خريدي برابر  100ين دارد به عمل آمده است .در ،1937
اين نوت بانك ،ميتوانست  2گاو را خريداري كند .در  ،1941يك خوك ،در  ،1947يك
سوم يك قوطي گوگرد ،در  1948اين نوت بانك  100يني حتي قادر به خريد يك سوم يك
قوطي گوگرد ھم نبود.
سومين نقش پول آنست كه بعنوان وسيله انباشت ثروت بكار رود .تكامل روابط پولي و
كااليي به پول اجازه ميدھد تا به بيان مادي ثروت اجتماعي تبديل گردد .زمانيكه اقتصاد
طبيعي ھنوز فايق بود ،انباشت ثروت به صورت جنسي بود ،مثل ذخيره كردن غالت ،نخ،
ابريشم ...وغيره.
از آنجا كه پول اجازه خريد ھرگونه كاال را ميدھد ،انباشت ثروت از زمان تكامل روابط
كااليي و پولي ،بيش از پيش بشكل ذخيره پول در آمده )طال و نقره( .پوليكه اينچنين از
گردش كاال خارج شد ،توسط مالك خود ذخيره ميشود و بصورت پول گنجينه در مي آيد.
اين نقش ديگري از پول است.
چھارمين نقش پول آنستكه ،وسيله پرداخت ،بشمار ميرود .تكامل توليد و مبادله كااليي باين
ترتيب بتدريج تكامل اعتبار را باعث شد .وقتي زمان بازپرداخت اعتبار فرا رسيد ،مبلغ
بدھي مورد نظر بايد توسط پول پرداخت شود .ولي مبادله كاال مدتھا قبل از اين لحظه انجام
گرفته است .پس پول درين مورد ،وسيله گردش نيست :بلكه وسيله پرداخت است .اين پولي
كه وسيله پرداخت بشمار ميرفت ،در ابتدا فقط براي اداي قرض بين توليد كنندگان كاال ھا
بكار مي آمد ،پس از آن ،اين پول ،بيش از پيش از دايره گردش كاال ،خارج و مثالً براي
پرداخت ديون ارضي ،منفعت پول و ماليات مورد استفاده قرار گرفت .پنجمين نقش پول
آنستكه ،بصورت پول بين المللي در مي آيد ،بتدريج كه مبادله كاال در خارج از مرز ھا
اشاعه يافت .شاھد پيدايش بازرگاني بين المللي ھستيم ،پس پول نقش تازه اي را بعنوان پول
بين المللي به عھده گرفت.
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در بازار جھاني ،طال در وھله اول يك وسيله عمومي پرداخت است كه بكار متعادل ساختن
موازنه بازرگاني بين ملتھا مي آيد .اينست نقش اصلي پول بين المللي ،ثانياً ،طال ،بطور
كلي يك وسيله تصفيه حساب در بازار جھاني بشمار ميرود كه اجازه به دست آوردن
ھرگونه كاالئي را ميدھد .ثالثا ً اين بيان ثروت اجتماعي است كه از كشوري به كشور ديگر
منتقل ميشود .بدين ترتيب وقتي انتقال طال به يك كشور صورت ميگيرد ،خواه به دليل
پرداخت ديون جنگي باشد ،يا صدور سرمايه يا ھر دليل ديگري ،درين حال طال بيان
ثروت اجتماعي محسوب ميشود.
اين پنج نقش پول كه ھم اكنون آنھا را بررسي نموديم ،به يكديگر مرتبط اند؛ آنھا نمود ھاي
مختلف ماھيت پول و نشان دھند نقش معادل عمومي آن در تمام زمينه ھا ،در طي تكامل
گردش كاال ميباشد.

قانون ارزش ،قانون اقتصادي توليد كاالئي است
ضرورت عيني قانون ارزش ،مبادله با ارزش برابر است.
قانون ارزش ،قانون اقتصادي توليد كاالئي است .محتوي اساسي اين قانون عبارت از
اينست كه :ارزش كاال توسط زمان كار اجتماعا ً الزم تعيين ميشود؛ كاال ھا بر حسب ارزش
خويش مبادله ميشوند و اين موضوع يك مبادله با ارزش معادل را تقاضا ميكند .تا زمانيكه
اقتصاد كاالئي وجود دارد ،قانون ارزش اجباراً نقش مھم خود را در آن ايفا ميكند ،ماركس
ميگويد ":در روابط مبادله اي اتفاقي و ھمواره متغير محصوالت ،زمان كار اجتماعا ً الزم
مانند يك قانون طبيعي تنظيم كننده اي  ،ماھرانه خود را تحميل ميكند ،ھمچنانكه قانون ثقل،
4
زمانيكه خانه بر سر كسي خراب ميشود خود را نشان ميدھد".
با آنكه تاثير عرضه و تقاضا توسط يك تغيير دائمي تناسب در مبادله كاالئي جلوه گر
ميشود .با آنكه زمان كار اجتماعا ً الزم ) ارزش ( كه در دو كاال مبادله شده بين دو نفر
نميتواند مطلقا ً معادل باشد ،با وجود اين اگر به اين مسئله به شكل دراز مدت توجه كنيم،
تبادل كااليي لزوما ً يك مبادله با ارزش معادل است .ارزش دو كاالي مبادله شده بايد يكسان
باشد.
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چرا جھت عيني تبادل كاالئي ،مبادله اي با ارزش لزوما ً معادل است؟ بدين دليل كه توليد
كنندگان كاال توجه بسياري به مقدار كاالئيكه ميتوانند با كاالي خود مبادله كنند مبذول
ميدارند .تاثير عرضه و تقاضا به صورت يك تغيير دائمي نسبتھا در مبادله ،جلوه گري
ميكند .بنابر اين ،توليد كنندگان سعي ميكنند ،ھر قدر كه ممكنست توليد كاال ھاي سود آور
را زياد كنند و از توليد محصوالتيكه سود آوري زيادي ندارد كم كنند .در نتيجه توليد كاال
ھاي سود آور زياد شده و عرضه آنھا از تقاضائي كه برايشان وجود دارد افزونتر ميگردد،
پس ارزش مبادله آنھا پايين ميايد .توليد كاال ھائيكه سود آوري كم دارند ،كاھش ميابد و
عرضه آنھا نسبت به تقاضائيكه برايشان وجود دارد كمتر ميشود و ارزش مبادله ائي آنھا
باال ميرود .اين دو نوع كاال ،دايما ً در بازار جايگزين يكديگر ميشوند .نوع اول سود آور
بودن خود را از دست ميدھد و نوع دوم به عكس ،سود آور ميشود .اين تغييرات دائمي در
مبادله كااليي ،به درستي نشان ميدھد كه مبادله ارزش معادل يك قانون عيني و مستقل از
خواست انسانھاست.
مبادالت كاالئي ھميشه پول را بصورت واسطه در خود ندارد؛ از زمان پيدايش پول،
قيمت ،بيان ارزش است .قانون ارزش ،مبادله با ارزش معادل را ايجاب ميكند .يعني
مطابقت ميان قيمت و ارزش .بديھي است كه وقتي از مطابقت بين قيمت و ارزش صحبت
ميكنيم منظور ھمان جھت عيني است .در يك اقتصاد كااليي كه پايه آن مالكيت خصوصي
است ،خصوصيات كور توليد و ناھماھنگي ھاي دائمي بين عرضه و تقاضا كاال در بازار،
سبب باال و پائين رفتن قيمت ميشود .عليرغم اين باال و پائين رفتن قيمتھا كه بسته به تغيير
در عرضه و تقاضاست ،قيمت ھا ھمواره كمابيش بر گرد محور ارزش چرخ ميزند.

قانون ارزش ،در خالل رقابت در بازار ،سه نقش ايفا ميكند.
قانون ارزش ،اساسا ً بر روي توليد كااليي مبتني بر مالكيت خصوصي سه تاثير بر جاي
مي نھد .اين تاثيرات توسط نيرو ھاي خود بخودي رقابت در بازار ،اعمال ميشوند.
قانون ارزش ،در درجه اول تنظيم كننده توليد است :اين قانون بطور خود بخودي تقسيم
وسايل توليد و كار اجتماعي بين بخشھاي مختلف توليدي را تنظيم ميكند .توليد كااليي كه
مبتني بر مالكيت خصوصي است در حين رقابت و ھرج و مرج انجام ميشود .ھيچ كس
نميداند كه جامعه به چه چيزي احتياج دارد و چقدر احتياج دارد .با وجود اين ،ادامه توليد
اجتماعي پاره نظم و مقررات و يك ترتيب كلي را ايجاب ميكند .اين ترتيب كلي بكمك
مقررات قانون ارزش و در اثر تاثير خود بخودي تغيير قيمت ھا در بازار تحقق ميابد.
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اگر عرضه يك كاال به اندازه كافي نباشد ،قيمت آن از ارزش اصلي اش بيشتر خواھد شد.
ھمچنين توليد آن وسيعتر ميگردد .اگر بعكس ،قيمت يك كاال از ارزش آن كمتر بشود ،توليد
آن كم خواھد شد .بدينترتيب است كه قانون ارزش فعاليتھاي توليدي را با تنظيم نيروي كار
و وسايل توليدش در بخشھاي مختلف رھبري ميكند.
اگر چه اين تنظيم توليد اجتماعي توسط قانون ارزش ،به اقتصاد كاالئي مبتني بر سيستم
مالكيت خصوصي ،اجازه برقراري نوعي نظم و ترتيب را ميدھد ،اما بايد توجه داشته
باشيم كه اين نظم و ترتيب در يك وضع كالً پر ھرج و مرج برقرار شده و توسط رقابتھاي
كوركورانه بدون وقفه ،بر ھم ميخورد.
بمحض بر ھم خوردن يكنوع ترتيب  ،ترتيب ديگري خود بخود برقرار ميشود ،ولي
برقراري تعادل به قيمت ضايع شدن و صرف مقدار متنابھي كار اجتماعي امكان پذير
5
است .ماركس ميگويد " :مجموع حركت اين بي نظمي است كه ھمان نظم آنرا ميسازد"
ثانياً ،قانون ارزش سبب پيشرفت تكنيك در توليد و باال رفتن بار آوري كار ميگردد .بار
آوري كار توسط محصول ساخته شده در يك واحد زمان ثابت ،معين ميشود .فرمول آن
باين ترتيب خواھد بود:
تعداد محصوالت
زمان كار

= بار آوري كار

تفاوتھاي بار آوري به علل گوناگوني بستگي دارد ،كه اھم آنھا عبارتند از :مھارت تكامل
علم و تكنيك و كاربرد آنھا در توليد ،درجه تقسيم كار و ھمكاري.
با توجه به تاثيرات عيني قانون ارزش ،كاال ھا بر حسب قيمت تعيين شده با توجه به كار
اجتماعا ً الزم صرف شده براي توليد شان ،فروخته ميشوند .توليد كننده ايكه از تكنيك
پيشرفته و بار آوري بيشتر برخوردار باشد به ھمان اندازه كه زمان كار انفرادي وي از
زمان كار اجتماعا ً الزم براي توليد يك كاال كمتر باشد ،فايده بيشتري خواھد برد ،اين
مسئله ،توليد كننده را به انديشيدن در باره پيشرفت كتنيك و باال بردن بار آوري كار تشويق
ميكند .با وجود اين در سيستم مالكيت خصوصي اگر توليد كننده گان تكنيك ھاي توليدي را
بھبود بخشند ،ھدفي جز جستجوي سود بيشتر ،ندارند .توليد كنندگاني كه به تكنيك مدرن
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دست يافته اند ،لزوما ً سعي در مخفي نگھداشتن رمز تكنيكي خود دارند .در چنين حالتي،
راه تكامل نيرو ھاي توليدي مسدود ميشود.
ثالثاً ،قانون ارزش ،لزوم دو قطبي شدن توليد كنندگان ،كاال را دربر دارد .اين امر از آنجا
ناشي ميشود كه شرايط و وضيعت توليد براي ھمه توليد كنندگان يكسان نيست ھمچنانكه
زمان كار انفرادي مصرف شده براي توليد يك كاالي معين بطور قابل مالحظه اي تفاوت
ميكند .با وجود اين قانون ارزش ،ايجاب ميكند كه كاال ھا بر حسب زمان كار اجتماعا ً الزم
خود ،با ارزش مشخص فروخته شوند .ھمچنين توليد كنندگاني كه از وضع توليد خوبي
برخوردار اند زمان كار شخصي آنھا نسبت به زمان كار اجتماعا ً الزم كمتر است ،از
رقابت سر بلند بيرون مي آيند ،سود آنھا سرشار تر و تكامل توليد شان سريع تر است ،به
عكس ،آنھاي كه وضع توليد بدي دارند و نيز در نتيجه ،زمان كار شخصي آنھا بيشتر از
زمان كار اجتماعا ً الزم ميباشد ،درين رقابت خواھند باخت .توسعه اين جدائي ميان دو نوع
توليد كننده نيز ،اجتناب ناپذير است.

فتيشسم كاال چيست؟
فتيشسم در اصل يك باور و عقيده انساني نسبت به نيرو ھاي مرموز يك شي ميباشد .اين يك
مذھب است كه بر پرستيدن و محترم شمردن اين شي مبتني است .در زمانيكه سطح نيرو
ھاي توليدي بسيار پائين بود ،ظرفيت انساني براي مسلط شدن بر طبيعت بي اندازه ضعيف
بود .انسان كه در اين حال خود را در برابر نيرو ھاي طبيعت ناتوان ميافت ،سعي در آرام
نگھداشتن آنھا ميكرد .او تصور ميكرد كه اين نيرو ھاي جھان طبيعت مثل رعد ،برق ،آب
و آتش ،توسط ارواح ھدايت ميشوند ،پس به پاي آنھا به سجده در مي افتاد.
در اقتصادي كه بر مالكيت خصوصي بنيان نھاده شده است ،ولي بزودي ھمين كاال باالتر
از خود انسان و حاكم بر سرنوشت وي گرديد .ماركس اين پديده را فتيشسم كاال ناميد .اين
فتيشسم كاال ،چگونه پديدار شد؟
در توليد كاالئي كه مبتني بر مالكيت خصوصي ميباشد ،روابط توليدي بين انسانھا ،خود را
مثل روابط ميان اشياء ظاھر ميسازند و بنظر ميرسد كه كاال بجاي انسان نشسته است ،بر
وي مسلط است .سرنوشت توليد كننده به طرز تفكيك ناپذير به سرنوشت كاال وابسته است.
سرنوشت او كامالً به فروش كاال ھايش و قيمت حاصله از آن بستگي دارد .اگر كاالھايش
فروش رود و بيش از آن ،اگر كاال به قيمت خوبي فروش رود ،توليد كننده روز ھاي
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خوشي در پيش خواھد داشت .اگر كاال فروش نرود و يا به قيمت پائين بفروش برسد ،توليد
كننده مشكالت فراواني در پيش خواھد داشت .او نميتواند از پيش بداند كه آيا كسي خواھان
كاالھاي او ھست يا نه؟ ،و آيا ميتواند آنھا را به قيمت نيكو روانه بازار كند؟ قيمت كاال ھا،
فقط توسط توليد كننده تثبيت نميشود ،اين قيمت دستخوش تغييرات فراوان به مناسبت قانون
ارزش در بازار است .اين وضع باعث ميشود كه توليد كننده حس كند كه مسلط بر
سرنوشت خود نيست و وابسته پيش آمد ھاي بازار مي باشد.
وقتي پول ،اين معادل عمومي ھمه كاال ھا ،پديد آمد ،انسان طبيعت خويش را به سخره
گرفت :او تصور كرد كه پول قدرت بخصوصي براي تغيير سرنوشت او دارد به ھمين
دليل است كه فتيشسم كاال به نحو اجتناب ناپذيري به فتيشسم پول مي انجامد.
ماركس نخستين كسي بود كه به راز فتيشسم كاال پي برد .آنجا كه اقتصاد بورژوائي فقط
رابطه بين اشياء را ميديد .تئوري ماركسيستي روابط پولي و كاالئي ،روابط موجود بين
انسانھا ،روابط اجتماعي را كه انسانھا مي پرورانند و در پوشش ظاھري اشياء پنھانند ،بر
ما آشكار ميكند.
تئوري ماركسيستي بطرزي انكار ناپذير ،نشان ميدھد كه روابط پولي و كاالئي ،جاوداني
نيستند و پديده ھاي تاريخي اند .نظام اقتصادي سرمايه داري ،كه كاال شكل سلولي آن
محسوب ميشود نيز جاوداني نيست .آنچه در اوضاع تاريخي ويژه اي به وجود مي آيد ،بايد
با دگرگون شدن اين اوضاع تاريخي از ميان برود .اين است يك قانون عيني مستقل از
اراده انسان.

كتابھاي اصلي براي مطالعه:
ماركس":سرمايه" كتاب اول ،بخش اول تا سوم
انگلس ":آنتي ديورينگ " بخش دوم ،فصل .5
لنين ":كارل ماركس " ) تئوري اقتصادي ماركس (
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موضوعات براي تفكر:
 -1چرا ميگويند كه روابط كاالئي ھمه تضاد ھاي سرمايه داري را در بطن خود
دارد؟
 -2محتوي اصلي و معني تئوري ماركسيستي ارزش -كار چيست؟
 -3قانون ارزش در اقتصاد كاالئي كه بر اساس مالكيت خصوصي قرار دارد چه
نقشي بازي ميكند؟
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فصل چھارم
سرمايه داران
چگونه كارگران را تحت ستم قرارداده و

استثمار مي كنند
سرمايه و ارزش اضافي

راز استثمار كارگران بوسيله سرمايه داران
مسئله توليد ارزش اضافي  :نيروي كار به كاال تبديل ميشود.
كارگران قديمي متعلق به جامعه كھن چين ھمگي داراي يك تاريخ خانوادگي ھستند كه با عرق و
خون نوشته شده است .آنھا بخاطر مي آورند كه درجامعه كھن ،كارگران " مثل خوك تغذيه شده و
يك زندگي سگي را دنبال ميكردند " ، ".حتي از خاك ھم بي ارزش تربودند وتا ھنگام پيري در
رنج و مشقت به سر ميبردند ".آنھا از لحاظ سياسي تحت ستم بوده و ھيچ تضميني درزندگي نداشته
و ھستي آنھا بيش از پيش دشوار ميشد :چرا؟ واين سرمايه داران كه ھيچ وقت كارنمي كردند  ،كه
از قبل كارگران فربه مي شدند و يك زندگي فاسد وتن پرورانه را ميگذراندند ،شاھد افزايش مدام
ثروت خويش بودند.
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چرا و به چه دليل؟ تئوري سرمايه و ارزش اضافي ماركس براي نخستين باراين راز را آشكار
كرده و بطور علمي به اين سوال پاسخ داد.
تئوري سرمايه وارزش اضافي ماركس چگونه راز استثماركارگران بوسيله سرمايه داران را كشف
كرد؟ ما بايد نخست ازيك كاالي ويژه كه نيروي كار نام دارد صحبت كنيم.
نيروي كار عبارت است ازظرفيت كار انسان  ،يعني تركيب كار جسماني و فكري وي .
درھرجامعه  ،نيروي كارعامل اساسي توليد است اما درسيستم سرمايه داري است كه نيروي كار به
كاال تبديل ميشود .براي اين تبديل دو شرط وجود دارد:
 -1كارگر يك انسان آزاد است ،يعني وي قادراست نيروي كار خود را به عنوان كاال به
فروش برساند بدون اينكه ھيچ مانعي يا محدوديتي وجود داشته باشد؛
 -2كارگر آزاد و فاقد ھرگونه مالكيت است ،و فاقد ھرگونه وسايل توليد ووسايل معاش :وي
براي زيستن فقط ميتواند بر روي فروش نيروي كار خود حساب كند .اين دو شرط در
روند تاريخي زوال جامعه فئودالي  ،دو قطبي شدن تدريجي توليد كنندگان كوچك كاال و
انباشت اوليه سرمايه بوجود آمده اند .سرمايه داران كارگران را استخدام ميكنند  ،يعني
نيروي كار آنھا را خريداري كرده و آنھا را به بردگان مزد بگيرخود تبديل كرده اند.
ازآنجائيكه نيروي كار به كاال تبديل شده است  ،مثلي ھركاالي ديگري داراي يك ارزش ويك ارزش
مصرفي است .ارزش نيروي كار  ،مثل ارزش ھركاالي ديگر  ،بوسيله زمان كار اجتماعا الزم
براي توليد وبازتوليد اين كاال تعيين ميشود .اگر سرمايه دار بخواھد كه كارگر كاركند  ،بايد ظرفيت
كار كارگر را حفظ ونگھداري كند؛ واگربخواھد ظرفيت كار كارگر را حفظ كند اين كارگر بايد غذا
بخورد  ،لباس بپوشد ومسكن داشته باشد؛ وي بايد داراي وسايل معيشت باشد به ھمين دليل ارزش
نيروي كار در وھله اول در برگيرنده ارزش وسايل معيشت ضروري براي زندگي كارگر است ،
درعين حال كارگر پيرشده وميميرد واگر سرمايه دار بخواھد سيستم استثماري خود را حفظ كند،
بايد جاي آنرا به وسيله كارگران جديد پركند به ھمين دليل است كه ارزش نيروي كار بايد ارزش
وسايل معاش الزم براي تولد و آموزش كودكان كارگر را دربرداشته باشد.
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سرمايه داران براي استثمار ھرچه بيشتر كارگران  ،از آنھا ميخواھند كه دريك تكنيك خاص تسلط
پيدا كنند؛ واگركارگران بخواھند بريك تكنيك مسلط شوند بايد براي اينكاريك دوره آموزش ببينند .به
اين ترتيب  ،ناچاريم كه درارزش نيروي كار ھزينه ھاي مربوط به اين آموزش را  ،كه نسبت آن
اندك است  ،نيز منظورنماييم .عموما گفته ميشود كه زمان كار اجتماعا الزم براي توليد نيروي كار
 ،زمان كار اجتماعا الزم وسايل معيشت است .كه ما قبال ازآنھا سخن گفتيم؛ ويا اينكه ارزش نيروي
كار ارزش وسايل معاش الزم براي تضمين وجود كارگر وفرزندان او ميباشد.
درمورد ارزش مصرف نيروي كار ،اين ارزش مصرف از ارزش مصرف سايركاالھا متفاوت
است .نيروي كار يك كاالي ويژه است وارزش مصرف آن داراي يك خصلت ويژه است.
سايركاالھا  ،مثل غالت ،لباس وغيره نميتوانند بوسيله مصرف ارزش خود  ،ارزش جديدي ايجاد
كنند .اما مصرف اين كاالھاي ويژه كه نيروي كار باشد يعني زمانيكه درطي آن كارگركارميكند
ميتواند ارزش ايجاد كند:اين ارزش ميتواند باالتر از ارزش خود نيروي كارباشد " .اين ھمان تفاوت
درارزش است كه سرمايه دار ھنگام خريد نيروي كاردرنظر داشته است 1 ".به اين تفاوت ارزش
اضافي ميگوييم .ارزش اضافي استخراج شده بوسيله سرمايه دار از استثمار كارگر ناشي ميشود.
ارزش اضافي چگونه ايجاد ميشود؟ اكنون به طور مشخص روند توليد ارزش اضافي را مورد
بررسي قرار ميدھيم .پس از خريد نيروي كار كارگر ،سرمايه دار  ،او را مجبورميكند در كارخانه
اش كار كرده و براي او كاال توليد نمايد.
توليد سرمايه داري  ،داراي خصلت دوگانه است  :روند كار و روند افزايش ارزش.
روند كار روندي است كه درآن انسان به كمك فعاليت مناسب با ھدف خود و يك روش كار معين
موضوع كاررا تغييرميدھد .تا نيازھاي ھمنوعان خود را برآورده سازد .سرمايه داران مالك وسايل
توليد بوده  ،كارگران تحت فرمان سرمايه دار كاركرده و ثمره كار به سرمايه داران تعلق ميگيرد:
ھمه اين خصلت مشخصه روند كار سرمايه داري را تشكيل ميدھد ،در روند كار سرمايه داري ،
ارزش ھاي مصرف براي برآوردن نيازھاي اجتماعي ايجادميشود اما اين به ھيچ وجه ھدف توليد
سرمايه داري نيست .اگر سرمايه داران كارگران را مجبور به توليد اين يا آن ارزش مصرف مي
نمايند ،فقط به اين دليل است كه ارزش مصرف تكيه گاه مادي ارزش را تشكيل ميدھد .اگر آنھا يك
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ارزش مصرف معين را فراھم ننمايند ،ھيچ كس كاالئي را طلب نكرده و ارزش ايجاد شده ) ازجمله
ارزش اضافي( تحقق نخواھد يافت.
روند توليد سرمايه داري درعين حال روند افزايش ارزش است .كارگر وقتيكه به وسيله
كارش يك ارزش مصرف را توليد ميكند يك ارزش تازه را نيز ايجاد مي نمايد .ارزشي كه به
تازگي توسط كارگرايجاد شده است ،بزرگتراز ارزش خود نيروي كاراست؛ و افزايش ارزش ھدف
نھايي سرمايه دار را تشكيل داده ،وروند افزايش ارزش  ،اصل ھدايت كننده توليد سرمايه داري را
تشكيل ميدھد.
مثال درتوليد نخ پنبه ائی  ,سرمايه دارکارخود را با خريد وسايل توليدالزم برای کار يک
کارگربرای يک روز -کاردوازده ساعته شروع ميکند .فرض ميکنيم که ارزش وسيله توليد معادل
 48ساعت کار ,يا  2400﷼ باشد .ھمچنين فرض کنيم که سرمايه دار نيروی کار يک روز -کار
يک کارگررا که ارزش آن معادل  6ساعت کار ويا  300﷼ است خريداری مينمايد .آنگاه روند
توليد را که درطی آن کارگر پنبه ميريسد شروع ميکند .وازآنجا که سرمايه دارنيروی کاريک
روز -کار را خريداری کرده نميتواند کارگر را فقط به مدت شش ساعت به کار وادار سازد .فرض
کنيم که روز -کار اين کارگر  12ساعت باشد؛ دراين حال  ,ارزش نخ ھای رشته شده معادل کميت
کار  60ساعت يا  3000﷼ است .اين مبلغ شامل يک ارزش  2400ريالی است که بوسيله وسايل
توليد به آن انتقال يافته  ,ويک ارزش  600ريالی جديدا ايجاد شده بوسيله  12ساعت کار
کارگراست .دراين روند کار ،سرمايه دار فقط  2700﷼ خرچ کرده که  2400﷼ آنرا صرف
خريد وسايل توليد و  300﷼ آنرا صرف پرداخت دستمزد نموده است 300 .﷼ اضافی ,افزايش
ارزش يا ارزش اضافی ايجاد شده بوسيله کارگر را نشان ميدھد که بوسيله سرمايه دارتصرف شده
است .به اين ترتيب روند افزايش ارزش روند افزايش ارزش اضافی است.
آنچه که درباال گفته شد با مراعات اصل مبادله با ارزش ھای مساوي صورت ميگيرد .با اين ھمه ,
ما شاھد افزايش ارزش و پيدايش ارزش اضافی ھستيم .سرمايه دار پس ازينکه نيروی کار را
خريداری کرد حق استعمال آنرا برای خود به دست مياورد :کليد راز ارزش اضافی درينجا نھفته
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است" .ارزش مصرف نيروی کار ,يعنی کار ,ديگربه فروشنده آن تعلق ندارد ,ھمانطوريکه ارزش
مصرف روغن فروخته شده ديگربه بقال تعلق ندارد .فرد صاحب پول  ,ارزش روزانه نيروی
کاررا پرداخت کرده است ,پس مصرف آن درطول روز)يعنی( کار يک روزتمام به وی تعلق
ميگيرد .حتی اگرمخارج نگھداری و ترميم اين نيروی کار فقط معادل نصف روز کار باشد – با
وجوداينکه وی ميتواند درطول يک روز تمام کاريا عمل نمايد -يعنی ارزش ايجاد شده به وسيله
مصرف آن درطول يک روز ,دوبرابرارزش روزانه آن باشد"...

2

ھرچقدرسرمايه دار کارخانه ھای بيشتری بازکند وھرچه اين کارخانه ھا بيشتربزرگترباشند,
ثروتھای بيشتری انباشت ميشود ,زيرا ارزش ايجاد شده بوسيله نيروی کارکارگراز ارزش نيروی
کار بسياربيشتر بوده واين تفاوت به وسيله سرمايه دار غصب ميشود.
با بررسی روند توليد ارزش اضافی  ,ميتوانيم به روشنی مشاھده کنيم که اين ارزش اضافی به
وسيله کار کارگران درحيطه توليد ايجاد شده است .اما بورژوازی ونمايندگان اش برای پنھان کردن
ماھيت استثمار کارگر وانمود ميکنند که ارزش اضافی جديدی که بوسيله سرمايه دار بدست آمده از
حيطه مبادله ناشی شده است .ما بايد اين دروغ را کامال فاش سازيم .ما نميتوانيم ارزش اضافی را
نه ناشی ازين بدانيم که خريدارکاال را با قيمتی کمترازارزش آن بدست مياورد و نه ناشی ازينکه
فروشنده کاال خود را با قيمتی باالترازميزان ارزش آن به فروش ميرسانند .درواقع  ,سودھا يا
زيانھای ايجاد شده برای کسانيکه ازين شيوه ھا استفاده ميکنند ,با اين دليل که گاھی آنھا درمقام
خريدار وگاھی درمقام فروشنده اند ,ھمديگرراجبران مينمايند .ھمچنين نميتوان ارزش اضافی را
ناشی از حقه بازی دانست زيرا باوجود اينکه برخی قربانی آن بوده وبرخی برنده اند اما ميزان کل
3

ثروت ھای دوطرف اضافه نميشود".طبقه سرمايه دار يک کشور نميتواند از خودش دور رود"

اگربخواھيم ميان ارزش اضافی وحيطه مبادله يک رابطه مشاھده کنيم ,اين رابطه دراين نھفته است
که سرمايه دار ,نيروی کار ووسايل توليد را خريداری کرده وکاال ھا را به
فروش ميرساند:اين نميتواند ازين حيطه جدا باشد .درحيطه گردش  ,سرمايه دار نيروی کار ووسايل
توليد را خريداری کرده واجازه توليد ارزش اضافی را ميدھد؛و وقتی سرمايه دارکاال را به فروش
ميرساند  ,به ارزش اضافی تحقق ميبخشد .اما به ھرصورت ارزش اضافی فقط ميتوانددرحيطه
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توليد و نه درحيطه گردش ومبادله  ,توليد گردد .ارزش اضافی فقط ميتواند محصول
استثمارکارگربوسيله سرمايه داردرطی روند توليد باشد.
پس ازافشاء کردن راز استثمارسرمايه داری ,ما ميتوانيم جوھرسرمايه و قوانين اقتصادی بنيادی
سرمايه داری را درک کنيم .سرمايه ارزشی است که ميتواند ارزش اضافی به باربياورد .يعنی
ارزشی است که خود قادربه توليد ارزش است .سرمايه خنثی نيست بلکه روابط توليدي سرمايه
داری و روابط طبقاتی استثمار کارگران بوسيله سرمايه دار را مجسم ميسازد.
اين روابط که بوسيله سرمايه دارتجسم يافته اند نتيجه يک تکامل تاريخی ھستند .وسايل توليد وپول
مدتھا قبل از تولد روابط توليد سرمايه داری وجود داشته اند ,اما فقط با روابط توليد سرمايه داری
به سرمايه تبديل شده اند .يعنی وقتيکه به وسيله سرمايه داران تصرف شده و به وسيله استخراج
ارزش اضافی از کارگران تبديل شدند .مارکس ميگويد ":يک زنگی يک زنگی است .فقط
درشرايط معين است که به برده تبديل ميشود .يک ماشين نخ ريسی يک ماشين نخ ريسی است .فقط
درشرايط معين است که به سرمايه تبديل ميشود".

4

اقتصاددانان بورژوازي ادعاميکنند که وسايل توليد معرف سرمايه ھستند .مطابق گفته ھای آنھا
سنگ وچماق انسانھای اوليه از نوع سرمايه بوده اند.ھدف اين ھجويات استفاده ازروابط ميان اشياء
برای پوشاندن روابط طبقاتی ميان انسانھاست؛ اين ھمان مخفی کردن ماھيت استثمارکارسرمايه ,
نفی اين واقعيت که سرمايه يک مقوله تاريخی است  ,گفتن اين است که سيستم سرمايه داری ازعھد
باستان وجود داشته و دگرگون نخواھد شد.
مارکس درتحليل مشخصات شيوه توليد سرمايه داری ميگويد " :ايجاد ارزش اضافی  ,اين است ,
قانون مطلق اين شيوه توليد 5 ".اين قانون ،قانون اقتصادي بنيادی سرمايه داری بوده وغايت عينی
توليد سرمايه داری را روشن ساخته و ماھيت آنرا عريان ميسازد .اگر توليد ارزش اضافی صورت
نميگرفت  ,توليد نميتوانست سرمايه داري بشود.تمام فعاليتھای سرمايه داری شامل مکيدن خون
وعرق کارگران با ھدف ثروتمند شدن است .بجيب زدن صدھا وھزارھا  ,داشتن حرص ارزش
اضافی  ,اينست ماھيت سرمايه داری " ,ھدف سرمايه توليد سود است و نه ارضاء نيازھا"", 6
سرمايه و افزايش ارزش آن بوسيله خودش به عنوان نقطه حرکت ونقطه پايان  ,موتور وپايان توليد
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به نظرميايد 7".تمام سيستم سرمايه داری برپايه استثماروحشتناک کارگران بوسيله سرمايه داران
بناء شده است .سيستم سرمايه داری يک سيستم جنايتکارانه  ,استثمارانسان به وسيله انسان است.
بورژوازی ونماينده گان آن برای حفاظت از سيستم سرمايه داري ماھيت استثمارگری سرمايه داری
را پنھان ساخته و ھجويات زيادی را برای فريب توده ھا اختراع ميکنند .آنھا ميگويند اگرکارگران
گرسنه اند وازسرما ميلرزند بدليل آن است که " زندگی سخت است" واگرسرمايه داران ثروتمند
ميشوند به لطف " فعاليت وروحيه صرفه جوی " آنھا ميباشد و غيره  .اينھا سخنان پوچی بيش
نيستند .اگرسرمايه داران کارنمی کنند ،چکش را به دست نميگيرند ،به ماشين ھا دست نمی زنند،
چگونه ميتوانند به خودشان " فعال" بگويند؟ اگرآنھا بدون وقفه خرج کرده  ,زندگی پرخرجی را
ميگذرانند ديگر چگونه ميتوانند ادعای " صرفه جويئ" کنند؟ درجامعه کھن چين کارگران يک
زندگی غيرقابل تحمل را ازسرميگذراندند ,نه به اين خاطر كه " زندگی سخت بود" بلکه به اين دليل
که بخش عظيم ثمره کار آنھا به وسيله سرمايه تصرف ميشد .دريک کلمه فقرکارگران و ثروت
سرمايه داران ھردو دارای يک منشاء ميباشد .سيستم استثماری سرمايه داری که پايه آنرا تملک
خصوصی سرمايه داری تشکيل ميدھد.

شيوه ھای بيرحمانه استثمار وستم برکارگران
بوسيله سرمايه داران
شيوه ھای بيرحمانه استثمار و ستم بر کارگران به وسيله سرمايه داران
سرمايه داری تجسم واقعی سرمايه وروح سرمايه است .سرمايه دار خون آشامی است که کارگران
را تا آخرين قطره خون آن استثمارخواھد کرد .سرمايه دار برای کسب سود ھرچه بيشترازھرشيوه
وروشی برای تحکيم و تشديد استثمارکارگران استفاده ميکند .نرخ ارزش اضافی به ما امکان
ميدھدتا درجه استثمارکارگربوسيله سرمايه داررا مشاھده نماييم.
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اگربخواھيم بدانيم نرخ ارزش اضافی چيست و درجه استثمارکارگربوسيله سرمايه داررا توضيح
دھيم بايد دروھله اول نقش متفاوتی را که وسايل توليد وابزارکاردرشکل گيری وافزايش ارزش
ايفاء ميکنند درک کرده و تفاوت ميان سرمايه ثابت وسرمايه متغييررا بفھميم.
وسايل توليد درروند کارفرسوده شده  ,ارزش مصرف اوليه آنھا ازدست رفته اما ارزش آنھا ناپديد
نميشود .ارزش آنھا بلطف دگرگونی که بوسيله کار کارگرصورت ميگيرد به محصوالت جديد
انتقال يافته است .با اين ھمه اين انتقال نميتواند ھيچگونه ارزش جديدی ايجاد کند درنتيجه اين بخش
از سرمايه که صرف خريد وسايل توليد ميشود بنام سرمايه ثابت خوانده ميشود .برخالف سرمايه
ثابت  ,آن بخش از سرمايه که صرف خريد نيروی کارميشود سبب افزايش ارزش ميشود) درواقع
ارزش اضافی ايجاد شده به وسيله کار كاگر از ارزش خود نيروی کار فراترميرود( اين بخش از
سرمايه بنام سرمايه متغييرخوانده ميشود .ارزش اضافی دقيقا محصول افزايش سرمايه متغييراست.
اگرحرف  cنشاندھنده سرمايه ثابت ،حرف  vسرمايه متغيير وحرف  plارزش اضافی باشد به اين
ترتيب سرمايه بکارافتاده به وسيله سرمايه دار معادل  c+vبه ارزش کل محصول معادل c+v+pl
است .ازآنجا که ارزش ) cسرمايه( نميتواند درطول روند توليد تغييرکند ) plارزش اضافی(
منحصرا محصول افزايش ) vسرمايه متغير( خواھد بود .به ھمين دليل است که اگربخواھيم درجه
استثمارکارگر را نشان بدھيم نه  cبلکه بايد  v & plرا درنظربگيريم.
اگر )plارزش اضافی( را به ) vسرمايه متغير( تقسيم کنيم درنتيجه  pl/vنرخ ارزش اضافی را
بدست ميدھد .اگرمثال نخ ھای پنبه ايی را مجددا درنظربگيريم خواھيم داشت:
 Vمساوی به  300﷼ و  plنيز معادل به  300﷼ بوده است ونرخ ارزش اضافی يعنی  pl/vکه
نشاندھنده درجه استثمارسرمايه داری است درنتيجه معادل  100فيصد خواھد بود.
ميتوان مشاھده کرد که برطبق روند افزايش ارزش زمان کار روزانه يک کارگردرواقع ميتواند به
دو بخش تقسيم شود :يک بخش صرف بازتوليد ارزش سرمايه متغير)يعنی دستمزد( ميشود ،اين
بخش از زمان کاراجازه برطرف ساختن نيازھای حياتی کارگررا ميدھد وبنام زمان کارالزم ناميده

اقتصاد سياسي چيست

63

ميشود ،بخش ديگرصرف توليد ارزش اضافی برای سرمايه دارميشودوبنام زمان کار اضافی
خوانده ميشود .به اين طريق ميتوان نرخ ارزش اضافی را به شکل ذيل نشان داد.
زمان کار اضافی
زمان کار الزم

=

)(plارزش اضافی

=

نرخ ارزش اضافی

) (vسرمايه متغير

اخذ ارزش اضافی مطلق به وسيله طوالنی ترکردن زمان کار.
برای تشديد استثمارکارگرسرمايه دار ھمواره ميکوشد نرخ ارزش اضافی را افزايش دھد .درسيستم
سرمايه داری زمان کاريک کارگر درطول يک روز ازجمع زمان کار الزم و زمان کار اضافی
تشکيل ميشود .فرض کنيم که دراصل روز کاريک کارگردوازده ساعت باشدکه شش ساعت آنرا
زمان کار الزم وشش ساعت ديگررا زمان کاراضافی تشکيل ميدھد .حال سرمايه دار زمان کاررا
به  15ساعت افزايش ميدھد زمان کار الزم تغييرنکرده وھمان  6ساعت باقی مانده است اما زمان
کار اضافی به  9ساعت افزايش يافته و به ميزان  3ساعت زياد شده است .به اين ترتيب نسبت
کاراضافی به کار الزم از 6/6به  9/6افزايش يافته و نرخ ارزش اضافی از  %100به % 150
رسيده است .اين توليد ارزش اضافی که ناشی از طوالنی کردن مطلق زمان کارروزانه است
ارزش اضافی مطلق خوانده ميشود.
درچين قديم زمان کار روزانه يک کارگربه طرز وحشتناکی طوالنی بود و به  16 , 15وحتی 18
ساعت ميرسيد .دراين زمان " برخواستن قبل ازطلوع آفتاب و خوابيدن درنيمه شب و ھمواره ستاره
ھا را ديدن " چيزی عادی بود .قبل از آزادی ،کارگران يک کارخانه "تيان تسين " بايد  357روز
درسال و ھرروز قريب  20ساعت کارميکردند .اگراين ميزان را برحسب سيستم روزکار ھشت
ساعته درنظربگيريم ھرکارگربايستی  893روزکاردرسال انجام ميداد .ويا به عبارت ديگرکار سه
سال واقعی رادريک سال .سرمايه داربه منظور ھرچه طوالنی ترکردن ساعت کار روزانه به
انواع حيله ھا و پستی ھا ازقبيل ثبت نام برای رفتن به توالت دست زده وحتی عقربه ھای ساعت را
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به عقب ميکشد .ھرچه ساعت کارکارگرطوالنی ترشود به ھمان نسبت زمان کاراضافی مھمترو
کميت ارزش اضافی مطلق کسب شده بوسيله سرمايه داربيشترخواھد بود .تحت استثمار بی رحمانه
سرمايه داران ،اين مصرف زياده ازحد نيروی کار موجب واردآمدن صدمات جسمی بيشمار به
کارگر و مرگ پيش رس اوميگردد.
سرمايه داران ازطريق طوالنی کردن زمان کار به استثمارمی افزايند اما ھرچند که اين شيوه خيلی
آسان است ولی بطور اجتناب ناپذيری مقاومت کارگران را باعث ميشود .به عالوه سرمايه
دارنميتواند کارگران را وادار کند درتمام  24ساعت به کاربپردازند زيرا مصرف نيروی کار به
يک مرز فزيولوژيك برخورد ميکند .به اين دليل ،سرمايه داران برای تشديد استثمارکارگران به
شيوه ھای ديگری دست ميزنند ،يعنی تقليل زمان کار الزم وطوالنی کردن نسبی زمان کار اضافی.

استخراج ارزش اضافی نسبی بوسيله تقليل زمان کارالزم.
چگونه ميتوان زمان کار الزم را تقليل داد؟ ميدانيم که زمان کارالزم زمان کاری است که برای
بازتوليد ارزش نيروی کارضروری است .ارزش نيروی کار به نوبه خود به ارزش وسايل معيشت
الزم برای کارگروخانواده او وابسته است .اگرسرمايه دارتکنيکھا وماشين ھای جديدی را به
کاربگيرد اين امر عموما ً سبب افزايش بارآوری کاراجتماعی ودرنتيجه تقليل ارزش وسايل معيشت
ضروری برای بازتوليد نيروی کاراست .به اين ترتيب بدليل کاھش ارزش نيروی کارھرچند که
زمان يک روز کاريک کارگرثابت باقی ميماند اما زمان کارالزم ميتواند کاھش يافته وزمان
کاراضافی بطورنسبی افزايش يابد.فرض کنيم که زمان کارالزم دراصل  6ساعت وزمان کار
اضافی نيز  6ساعت باشد اگربارآوری کار دو برابرشود ارزش وسايل معاش الزم برای کارگر
وخانواده اوبه نصف تقليل ميابد .به اين ترتيب زمان کار الزم برای بازتوليد ارزش نيروی کاراز 6
ساعت به  3ساعت تنزل خواھد يافت ،اما زمان کار اضافی که درآغاز 6ساعت بود به  9ساعت
افزايش ميابد يعنی  3ساعت به آن افزوده خواھد شد .رابطه ميان زمان کاراضافی وزمان کارالزم
از  6/6به  9/3ونرخ ارزش اضافی از  %100به  %300افزايش خواھد يافت .اين ارزش اضافی
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توليد شده به وسيله تقليل زمان کار الزم و افزايش نسبی زمان کار اضافی ارزش اضافی نسبی
خوانده ميشود.
الزم به تذکراست که اگريک سرمايه دار منفرد ،تکنيک ھا وماشين ھای جديدی را به
کارگيردوکارگران را مجبورسازد که بارآوری کاررا افزايش دھند ،ازآنجايی که وی به تنھايی
نخواھد توانست ارزش وسايل معاش را تقليل دھد نخواھد توانست بالفاصله ارزش اضافی نسبی
استخراج کند .حال که قضيه ازين قراراست ،چرا سرمايه دار تکنيکھای جديد وماشين ھای تازه به
کارميگيرد؟ انگيزه مستقيم او اين است که اگرزمان کارفردی او برای توليد کاالھای خويش
کمتراززمان کاراجتماعا الزم باشد خواھد توانست کاالی خود را با ھمان قيمت تعيين شده به وسيله
زمان کار اجتماعا الزم به فروش برساند وبه اين ترتيب نسبت به سايرسرمايه داران ارزش اضافی
بيشتری کسب کند.
مارکس اين ارزش اضافی حاصل ازکمتربودن زمان کار انفرادی برای توليد يک کاال اززمان
کاراجتماعا الزم برای توليد آنرا ارزش اضافی فوق العاده مينامد.
اما سرمايه داری که قبل از ديگران تکنيک ھای جديدی بکارميگيرد نخواھد توانست اين ارزش
اضافی فوق العاده را برای مدتی طوالنی به جيب بزند .زيرا سايرسرمايه داران ،که شاھد اھميت
اين سود ھستند ميخواھند ھمين کاررا انجام دھند .پس از بکاربردن عمومی تکنيک ھا و ماشين
ھای جديد ،و با ارتقاء بارآوری کار ،ارزش کاال ھا ميتواند کاھش يافته با تفاوتی که قبالميان زمان
کارانفرادی وزمان کاراجتماعا الزم وجودداشت و سبب ايجاد ارزش اضافی فوق العاده ميشد
ناپديدميگردد .ازين پس اين ارزش فوق العاده وجود نخواھد داشت .اما به اين ترتيب بارآوری
کاراضافه افزايش يافته و ارزش تعداد زيادی ازکاالھا نسبت به ھم کاھش ميابد ،وسايل معاش که
اساس ارزش نيروی کار را تشکيل ميدھند ارزانترخواھد شد ،بنابراين ارزش نيروی کار کاھش
يافته وزمان کارالزم تقليل ميابد .نتيجه اين است که سرمايه دار ميتواند بارديگرارزش اضافی نسبی
بيشتری به چنگ آورد.
عالوه بر افزايش بارآوری کار ،سرمايه داران حريص به تشديد کارو تقليل زمان کار الزم برای
اخذ ارزش اضافی نسبی ،دست ميزنند .مارکس ميگويد  ":افزايش بارآوری کاروشدت آن سبب چند
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برابرشدن توده کاالھای بدست آمده دريک زمان معين شده ودرنتيجه آن بخش ازروز کاررا که كار
کارگری جزء توليد معادل وسايل معيشت خود ميکند کوتاه مينمايد".

8

سرمايه دار ازطريق افزايش آھنگ ،ارتقاء معيارھا و کاھش پست ھای کارآنقدرکارگران را فشرده
وسنگين ميکند که پس از يک روز کار کارگران ديگرھيچ رمقی ندارند .دريک کارخانه نساجی
شانگھای  440کارگربرای ده ھزاردوک درسال  1933وجودداشت .برای رقابت با يک کارخانه
ژاپنی مشابه و اخذ ارزش اضافی بيشترسرمايه داران اين کارخانه کارگران را مجبور به افزودن
شدت کارکرده درعين حال تعداد آنھا را کاھش دادند .درسال  1934شماره کارگران به  227برای
ده ھزاردوک کاھش يافت .درجامعه کھن چين ،تحت يوغ سرمايه داران ،بسياری از کارگران،
تحت فشار بسيار شديد کارپس از رسيدن به  40سالگی ديگرقادربه کارنبوده وپيش ازموعد می
مردند.

کاھش دستمزد به پايين ترازارزش نيروی کار  ،تشديد استثمارکارگر.
درميان ترکيب ھای متعددی که سرمايه داران برای استثمارکارگران استفاده ميکنند ،تقليل وضبط
دستمزد وجود دارد .وقتيکه ما درباال ارزش اضافی مطلق را مورد تجزيه و تحليل قرارداديم
فرض کرديم که سرمايه دار دستمزد رامطابق ارزش نيروی کار ميپردازد .اما درواقع  ,دستمزد
کارگر اغلب پايين تراز ميزان ارزش نيروی کاراست .سرمايه دارھمواره درسودای کاھش دستمزد
است يعنی  ,فقط تاحدودی که برای کارگر يک ھستی ناپايداررا تضمين نمايد؛ عالوه براين سرمايه
داران به ھروسيله ای برای کسرکردن از دستمزد کارگران وکاھش آن به کمترازميزان ارزش
نيروی کارمتوسل ميشوند ,به نحوی که کارگران حتی نتوانند حداقل سطح زندگی را تضمين نمايند.
مثال درمعدن ذغال سنگ " کی لوان" قاطر و اسپ را روزانه  " 47فن" 9کرايه ميگيرندحال آنکه
دستمزد روزانه يک معدنچی از " 22فن" تجاوز نميكرد .کامال حق داشتند اگر ميگفتند " يک آدم به
اندازه يک قاطر ارزش ندارد" .به عالوه درچين کھن در بسياری از کارخانجات مجازاتھای
متعددی عليه کارگران وجود داشت و حتی جريمه  ,گاه ازميزان دستمزد ھم فراترميرفت .به عنوان
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مثال برای کسانيکه ھروقت دلشان ميخواست آب ميخوردند ,برای کسانيکه ازپنجره به بيرون نگاه
ميکردند و کسانيکه درجلسات کارگری شرکت ميکردند جريمه مختلفی وجود داشت و ايجاد
سازمانھای کارگری ھرچه شديدترسرکوب ميشد و غيره .اين جريمه ھا يکی ازوسايل جمع آوری
ثروت بوسيله سرمايه داران بود.
سرمايه داران به نحوی بازھم بيرحمانه تری از کارتعداد زيادی اززنان و کودکان بھره
ميگرفتند .درين شرايط  ,دستمزد کارگران اغلب از ارزش نيروی کار کمترميشد و دستمز زنان
وکودکان بازھم پائين تربود .درچين کھن  ,زنان نيز بيش از  10ساعت درروز کارميکردند اما
دستمزدشان عموما  2/3يا نصف دستمزد مرد بود .دستمزد کودکان ازين ھم پايين تربود واغلب
حدود نصف دستمزد کارگران بود .برخی ازسرمايه داران  ,فقط اندکی خوراک به آنھا ميدادند
وھيچ دستمزدی به آنھا نمی پرداختند " کارآموزان" و " کودکانی که درکارخانه گمارده شده بودند"
ازنظرسرمايه داران ابدا به عنوان انسان درنظرگرفته نميشدند .مارکس ميگويد :سرمايه داران "
حريررا با خون کودکان که ازفرط کوچکی ناچاربودند درتمام طول کار برروی صندلی ھای بلندی
قرار بگيرند" می بافتند .بعلت رفتار بد سرمايه داران اين کودکان درھنگام رشد جسمی وفکری
خود ھيچ چيزی را برای خوردن ويا پوشيدن نداشتند واغلب کتک خورده ومورد توھين
قرارميگرفتند .تحت فشار بيرحمانه سرمايه داران تعداد زيادی ازين کودکان به بيماری ونقص
عضو دچارشده وازبين ميرفتند.
درجامعه سرمايه داری کارگران نه فقط استثمارميشوند بلکه به وسيله سرمايه داران تحت
فشارقرارميگيرند .درچين قديم تعداد زيادی از سرمايه داران صنعتی مقرراتی را تنظيم کرده اند که
کارگران را تحت فشارقرارميداد .اين مقررات شامل ده ھا نوع و حدود صد ماده بود .اين مقررات
به شدت به آزادی کارگران لطمه ميزد .ازآنجمله ميتوان " تفتيش درھنگام ورود وخروج " " ,
قدرت اخراج کارگرازکارخانه" و غيره را نام برد .اين کارخانه ھا به زندانھای واقعی و کارگران
به زندانی تبديل شده بودند .برخی ازسرمايه داران حتي پوليس نظامی را برای سرکوب کارگران
وارد کارخانه ميکردند.
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دستمزد ،روابط استثماری سرمايه داری را ميپوشاند.
دستمزد يک شکل قلب شده ارزش يا قيمت نيروی کاراست.
درجامعه سرمايه داری  ,کارگران درکارخانه سرمايه داران کارکرده وازآنھا دستمزد دريافت
ميدارند .درظاھر به نظرميرسد که سرمايه دار برای يک روز کار به کارگر يک روز دستمزد
وبرای يک ھفته کارکارگر يک ھفته دستمزد پرداخت مينمايد .گويی که کارکارگريک مزد معادل
خود دريافت کرده ويک " بازارعادالنه " وجود دارد .درواقع شکل دستمزد استثمار کارگر را به
وسيله سرمايه دار مخفی ميکند.
مارکس ميگويد ":دستمزد کارآنچيزی نيست که به نظرمی آيد )يعنی( ارزش )يا قيمت( کار؛ بلکه
فقط يک شکل قلب شده ارزش ) قيمت( نيروی کار است" 10.وقتي بورژوازي مي گويد كه دستمزد
"ارزش )قيمت( نيروي كار" است اين كامالً دروغ است.
بايد ميان نيروی کار و کارتفاوت قائل شده و اين " يکی از مھمترين نکات تمام اقتصاد سياسی"
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را تشکيل ميدھد .درسيستم سرمايه داری اين نيروی کار و نه کاراست که بصورت کاال وجود
دارد .چرا يک کار کاال نيست و نميتواند موضوع خريد وفروش واقع شود؟ دليل آن به شرح ذيل
است:
 .1اگر کاريک کاال بود ,ميبايستی مثل ھرکاالی ديگرقبل از آنکه درمعرض فروش
قرارگيرد  ,وجود داشته باشد .درواقع کار ،مصرف نيروی کار است وقبل از به فروش
رساندن آن وجودنداشته و فقط بعدازفروش نيروی کارکارگر وجود دارد .کارفقط پس
ازآغاز روند کار وجود دارد به عالوه ازين لحظه به بعد کارکارگر ديگربه او تعلق ندارد
وبه سرمايه دار متعلق است ودرنتيجه ديگرنميتواند به وسيله کارگربه فروش برسد.
 .2اگر کار  ,کاال ميبود ضرورتا ً مطابق قانون ارزش بايد با ارزش مساوی خود مبادله
ميشد .برای خريد کارکارگر ,سرمايه دار ميبايستی به اودستمزدی معادل تمام ارزش
ايجاد شده بوسيله اين کار را پرداخت ميکرد .اگر چنين ميبود سرمايه دار منشاء ثروتمند
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شدن خود يعنی ارزش اضافی را ازدست ميداد وسيستم سرمايه داری نيز
ديگروجودنميداشت.
 .3اگر کار کاال بود ,آنھم بايد دارای ارزش ميبود؛ اما چيست که اين ارزش را تعيين ميکند؟
ما ميدانيم که ارزش ھر کاال به وسيله کميت کاری که دربردارد
تعيين ميشود .اگرکارارزشی داشته باشد اين ارزش نيز به وسيله کميت کارتعيين ميشد و
درنتيجه کار بوسيله کار اندازگيری ميشود .اما اين ھيچ معنی ندارد.
بنابراين ميتوان مشاھده کرد که کاريک کاال نيست ودارای ارزشی نميباشد .درواقع ارزش يا
قيمت کاروجود ندارد .درسيستم سرمايه داری اين نيروی کار است که سرمايه
دارازکارگرخريداری ميکند .دستمزدی که سرمايه داربه کارگر پرداخت ميکند يک بخش از
ارزش ايجاد شده بوسيله نيروی کار است وبخش ديگراز ارزشی که به وسيله کارکارگرايجاد
شده است يعنی ارزش اضافی به وسيله سرمايه دار غصب ميگردد .به ھمين دليل است که
دستمزد درشيوه سرمايه داری منعکس کننده روابط ميان استخدام کننده ومزد بگير
استثمارکننده واستثمارشونده است که ميان سرمايه دار وکارگر وجود دارد.

دستمزد واقعی کارگران گرايش به کاھش يافتن دارد.
معموال سرمايه داران از پول برای پرداخت دستمزدھا استفاده ميکنند وقتی کارگر نيروی
کارخود را به فروش ميرساند ويک مقدار معين از پول را اخذ ميکند اين مقدار پول که
نشاندھنده دستمزد است بنام دستمزد اسمی يا ظاھری ناميده ميشود .اين کميت پول نميتواند
نشاندھنده سطح زندگی واقعی کارگرباشد .فقط کميتی ازوسايل معاش که بتواند واقعا به وسيله
اين دستمزد پولی خريداری شود ميتواند سطح زندگی اورا نشان دھد .اين دستمزد که سطح
زندگی واقعی کارگررا نشان ميدھد دستمزد واقعی نام دارد.
دستمزد اسمی يا ظاھری ودستمزد واقعی ھميشه با ھم مطابقت ندارند وقتی دستمزد اسمی
تغييرنکند دستمزد واقعی ميتواند کاھش يابد .ھمراه با کاھش قدرت خريد پول و افزايش قيمت

اقتصاد سياسي چيست

70

وسايل معاش کميتی ازين وسايل که ميتواند درمقابل آن مبلغ دستمزد ظاھری معاوضه شود
تقليل يافته ودرنتيجه دستمزد واقعی کاھش می يابد .بعضی اوقات دستمزد اسمی يا ظاھری
اندکی افزايش می يابد اما با اين ھمه اين افزايش کمتراز ميزان افزايش قيمت وسايل معيشت
است ودرنتيجه درھمين حال نيز دستمزد واقعی بازھم کاھش می يابد.
دستمزد واقعی کارگران درجامعه سرمايه داری درھرلحظه ازخود گرايشی به کاھش نشان
ميدھد .مثال به وسيله تورم  ,افزايش قيمت افزايش دستمزد ھا  ,بورژوازی به طور بی وقفه
تفاوت ميان دستمزد ظاھري و دستمزد واقعی را توسعه داده وبه اين ترتيب بروخامت استثمار
کارگران می افزايد.
درچين کھن " دستمزدھا مثل الک پشت ميخزيدند وقيمت ھا مثل خرگوش ميدويدند" سلسله
خانواده جيانگ

12

پول کاغذی را ھرچه بيشتر به بازارميريخت وتورم را به سطحی

باورنکردنی ميرساند .درطول  12سال از  1937تا  1949تعداد کل پول کاغذی بيش از140
ميليارد بار و رشد قيمتھا  8500ميليارد بار افزايش يافت به علت اين تورم کارگران چين کھن
درمشقت بارترين وضعيت به سرمی بردند .قبل از سقوط دودمان سلسله جيانگ ھربار که
کارگر مزد دريافت ميکرد " پس از دريافت دستمزد به بيرون ميدويدند اما پس از عبور
دوياسه خيابان بزرگ قيمت برنج ديگرسه بارزياد شده بود" درچين کھن دستمزد کارگران
کاھش يافته وتعداد اشيائی که ميتوانستند خريداری کنند بازھم بيشتر کاھش يافته بود .فراھم
کردن زندگی يک خانواده بسياردشوار بود .بعضی اوقات پس از يک اعتصاب يا مظاھره
دستمزدظاھری اندکی زياد ميشد اما قيمت ھا با سرعت بازھم بيشترافزايش می يافت .زندگی
کارگران ھرروز بدترميشد درچين کھن اجاره خانه ھم بسيار گران بود ،برای يک آلونک بايد
مبلغ گزافی به سرمايه دار پرداخت ميگرديد .مارکس وانگلس ميگويند  ":پس ازينکه
کارگراستثمار صاحب کارخانه را تحمل کرد و دستمزدش پرداخت گرديد بصورت طعمه ائی
برای سايراعضای بورژوازی درمی آيد :طعمه مالک خانه  ,خرده فروش  ,وام دھنده و غيره
غيره"  " 13درجھان ھمه کالغھا سياه
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ھستند ".شيوه ھای استثماربورژوازی اروپا درقرن نوزده که بوسيله مارکس وانگلس افشاء
شده است مشابه به شيوه ھای بورژوازی درچين قديم بود.

مبارزه طبقه کارگر عليه استثمارسرمايه داری
کاھش دستمزد واقعی کارگران آنھا را طعمه گرسنگی وسرما ميکند؛ درنتيجه بطور اجتناب
ناپذيری طبقه کارگر به مبارزه عليه استثمارسرمايه داری برمی خيزد.
طبقه کارگر برای حفظ حق زندگی خود با استثماربيرحمانه بورژوازی به مقابله برخواسته
مبارزه اقتصادی برای افزايش دستمزدھا را دامن ميزند .اين بسيارمھم است .وي ميتواند به
اين ترتيب موقتا از کاھش دستمزد ھای واقعی جلوگيری کرده وھمچنين درمبارزه خويش
وحدت خود را تحکيم بخشيده  ,آگاھی طبقاتی خود را باالبرده ومبارزه جوئی خود را تقويت
کند اما نميتوان درباره نقش مبارزه اقتصادی زياده ازحد اغراق کرد .مارکس ميگويد:
کارگران به عنوان طبقه" نبايد فراموش کنند که دراين مبارزه آتيه برای مقتول ھا ونه مثل اين
مقتول ھا مبارزه ميکنند که آنھا ميتوانند جلوی حرکت نزولی دستمزد واقعی را بگيرند اما
نميتوانند جھت آنرا تغيير بدھند؛ که ازمسکن استفاده ميکنند اما نميتوانند بيمار را مداوا
نمايند".

14

با اين طريق طبقه کارگر بايد بکوشد خود را به طور کامل آزاد سازد ،و نبايد مطلقا ً مبارزه
خود را به مبارزه اقتصادی محدود نمايد .وی بايد مبارزه اقتصادی را به مبارزه سياسی ارتقاء
دھد .حاکميت ارتجاعی بورژوازی راسرنگون سازد و سيستم استثمارسرمايه داری را
نابودنمايد.
اما خائينين به طبقه کارگرميگويند " چه بھترکه کارگران منحصراً به مبارزه اقتصادی
بپردازند" مطابق اين ترھات طبقه کارگر نبايد انقالب قھری را برای تصرف قدرت ومعدوم
نمودن سيستم سرمايه داری انجام دھد .کافی است تا دستمزد او اندکی افزايش يابد آتيه او
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اندکی بھترشود تا خود را راضی احساس کند .اگراين مرتدان به اين ترھات توسل ميجويند
برای اين است که ميخواھند جنبش انقالبی پرولتاريا را دربن بست رفرميسم بورژوائی
اسيرساخته و برای ابد طبقه کارگر را به صورت بردگان روزمزد سرمايه داران نگاه
دارند".به جای شعار محافظه کارانه" يک دستمزد عادالنه "برای يک روز کارعادالنه " آنھا
بايد روی درفش خود اين شعار انقالبی را بنويسند ":نابودی کارمزدوری "

15
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فصل پنجم
در جامعه سرمايه داری،

نابرابری به طور مدام افزايش
می يابد
انباشات سرمايه و تھيدست شدن پرولتاريا
سرمايه داران با کليه وسايل به استخراج ارزش اضافی مطلق و ارزش اضافی نسبی پرداخته و اين
ارزش اضافی را مجددا به شکل سرمايه در آورده و برای استثمار به کار ميگيرند؛ آنھا ھر روز
بيشتر کارگران را مورد ستم و استثمار قرار ميدھند .اين روند که در طی آن ارزش اضافی مجددا
به سرمايه تبديل ميشود انباشت سرمايه را تشکيل ميدھد.
تجزيه و تحليل انباشت سرمايه ميتواند به ما بفھماند که چرا در جامعه کھن سرمايه داران که ھرگز
به کار نميپرداختند ھر روز شاھد افزايش مدام ثروت خود بودند در حالی که کارگران که ھر روز
به سختی به کار ميپرداختند شاھد دشوارتر شدن بيش از بيش شرايط زندگی خويش ميگشتند .عالوه
بر اين ما بھتر درک خواھيم کرد که چرا سلب مالکيت کنندگان ،سلب مالکيت خواھد شد؛ چرا محو
سرمايه داران به پيروزی سوسياليسم ناگزير است و ھيچ نيروی ارتجاعی قادر به جلوگيری از آن
نيست .رسالت بزرگ تاريخی پرولتاريا ھمان واژگون سازي اين نظام سرمايه داری جنايت کار
است.
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انباشت سرمايه استثمار کارگران را تشديد مينمايد
باز توليد ساده سرمايه داری را تحليل کنيم و دروغ ھايی را که وانمود ميکنند که اين سرمايه
داران ھستند که کارگران را تغذيه ميکنند افشاء کنيم.
درباال گفتيم که انباشت سرمايه داری روندی است که به وسيله آن سرمايه داران بار ديگر ارزش
اضافی استخراج شده را به سرمايه تبديل ميکنند قبل از آنکه به تجزيه و تحليل انباشت سرمايه
بپردازيم ببينيم که اگر سرمايه داران به جای تبديل مجدد ارزش اضافی استخراج شده به سرمايه،
آن را تماما به مصرف شخصی خود برسانند چه اتفاقی خواھد افتاد .دراين حالت توليد سرمايه
داران نخواھد توانست خود را توسعه بخشيده وی قادر نخواھد بود جزء به باز توليد ساده بپردازد.
يک سرمايه دار را درنظر بگيرييم :وی يک کارخانه را با سرمايه ای معادل صد ھزار ﷼ باز
ميکند .از اين سرمايه  80000﷼ آنرا برای تھيه ساختمان ،مواد اوليه  ،وسايل و ماشين آالت
صرف ميکند) .برای ساده کردن مطلب فرض کنيم که اين وسايل توليد با ارزش  80000﷼ تماما
در طول يکسال به مصرف رسيده و ارزش آنھا تماما به کاالھای توليد شده انتقال يافته باشد( ،و
 20000﷼ آنرا برای خريد نيروی کار مصرف ميکند .فرض کنيم که نرخ ارزش اضافی نيز
معادل صد فی صد باشد .د ر يک سال ارزش محصوالت معادل ﷼
 80000c+20000v+20000pl=120000خواھد بود که  20000﷼ آنرا ارزش اضافی تشکيل
ميدھد .اگر يک سرمايه دار و خانواده او تمام اين  20000﷼ را به مصرف امور شخصی خود
برسانند درآغاز سال دوم توليد ،سرمايه ای که در دست دارد مثل سال قبل معادل
80000c+20000v=100000خواھد بود .فرض کنيم که نرخ ارزش اضافی تغيير نيابد؛
دراينصورت ارزش توليد سال دوم ھمان ميزان  120000﷼ باقی خواھد ماند .درطول توليد،
مقياس توليد وسيعتر نشده ودر ھمان سطح آغاز کار باقی ميماند .اين بازتوليد با ھمان مقياس
آغاز کار ،بازتوليد ساده نام دارد.
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بازتوليد ساده سرمايه داری چه چيزی را نشان ميدھد ؟
در وھله اين بازتوليد اجازه ميدھد تا بطور واضح بفھميم که در جامعه سرمايه داری چه کسی،
کسانی ديگری را تغذيه ميکنند .فقط يک روند توليد را درنظر بگيريم سرمايه دار از سرمايه
بکارانداخته برای پرداخت دستمزد استفاده ميکند .کامال بنظر ميرسد که اين اوست که کارگران را
نگھداری کرده و روزی ميدھد اين دقيقا ھمان چيزی است که تبليغات سرمايه داران را وانمود
مينمايد .اما کافيست که به روند توليد نگاه کنيم تا اين دروغ سرمايه داران بفوريت آشکار شود.
دستمزد فقط يک بخشی از ارزشی است که بوسيله خود کارگران در طول روند توليد ايجاد ميشود
در ارزشی که جديدا ايجا د ميشود نه فقط ارزشی وجود دارد که به کارگر اجازه زندگی و جبران
نيروی کارش را ميدھد بلکه ھمچنين ارزشی وجود دارد که به سرمايه دار اجازه ميدھد که امرار
معاش کرده و از يک زندگی پراز خوشی و لذت برخودار باشد .به ھمين دليل است که اين سرمايه
داران نيستند که به کارگران روزی ميدھند بلکه کامال به عکس اين کارگران ھستند که زندگی
سرمايه داران را تامين مينمايند.
بعالوه  ،روند بازتوليد ساده به ما اجازه ميدھد که بفھميم که سرمايه سرمايه داران ھمواره از تبديل
ارزش اضافی حاصل ميشود .مثال گذشته را بار ديگر در نظر بگيريم؛ اين سرمايه دار که در آغاز
کار يک سرمايه  100000ريالی را در اختيار داشته و ھر سال  20000﷼ را به مصرف
شخصی خويش ميرسانند .به اين ترتيب در طول  5سال وی تمام سرمايه اولی خود را که معادل
 100000﷼ بود خورده است .اما به کمک باز توليد ساده پس از  5سال دارای سرمايه معادل
 100000﷼ ميباشد .اين  100000﷼ سرمايه ديگر ھمان سرمايه اوليه نيست بلکه مبلغ ارزش
اضافی است که پس از  5سال بوسيله سرمايه دار استخراج شده است.
مارکس گفته است" :با تجريد از ھر گونه انباشت ،بازتوليد ساده نيز دير يا زود برای تبديل تمام
سرمايه بکار افتاده به سرمايه انباشت شده يا به ارزش اضافی تبديل شده به سرمايه ،کافی خواھد
بود" .1بنابرين کامال صحيح است که طبقه کارگر پس از تصرف قدرت ،بورژازی را از تمام
وسايل توليد محروم کرده و اين وسايل را به دولت پرولتاريا بازگردانند ،زيرا سرمايه سرمايه
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داران از تبديل ارزش اضافی ايجاد شده بوسيله کارگران حاصل ميشود .اين سرمايه ناشی از
مصادره ثروت ھای ايجاد شده بوسيله نسل ھاي پياپی کارگران است.
سر انجام ،با کمک روند بازتوليد ساده ميتواند مشاھده گردد که بازتوليد سرمايه داری نه فقط انواع
کاالھا را ايجاد ميکند بلکه ھمچنين مناسبات توليدی سرمايه داری را مجددا توليد مينمايند .در طی
باز توليد ،کارگران بدون وقفه به توليد سرمايه متغير که اجازه خريد مجدد نيروی کار را ميدھد و
نيز به توليد ارزش اضافی که به سرمايه دار امکان زندگی و حفظ سرمايه اوليش را ميبخشد اشتغال
دارند .درانتھا روند توليد ،کارگر بصورت يک کارکننده روز مزد درميآيد که ھيچ چيزی را
دردست نداشته و سرمايه دار ھمواره ھرآن چيزی را که برای استثمار کارگر ضروری است در
تصرف دارد.

باز توليد در مقياس وسيع سرمايه برای استخراج ارزش اضافی
ھر چه بيشتر صورت ميگيرد.
در باال فرض کرديم که سرمايه دار تمام ارزش اضافی را برای مصرف شخصي خويش خرج
ميکند و بدين ترتيب ،باز توليد فقط در مقياس اوليه ميتواند تکرار گردد .اما باز توليد ساده خصلت
مشخصه توليد سرمايه داری نيست .خصلت مشخصه توليد سرمايه داری بازتوليد وسيع است.
برای انجام بازتوليد در مقياس وسيع ،سرمايه دار نبايد تمام ارزش اضافی استخراج شده را برای
مصرف شخصی خود صرف کند ،بلکه بايد يك بخشی از آن را نگھداشته و آنرا مجددا تبديل به
سرمايه برای خريد ماشين ھای جديد ،وسايل و تجھيزات تازه و استخدام کارگران جديد بنمايد :فقط
به اين طريق است که وی قادر خواھد بود مقياس توليد را توسعه داده وباز توليد وسيع را عملی
سازد.
سرمايه يک سرمايه دار را وقتی که وی خود را به عرصه توليد وارد ميکند در نظر بگيريم.
فرض کنيم سرمايه وی معادل  100000﷼ است که از اين ميزان  80000﷼ سرمايه ثابت،
 20000﷼ سرمايه متغير بوده نرخ ارزش اضافی  %100است .در پايان روند توليد ،ارزش
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محصوالت معادل  80000c +20000v + 20000pl =120000خواھد بود .بازھم فرض
کنيم که سرمايه دار نصف  20000﷼ ارزش اضافی را صرف مخارج شخصی کرده و نصف
ديگر را به انباشت اختصاص داده  ،مجددا به سرمايه تبديل مينمايد .اگر نسبت ميان سرمايه ثابت و
سرمايه متغيير به ھمان نسبت موجود درسرمايه اوليه باقی بماند درسرمايه جديد  10000ريالی
سرمايه ثابت جديدا اضافه شده  8000﷼ ،سرمايه متغيير جديدا اضافه شده  2000﷼ خواھد
بود .درسال دوم  ،ميزان کل سرمايه به  110000﷼ بالغ خواھد گرديد که ترکيب آن به صورت
زير است 88000 c + 22000v :اگر نرخ ارزش اضافی  % 100باقی بماند درسال دوم ارزش
محصول معادل:
﷼  88000 c + 22000 v + 22000 = 132000 plخواھد بود  .اگر اين ارزش محصول را
با ارزش محصول سال اول مقايسه کنيم مشاھده ميکنيم که اين سرمايه دار بازتوليد وسيع را انجام
داده است .اگر بازتوليد وسيع سرمايه داری را درنظر بگيريم ،ميتوان مشاھده کرد که اين بازتوليد
فقط براثرتبديل يک بخشی از ارزش اضافی به سرمايه  ،امکان پذيراست .در باز توليد ساده بايد
مدت معيني را صبر كرد تا مشاھده نمود كه سرمايه به كار افتاده به وسيله سرمايه دار از تبديل
ارزش اضافي ناشي ميشود؛ اما در باز توليد وسيع ،سرمايه اضافي آشكارا از ھمان آغاز به عنوان
محصول تبديل ارزش اضافي پديدار است.
چرا سرمايه دار به جاي اينكه ھمه ارزش اضافي را بمصرف شخصي خود برساند به انباشت
سرمايه دست ميزند؟ برخي اقتصاد دانان بورژوا انباشت سرمايه را به عنوان تظاھر يك خاصيت
"پرھيزكارانه" سرمايه داران معرفي ميكنند ،گويي كه سرمايه داران به خاطر منافع تمام جامعه به
اين انباشت دست ميزنند و گويي برميل مصرف خود بخاطر توسعه مقياس توليد سرپوش ميگذارند.
ماركس ماھيت" پرھيزكاري" سرمايه داران را افشا كرده است .وي خاطر نشان كرده است كه
سرمايه داري "تابع حرص كوركورانه اش در جھت كسب سود ميباشد" 2.حرصي كه سرمايه داري
براي ارزش اضافي نشان ميدھد حد و مرز ندارد :فقط با انباشت بدون وقفه سرمايه ،با افزايش
بدون وقفه رقم سرمايه ،و با توسعه بدون وقفه توليد است كه ميتوان ارزش اضافي را افزون
ساخت .در عين حال رقابت نيز سرمايه داران را به انباشت سرمايه مجبور مينمايد .سرمايه داريكه
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سرمايه اش بيشتر است ميتواند وسايل كار تھيه كرده ،مواد اوليه خريداري كند و تكنيك ھاي
جديدي را در خدمت بگيرد و يك موفقيت ممتاز كسب كند بنابراين وي داراي امكانات بيشتري براي
افزايش بارآوري و كاھش زمان كار انفرادي ،براي توليد يك محصول به ميزان كمتري از زمان
كاراجتماعا الزم بوده و در رقابت ا ز امكان پيروزي بيشتري برخود دار است.
د رحالت معكوس وي به وسيله رقابت مغلوب شده و به صورت يك طعمه كوچك ،ماھي كوچكي كه
بوسيله كوسه ھاي بزرگ بلعيده ميشوند در ميآيد .رقابت ھر سرمايه دار را تحت فشار قرار ميدھد.
در رقابت ،ھراس از شكست و ورشكستگي ،سرمايه داران را مجبود ميكند كه براي تقويت توان
رقابت خويش تا حد ممكن سرمايه انباشت نمايند.
"رقابت ،قوانين مسلط توليد سرمايه داري را به عنوان قوانين جبري خارجي به ھر سرمايه دار
تحميل ميكند  .رقابت به او اجاز نميدھد سرمايه خود را بدون افزايش دادن آن حفظ كند و ادامه
افزايش سرمايه فقط به كمك يك انباشت تدريجي ممكن است".
بنابراين بطور وضوح اشكار ميشود كه اين نه چند صفت "خيرخواھانه" بلكه حرص و ولع
وھراس است كه سرمايه داران را بسوي تبديل مجدد يك بخشي از ارزش اضافي استخرج شده از
قبل كار كارگران به سرمايه ،سوق ميدھد ھر چه سرمايه داران بيشتر آنھا را استثمار كند انباشت
سرمايه نيز بزرگ تراست .ھرچقدر انباشت سرمايه بيشتر است سرمايه داران بيشتر قادرند تا به
نوبه خود ارزش اضافي استخراج كنند .به ھمين دليل است كه انباشت سرمايه نه فقط نتيجه استثمار
كارگران ،بلكه بعالوه وسيله اي براي وخيم تر كردن اين بحران و گسترش استثمار است.

بيكاري كارگران نتيجه انباشت سرمايه است
ارتقاي تركيب ارگانيك سرمايه سبب طرد كارگر بوسيله ماشين ميشود.
انباشت سرمايه فقط افزايش ميزان كل سرمايه نيست .در طول اين روند انباشت ،تركيب سرمايه
نيز ميتواند تغيير يابد .اين امر نتايج بزرگي براي پرولتاريا در برخواھد داشت.
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از نقطه نظروسايل ،ترکيب سرمايه به صورت يک رابطه ميان وسايل توليد )ساختمانھای کارخانه
 ،ماشينھا و مواد اوليه ( و نيروی کار است .ميان کميت وسايل توليدی که بوسيله سرمايه دار
خريداری شده وشمار کارگرانی که استخدام ميکنند رابطه معينی موجود است .مثال  :ميان کميت
پنبه ای که ھرروز استعمال ميشود وشمار دوک ھايی که ھرروز بوسيله کارگران نساجی توليد
ميشود ضعف يا قوت اين رابطه به سطح تکنيک توليد اجتماعی ،خصلت و درجه مکانيزه شدن ھر
رشته توليدی ونيز به درجه مجھز بودن تکنيکی ھرموسسه مربوط است به ھمين دليل است که ما
اين رابطه را ترکيب تکنيکی سرمايه ميخوانيم .ھمچنين ميتوان ترکيب سرمايه را از زاويه ارزش
نيز مورد بررسی قرارداد .ارزش وسايل توليد به عنوان سرمايه ثابت و ارزش نيروي كار
بصورت سرمايه متغير ظاھر ميشود .رابطه ميان سرمايه ثابت و سرمايه متغيير ترکيب ارزشی
سرمايه ناميده ميشود.
ميان ترکيب تکنيکی سرمايه و ترکيب ارزشي سرمايه رابطه فشرده ای وجود دارد بطور عمومي ،
دگرگونی در ترکيب تکنيکی سرمايه سبب تغيير در ترکيب ارزشی سرمايه ميشود  " .ما ترکيب
ارگانيك )آلی( سرمايه را ھمان ترکيب ارزشی آن ميدانيم که به شکلی که اين ترکيب ارزشی به
ترکيب تکنيکی وابسته باشد و درنتيجه تغييرات حاصل دراين يکی  ،درديگری منعکس ميگردد".

4

فرمول ترکيب آلی سرمايه عبارتست ازpl /v :
مثالی بزنيم  :يک سرمايه دار دارای سرمايه معادل  100ھزار ﷼ است که  80ھزار ﷼ آن
سرمايه ثابت و  20ھزار ﷼ آن سرمايه متغييراست .ترکيب ارگانيک )آلی( اين سرمايه عبارت
است از  80000/20000 = 4/1درطول تکامل سرمايه داری  ،ترکيب آلی سرمايه نه ثابت است
ونه تغييرناپذير .سرمايه دار برای اخذ ارزش اضافی ھرچه بيشتر و برای تفوق در رقابت شديد
بايد وسايل تکنيکی موسسات را بھبود بخشيده ،استفاده ازماشين را جايگزين کار يدی سازد ويا
ماشين ھای کھنه را با ماشين ھای جديد تعويض نمايد .به اين ترتيب سرمايه دار مجبوراست
سرمايه ای را که برای خريد و مرمت ماشين ھا به کار مياندازد افزايش دھد .اگر ماشين جايگزين
کار دستی بشود ،کارگر درھمان زمان کاربيشتری انجام داده ومواد اوليه بيشتری مصرف مينمايد؛
سرمايه داران بايد سرمايه ای را که وقف خريد مواد اوليه ميشود افزايش دھند .به اين دليل در
درروند بدون وقفه انباشت سرمايه سھم سرمايه ثابت درکل سرمايه بيش از پيش بزرگ ميشود
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درحاليکه سھم سرمايه متغيير بيش از پيش کوچک ميگردد .ترکيب آلی سرمايه مدام درحال افزايش
است.
پيش شرط ترکيب آلی سرمايه عموما رشد سرمايه منفرد است .افزايش سرمايه دو شکل مشخص به
خود ميگيرد:
شکل اول ( انباشت سرمايه است .يعنی يک سرمايه معين با اتکاء به انباشت خود ميزان کل سرمايه
را افزايش ميدھد.
شکل ديگر( تمرکز سرمايه است .در طی رقابت ،سرمايه بزرگ سرمايه ھای کوچک را جذب
ميکند و ويا سرمايه ھای کوچکی که درابتدا پراگنده بوده اند برای ايجاد يک شرکت سھامی جمع
شده ويک سرمايه مھمی را تشکيل ميدھند .انباشت وتمرکز سرمايه ضرورتا سبب افزايش ترکيب
آلی سرمايه ميگردد.
افزايش ترکيب آلی سرمايه ضرورتا به نتايج وخيمی برای طبقه کارگر منجرميشود .اگر ترکيب آلی
سرمايه تغييرنکند ،انباشت سرمايه موازی با نياز به نيروی کار  ،يعنی متناسب با امکانات به
کارگرفتن کارگران  ،افزايش ميابد .اما پس از باال رفتن ترکيب آلی سرمايه ،نتايج انباشت ديگر
مثل قبل نيستند .تقاضا برای نيروی کارميتواند افزايش يابد .اما اھميت اين افزايش بمراتب کمتر از
افزايش سرمايه ثابت است .دربرخی حاالت ميتوانيم حتی شاھد تقليل نياز به نيروی کار باشيم .
زيرا درآخرين تحليل اين ميزان کل سرمايه نيست که تعيين کننده ميزان احتياج به نيروی کار است
4
بلکه تعيين کننده آن سرمايه متغيير است :به عنوان مثال :وقتيکه ترکيب آلی يک سرمايه
1

است

اين به آن معنی است که از ھزار ﷼ ،فقط دوصد ﷼ برای پرداخت به کارگران صرف ميشود.
اگر ترکيب آلی سرمايه به  9/1افزايش يابد اين بمعنی آنست که از  1000﷼ سرمايه فقط 100
﷼ آن صرف پرداخت به کارگران ميشود .به اين ترتيب حتی وقتيکه يک سرمايه از  100ھزار
﷼  150 ،ھزار ﷼ برسد ،سھم سرمايه متغييرميتواند از  20ھزار به 15ھزار تقليل يابد .اين
نشان ميدھد که ارتقاء ترکيب آلی سرمايه عرضه اشتغال را کاھش داده وبرای کارگران نتايج
مصيبت باری به پيش دارد .درجامعه سرمايه داری اين طبقه کارگر است که ماشين ھا را ميسازد؛
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اما استعمال ماشين ھا بوسيله سرمايه داران تعداد بسيارزيادی از کارگران را بيکار کرده و به
خيابان پرت ميکند .استعمال ماشين خياطی بوسيله سرمايه داران تعداد زيادی از کارگران خياط را
بيکارکرده است .استعمال ماشين ھا بسته بندی  ،تعداد زيادی از کارگران بسته بندی را به بيکاری
کشانده است .درطول تکامل سرمايه داری بيکاری افزايش يافته وامکانات استخدام کارگران بطور
نسبی ،به تدريج که تکنيک ھا بھبود يافته وترکيب آلی سرمايه افزايش ميابد ،کاھش ميابد .اين پديده
اخراج کارگران بوسيله ماشين است.
اضافه جمعيت نسبی نتيجه اجتناب ناپذيرانباشت سرمايه است
افزايش ترکيب آلی سرمايه سبب تقليل نسبی نياز سرمايه به نيروی کار ميشود .اما درطول انباشت
سرمايه عرضه نيروی کار به طور مطلق افزايش ميابد .تکامل تکنيکھای توليد سرمايه داری و
کاربرد ماشين درمقياس وسيع به مقدار زيادی سبب تسھيل در حرکات کار شده و ديگر محتاج به
نيروی زياد جسمانی نميباشد .نتيجه آن ورود خيل عظيم زنان و کودکان به سپاه کارگران مزد
بگيرھستند .درعين حال در طی روند انباشت سرمايه تعداد زيادی از توليد کنندگان کوچک کااليئ
و سرمايه داران کوچک دراثررقابت ورشکست شده و برای گذران زندگی چاره ای جزء فروش
نيروی کار خود ندارند .تکامل سرمايه داری درروستاھا شمار زيادی از دھقانان را بسوی
ورشکستگی سوق ميدھد واينھا درجستجوی کاری برای ادامه زندگی به شھرھا سرازيرميشوند.
تمام اينھا سبب افزايش مطلق عرضه نيروی کار ميگردد.
به اين ترتيب ازيکسو نياز به نيروی کار به طورنسبی کاھش ميابد وازسوی ديگرعرضه نيروی
کار بطور مطلق افزايش ميابد .درنتيجه وسيعا درجامعه سرمايه داری يک ارتش قابل مالحظه
بيکاران وجود دارد که اضافه توليد نسبی را تشکيل ميدھد .به اين دليل به اين اضافه جمعيت،
اضافه جمعيت نسبی ميگويند که اين اضافه جمعيت فقط مازاد نسبت به نيازھای سرمايه ميباشد.
يعنی منظور اين نيست که اين اضافه جمعيت واقعا به شکل مطلق وجود دارد ويا واقعا اين اضافه
جمعيت از محدوده توليد اجتماعی وسايل معاش که اجازه تغذيه آنرا ميدھند فراتر ميرود و يا
سرانجام اين مازاد جمعيت واقعا زيادی است .در واقع درجھان مطلقا نميتواند مازاد جمعيت مطلق
وجود داشته باشد زيرا انسانھا نه فقط دارای يک دھان برای خوردن بلکه دارای يک جفت دست
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برای ايجاد انواع سرمايه ھای مادی نيز ميباشند .روزی که خلق زحمتکش سرنوشت خود را به
دست گيرد ،يک مبارزه عظيمی را برای توليد براه خواھند انداخت و روز به روز وسايل معاش
متعددتری را ايجاد خواھند کرد و زندگی وی روز به روز مرفه ترخواھد گرديد .فقط در جامعه
سرمايه داری است که کارگران به خيابان افکنده شده ويک مازاد جمعيت نسبی را تشکيل ميدھند،
زيرا آنھا حاکم برسرنوشت خود نبوده و ماشين ھايی که بوسيله آنھا ساخته ميشود ،به وسيله سرمايه
مورد استعمال قرارميگيرد .مارکس ميگويد ":که اضافه جمعيت نسبی قانون جمعيت است .که
مشخصه عصر سرمايه داری بوده و متناسب با ھمين توليد ويژه است ".وی ميگويد که " انباشت،
ترقی ثروت برمبنای سرمايه داری ضرورتا سبب ايجاد يک اضافه جمعيت کارگری خواھد شد".

5

اضافه جمعيت نسبی درجامعه سرمايه داری سه شکل اساسی بخود ميگيرد.
شکل اول عبارتست از اضافه جمعيت مواج  .اين اصطالح برای نشان دادن جمعيت بيکاری بکار
ميرود که موقتا از روند توليد اخراج شده باشد .اين شکل بيکاری  ،رايج ترين شکل
درمراکزصنعتی است .درھنگام بحران ھا  ،يا پس از بکار بستن ماشينھا يا تکنولوجی جديد  ،يک
بخشی از كارگران از کارخانه ھا اخراج ميشوند .اما به ھنگام فرارسيدن دوره آغاز فعاليت مجدد
ويا ھنگاميکه صنايع تکامل ميابد اين بيکاران جذب شده ودرکارخانه مجددا بکار گرفته ميشوند.
فقط يک تعداد اندکی از کارگران کشور ھای سرمايه داری ھرگز طعم بيکاری را نچشيده اند.
اکثريت عظيم کارگران دريک زمان معين دربيکاری به سربرده و درزمان معين ديگری کارپيدا
ميکنند.
شکل دوم  ،اضافه جمعيت پنھان است يعنی اضافه جمعيت درروستا .پس از دگرگونی سرمايه
داری درروستا وافزايش ترکيب آلی سرمايه نياز به کارگران کشاورزی به طور بی وقفه کاھش
ميابد .اما در کشاورزی اين اخراج نيروی کار بطورمطلق صورت ميگيرد .ديگرنميتوان مجددا
نيروی کار جذب کرد مگرازطريق آباد کردن زمينه ھای جديد درميان کارگرانی که به وسيله
کشاورزان سرمايه دار اخراج شده اند برخی به سوی شھرھا سرازيرميشوند وبرخی ديگريک
زندگی نامطمئن را با نگھداری و کشت يک قطعه کوچک زمين وانجام کار روزمزدي  ،ميگذرانند.
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ظاھرا چنين به نظرميرسد که آنھا درحالت بيکاری به سرنميبرند .اما درواقع  ،از نظرتوليد
کشاورزی آنھا اضافی بوده و به ھمين دليل است که اين جمعيت را اضافه جمعيت پنھان ميناميم.
شکل سوم :اضافه جمعيت راکد است .اينھا کسانی ھستند که بکار بانکی يا بکار اجرت بگيری می
پردازند .ھرچند که آنھا را درزمره ارتش کارگرانی که درحال خدمت فعال ھستند درنظرميگيريم،
اما کار آنھا بسيار ناپايداربوده و زمان کارشان طوالنی تراست و با اينھمه دستمزد آنھا درپايين
ترين ميزان ممکن بوده و سطح زندگی آنھا پائين تر از ميزان متوسط سطح زندگی طبقه کارگر
قراردارد.
درجامعه سرمايه داری عالوه براين سه نوع اضافه جمعيت نسبی توده ای کثيری بينوايان وجود
دارد که ازراه صدقه يا گدائی زندگی ميکنند .درميان آنھا کسانيکه وجود دارد که قدرت کارکردن
را ازدست داده اند ،مثل پيران  ،ضعيفان  ،بيماران  ،معلولين  ،يتيمان  ،ولگردان و غيره  .آنھا
نشان دھنده بينواترين قشراضافه جمعيت بوده وزندگی آنھا ازھمه مشقت بارتراست.
اضافه جمعيت نسبی نتيجه اجتناب ناپذيرانباشت سرمايه است درعين حال اين پديده خود بخود به
اھرم انباشت سرمايه تبديل ميشود .تا جاييکه يکی از شرايط وجود وتکامل شيوه توليد سرمايه داری
را تشکيل ميدھد .سرمايه داران ازبيکاری کارگران به عنوان يک "اتو" برای تحکيم ستم واستثمار
کارگران شاغل استفاده ميکنند .اغلب ميتوان اين سخن بيرحمانه را ازدھان سرمايه داران شنيد که "
اگرپيدا کردن صد تايی سگ دشوار است ،اما پيدا صد کارگر آسان است" چرا سرمايه داران
ميتوانند به خود اجازه اين جسارت را بدھند؟ فقط به اين دليل که درپشت درھای کارخانه ھزاران
ھزارکارگر بيکاروجود دارد وسرمايه دارقادراست کسانيرا که دردرون کارخانه کارميکنند تھديد
کرده و دستمزدآنھا را کاھش دھد .درعين حال ،اقتصاد سرمايه داري درحالت رقابت و انارشی )
ھرج ومرج( که برتوليد حاکم است تکامل يابد .توليد سرمايه داری به شکل جھش وار کاھش يافته
ويا توسعه ميابد .وقتی توليد ناگھان افزايش ميابد .احتياجات سرمايه به کار نميتواند فقط بوسيله رشد
وافزايش طبيعی نيروی کار پاسخ گفته شود .سرمايه داران بايد درجستجوی يک " منبع ذخيره"
نيروی کار باشند .اضافه جمعيت نسبی دقيقا يک" منبع ذخيره" ازين نوع است .به اين معنی ما
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ارتش ذخيره صنعتی را ارتش ذخيره جامعه سرمايه داری ميناميم .وجود اين ارتش برای وجود و
تکامل شيوه سرمايه داری اجتناب ناپذيراست.
تئوری جمعيت مالتوس يک تز ارتجاعی است که برای دفاع از آرمان سرمايه داری اختراع شده
است.
درجامعه سرمايه داری ارتش بيکاران دريک مقياس وسيع وجود دارد اين ارتش ازيک طرف برای
بورژوازی يک چيز" خوب " است .زيرا درخدمت استثمار قرارميگيرند ،اما ازسوی ديگر اسباب
شرمندگی است زيرا اين کشورھای به اصطالح متمدن را به کشورھای " بربر" تبديل ميکند .برخی
تئوريسن ھای درخدمت بورژوازی با به درد آوردن سرخود موفق شده اند از مغز خود تئوری ھای
بی پايه ای را برای دفاع از بورژوازی استخراج کنند " .تئوری جمعيت" که دراوايل قرن نوزده
بوسيله اقتصاددان عامي انگليسي " مالتوس" عنوان شد يکی از ين تئوری ھای بی پايه است.
ايده ای را که مالتوس تکامل داده وسبب شھرت رقت بار او را فراھم کرد عبارت ازين است که
جمعيت به شکل تصاعد ھندسی )  (…،8،4،2،1رشد ميکند درحاليکه وسايل معاش برحسب تصاعد
حسابی )  (…،4،3،2،1رشد ميکند به نظراواين عامل علت بنيادي اضاف جمعيت بيکاری توده
ھای مردم فقير است .اين طرز ارائه چيزھای آشکار درخدمت پنھان کردن اين نظريه است که :
بيکاری وفقرنه جنايات نظام سرمايه داری بلکه نتيجه قوانين طبيعی ھستند .مطابق تئوری مالتوس ،
جنگھا و بيماری ھای واگيربرای جامعه انسانی مفيد اند .زيرا تعداد زيادی از انسانھا ميميرند واين
امراضافه جمعيت را تخفيف داده و اجازه ميدھد تا رشد جمعيت با رشد وسايل معاش تناسب پيدا
کند .واقعيات  ،صريح اند  ،تئوری بی نھايت ارتجاعی مالتوس برسرپا باقی نمی ماند اين علم
دروغين رشد جمعيت مطابق تصاعد ھندسی و رشد وسايل معاش مطابق تصاعد حسابی ازکجا
اختراع شده است؟
دراصل مالتوس مبنای نرخ رشد جمعيت را نرخ رشد جمعيت امريکا دريک زمان معين و مبنای
نرخ رشد وسايل معاش را نرخ رشد توليد غالت درفرانسه درطول زمان معين قرارداد اما تجزيه
وتحليل علمی داده ھای آماري ،سرھمبندی ھای مالتوس را آشکار ساخته است .دراين عصر ،رشد
بی سابقه جمعيت امريکا نه ناشی ازازدياد طبيعی جمعيت بلکه عمدتا ناشی از مھاجرت بود.
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درمورد توليد غالت درفرانسه ھم بايد گفت که اگر آن را با رشد جمعيت درفرانسه ونه با رشد
جمعيت در امريکا مقايسه کنيم نه تنھا ازآن کمترنيست بلکه ازآن ھم فراترميرود  .درسال 1760
جمعيت فرانسه  21ميليون بود و مقدار متوسط غله برای ھر نفر  450ليتر بوده است 80 .سال بعد
يعنی درسال  1840جمعيت فرانسه به  34ميليون بالغ شد يعنی به ميزان  62فيصد افزايش يافت اما
توليد غالت بازھم با سرعت بيشتر افزايش يافته زيرا درسال  1840ميزان متوسط غالت برای
ھرنفر  832ليتر بود و افزايشی معادل  85فيصد را نشان ميدھد .اسناد ومدارک مشابه مربوط به
تعداد زيادی از کشورھای سرمايه داری نيز ميتوانند ثابت کنند که جمعيت سريعتر از وسايل معاش
رشد نکرده بلکه کامال به عکس وسايل معاش از جمعيت سريعتر رشد ميکنند .با اينھمه عليرغم اين
امر  ،خلق زحمتکش ھمواره ازھيچ چيزی برخوردار نبوده و به زحمت قادر به گذران زندگی
خويش است  .مالتوس اميدواراست با اين به اصطالح اضافه جمعيت مطلق بتواند جنايات سيستم
سرمايه داری را توجيه کند اما اين رنج بيھوده است !
درچين قديم " تئوری جمعيت " بشکل وسيعی زھر خويش را اشاعه داده بود .امپرياليستھا و
مرتجعين گوميندان ھمواره تئوری جمعيت مالتوس را به عنوان سالحی عليه انقالب خلق چين بکار
ميبردند .قبل از آزادی  ،آنھا وانمود ميکردند علت اصلی بدبختی خلق چين ،ازدياد جمعيت است و
جنايات امپرياليزم  ،فئوداليزم وسرمايه داری بوروکراتيک را بردوش پديده ھای طبيعی ميگذاشتند.
درآستانه آزادی  ،آنھا ھمچنين وانمود ساخته اند که جمعيت زياده ازحد پرشماره بوده و قدرت خلقی
نميتواند اين جمعيت را غذا داده ،و بيش از چند ماه دوام نخواھد آورد .صدر مائو با قاطعيت اين
ترھات ارتجاعی را رد کرده وخاطرنشان نمود که  " :مايه خوشوقتی بسيار است که چين دارای
جمعيتی پرشماری است .حتی با جمعيتی چندبار بزرگتر نيزچين بخوبی قادر است راه حلی پيدا
کند؛ اين راه حل  ،توليد است " ".انقالب و توليد ميتواند مسئله تغذيه جمعيت را حل نمايد 6 ".از
زمان ساختمان چين سوسياليستی  ،اين تز علمی صدر مائو به وسيله پراتيک کامال تاييد گرديده
است .کشور ما  ،تحت رھبری مشی انقالبی صدر مائو مسئله بيکاری را بسيار زود حل کرد
واقتصاد سوسياليستی به سرعت توسعه يافت وشرايط زندگی خلق بھبود ميابد .يک چين بينوا وعقب
افتاده ھم اکنون به يک کشور سوسياليستی که درآستانه رفاه قرارگرفته است تبديل گرديده است.
پيش گويی ھای امپرياليزم جارو شده اند.

اقتصاد سياسي چيست

87

انباشت سرمايه سبب فقيرشدن پرولتاريا ميگردد
قطبی شدن ميان ثروتمندان وفقرا يک قانون عمومی انباشت سرمايه است.
انباشت سرمايه به نتايج کامال متفاوتی برای پرولتاريا و بورژوازی منجرميشود .درطرف
بورژوازی ،انباشت سرمايه يک روند انباشت و تمرکز سرمايه است؛ اين يک روند تورم ثروت
بورژوازی است .درطرف پرولتاريا  ،انباشت ،يک روند اخراج کارگربوسيله ماشين  ،افزايش
ارتش بيکاران  ،تحکيم بالوقفه استثمار کارگران شاغل و وخيم تر شدن مداوم شرايط زندگي
مجموعه طبقه کارگر را تشکيل ميدھد .قطبی شدن ميان ثروتمندان وفقرا درطی انباشت سرمايه
درجامعه سرمايه داری مستقل از اداره افراد صورت ميگيرد .دريک قطب جامعه  ،انباشت ثروت
و درقطب ديگرانباشت فقرصورت ميگيرد .مارکس ميگويد ":اين ھمان قانون مطلق وعام انباشت
سرمايه داری است".

7

مارکس اين قانون را که دارای اھميت بينھايت زيادی است کشف کرده است .اين قانون به ما ياد
ميدھد که وخيم ترشدن شرايط زندگی و کار طبقه کارگر از مناسبات توليدی سرمايه داری ناشی
ميشود .درسيستم سرمايه داری تکامل توليد نميتواند به چيزی جزء فقيرشدن پرولتاريا منجرگردد.
فقيرشدنی که نه تنھا نسبی است بلکه بصورت مطلق نيز وجود دارد.
تقليل مدام سھمی درآمد ملی که به پرولتاريا تعلق ميگيرد سبب فقيرشدن نسبی وی ميگردد.
درآمد ملی  ،مجموعه تمام ارزشھايی است که درتمام جامعه درجريان يکسال خلق ميشود .درجامعه
سرمايه داری درآمد ملی دروھله اول به دوقسمت تقسيم ميشود :دستمزد ھايی که به کارگران تعلق
ميگيرد وارزش اضافی که بوسيله سرمايه داران جذب ميشود .تغييراتی که درروند تکامل سرمايه
داری درتوزيع درآمد ملی ميان کارگران و سرمايه داران صورت ميگيرد چيستند؟ درآمد ملی تماما
به وسيله کارگران خلق شده و به طرز بی وقفه ايی در روند بازتوليد وسيع افزايش ميابد؛ با اين
ھمه  ،درسيستم سرمايه داری ،سھم ويژه پرولتاريا از درآمد ملی که بصورت دستمزد به وی تعلق
ميگيرد مدام کاھش يافته درحاليکه سھمی که به سرمايه داران ،به شکل ارزش اضافی تعلق ميگيرد
بدون وقفه افزايش ميابد .اين پديده را فقيرشدن نسبی پرولتاريا ميناميم .مطابق آمارھای رسمی
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آمريکا سھم ويژه دستمزد کارگران امريکا از درآمد ملی درسال  ، %45.6 -1843درسال 1866
–  ، % 43.5درسال  ، %42.7 – 1891درسال ، % 37 – 1938درسال  %33.3 – 1945و
درسال  % 29.7 – 1951بوده است .روشن است که درطول انباشت سرمايه سھم نسبی درآمد
کارگران ازکاھش باز نايستاده درحاليکه توده ثروت ھای غصب شده به وسيله بورژوازی نيز مدام
درحال رشد افزايش بوده است.
شرايط کاروزندگی روز به روز وخيم ترشده و سبب فقيرشدن مطلق پرولتاريا ميگردد.
درجامعه سرمايه داری  ،فقيرشدن پرولتاريا نه تنھا نسبی است بلکه مطلق نيزھست .ھمانطور که
لنين ميگويد ":کارگر به شکل مطلق فقيرميشود ،يعنی وی واقعا ازقبل فقيرترميشود ومجبوراست
ھنوز به شکل بدتری زندگی کند ،خوراک بدتری داشته باشد واغلب پيش از گذشته به کمی غذايی
مبتال بوده و ھرچه بيشتردرگودالھا وانبارھا کپه شوند".

8

فقيرشدن مطلق پرولتاريا عمدتا بصورت ھای زيرتظاھرميشوند:
 .1وجود يک خيل عظيم ازبيکاران .کارگران کشورھای سرمايه داری اغلب درمعرض
تھديد بيکاری قراردارند .به محض اينکه اين کارگران به بيکاری دچار شوند ،ھرگونه
منبع درآمدی را ازدست داده وبالفاصله درحالت بالتکليفی کامل و نااميدی فراوان
قرارميگيرند .اين يکی ازمعيارھای مھم وخيم شدن شرايط زندگی مادی پرولتارياست.
دراياالت متحده شمار کارگران بيکار از 1.1ميليون درسال  ،1945به  2.654ميليون
درسال  1955و به  2.8ميليون درسال  1968و به  5ميليون درسال  1971رسيده
است .درانگلستان نيز پديده بيکاری بينھايت وخيم شده است .شمار کارگران بيکار
انگليسی از 500ھزار درپايان سال  1952به  1.6ميليون نفردرسال  1972رسيده است.
 .2تعيين دستمزد واقعی  :درکشورھای سرمايه داری کارگرانی که کارميکنند نيز برای
گذراندن زندگی دچار مشکالتی بزرگی ھستند .دستمزدھای کارگران ھمواره پايين تراز
ارزش نيروی کارآنھا بوده و سبب ميشود که آنھا به سختی قادرباشند يک سطح زندگی
مناسب را حفظ نمايند .کارگران درمبارزه خود عليه سرمايه داران ميتوانند شاھد افزايش
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اندکی دردستمزد ظاھری خود باشند ،اما درجامعه سرمايه داری که عموما تورم وجود
دارد افزايش ارزش پولی دستمزدھا ھمواره ازافزايش قيمت ھا عقب ميماند .درواقع،
دستمزد واقعی افزايش نيافته وحتی ميتواند کاھش يابد .مثال مطابق آمار رسمی امريکا،
دستمزد ھای کارگران صنايع تبديل  ،درفاصله دسامبر  1969و دسامبر  1970به ميزان
 % 2.6افزايش يافته اما درھمين زمان بھای محصوالت ضروری مصرفی % 5.5
افزايش يافته است .به اين ترتيب دستمزد واقعی کارگران صنايع تبديل  % 2.9کاھش
يافته است به عالوه مالياتھا و عوارض درجامعه سرمايه داری بيداد کرده و امکان
ميدھد تا بخش بزرگی از درآمدھای خلق زحمکتش اخذ گردد ،مطابق آمار رسمی
امريکا ،مبلغ ماليات جمع اوری شده دراياالت متحده درفاصله  30سال ميان  1940الی
 1970تقريبا  16برابر شده است .مبلغ قروض خصوصی  197.8ميليارد دالر امريکايی
درسال  1960يعنی قرض معادل  1133داالر امريکايی برای ھرنفر بوده است  ،اين
مبلغ درپايان سال  1980به  557.9ميليارد دالر امريکايی بالغ گرديده است يعنی 2832
دالر برای ھرامريکايی  .درسال  1970خلق امريکا به طور متوسط  % 22.3از درامد
ساالنه خودرا برای بازپرداخت قروض و پرداخت منفعت آن صرف کرده است .تقريبا
نصف درآمد ساالنه وی صرف پرداخت ماليات وباز پرداخت قروض ومنفعت شده
است.
 .3شرايط زندگی نامطمئن  :کارگران کشورھای سرمايه داری مجبوراند شرايط زندگی
نامطمئن را به علت کاھش دستمزد واقعی خود تحمل کنند .وخيم شدن شرايط زندگی
کارگران درکشورھای سرمايه داری به ويژه درزمينه توليدی عريان است .زيرا
درجامعه سرمايه داری توليد به شکل ھرج و مرج توسعه گرفته وتوليد صنعتی وجمعيت
به شکل کورکورانه ای تمرکز ميابد .تعداد اندکی از شھرھا بيش از پيش بزرگ شده
درحاليکه وضع مسکن کارگران  ،بمراتب بدتر ميشود .مارکس خاطرنشان کرده است :
" ھراندازه که انباشت سرمايه درشھرھای صنعتی يا تجاری تسريع ميشود و ماده انسانی
قابل استثمارشدن به آنھا سرازيرميشود وضع مسکن ھای خلق الساعه کارگران
9

بدترميشود".
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مارکس وانگلس بارھا درآثار خود از وخامت يافتن شرايط مسکن کارگران درجامعه
سرمايه داری سخن گفته و وضع وحشتناک بيچارگان شھر بزرگ
لندن را توصيف کرده اند .درحال حاضرشماره زاغه نشين ھای شھرھای بزرگ جھان سرمايه
داری از افزايش بازنمی ايستد .دربزرگترين شھر اياالت متحده يعنی نيويورک  ،جمعيتی که
درآلونک ھا زندگی ميکنند از  1664000درسال  1950به  2572000درسال  1957بالغ شده
است .جمعيت اياالت متحده درسال  1959معادل به  180ميليون نفربوده که ازآن ميان  22ميليون
نفردرآلونک ھا و  44ميليون نفر درمسکن ھای بسياررقت باری زندگی ميکردند.
آلودگی ھوا  ،آب و تخليه فضوالت کارخانه ھا  ،بصورت مصيبت ھای واقعی درآمده اند که وضع
مسکن کارگران را وخيم ترکرده و سالمت آنھا را به شدت به مخاطره مياندازد .ھرقدرکه شھرھای
صنعتی بيشتر رشد ميکنند به ھمان اندازه آلودگی درآنھا بيشتر است  .سرمايه دارانی که پول دارند
ميتوانند درحومه شھرھا درويالھای پربا غ ودرخت زندگی کرده واين بازھم کارگران ھستند که از
شر آلودگی محيط زيست رنج ميبرند .درچند شھربزرگ که آلودگی بسيار وخيم است ،شھرنشينان
ھرساله مقدار زيادی ھوای آلوده را تنفس ميکنند .درين شھرھای بزرگ ،ضريب بيماري ھای
ريوی  ،برونشيت  ،آسم وغيره بسيار باال بوده و ميزان مرگ وميرنيز درنتيجه آن افزايش ميابد.
دراروپا ،اياالت متحده و ژاپن ،کارگرانی که براثر ابتال به بيماريھای ريوی و ساير بيماری ھا
کارخود را ازدست ميدھند بيش ازپيش زياد ميشوند .درمورد مداوای امراض  ،درآمريکا " ،درب
بيمارستان با دو ضربه اشکوبه بازميشود .اما بيمار بدون پول نميتواند درآن وارد گردد" ھربار که
مريض ميشوند بايد يک سوم درآمد روزانه متوسط يک کارگر را فقط برای ھزينه ثبت نام
بپردازند ،عمل آپانديست ھزينه ای معادل  2ماه دستمزد يک کارگر را دربردارد .و فقط با پس
انداز چندين ماھه ھست که خانواده يک کارگرمتوسط ميتواند مخارج ناشی از تولد يک کودک را
بپردازد .از 1965تا  1972مخارج بستری شدن دراياالت متحده بطور متوسط  % 12.2درھرسال
افزايش يافته است؛ ازآنجا که کارگران قادر به پرداخت ھزينه ھای درمانی نيستند  ،بسياری ازآنھا
درحاليکه مبتال به بيماری ھستند به کار ادامه داده و قبل از موعد می ميرند.
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 .4کار زياده ازحد شديد وشرايط کار نامطمئن  :ھرچقدر که مکانيزسيون و اتوماتيسيون
موسسات سرمايه داری تکامل ميابد کارگران نه فقط به تابع ماشين تبديل ميشوند بلکه
شدت کار آنھا نيز افزايش بسيارميابد .يک کارگر صنعتی اتومبيل سازی امريکا
ميگويد":در يونان قديم و امپراطوری رم بردگان ميتوانستند وقتی که کشتی بر اثر باد
حرکت ميکرد اندکی درکنار پاروی خود بخوابند ،اما کارگران امروز که به شکل
زنجيری کارميکنند حتی فرصت نفس کشيدن ھم ندارند زيرا قطعات بالوقفه ميگذرند"
سرمايه داران از" سيستم افزايش آھنگ کار" برای استثمارھرچه بيشتر کارگران استفاده
ميکنند؛ در اياالت متحده  ،برخی از کارگران درمدت ھشت يا ده سال قدرت کارکردن
را ازدست داده وتعدادی بيشتری از آنھا با فرارسيدن سن  40سالگی ديگر قادر به انجام
کارھای شديد نيستند .به علت کار بسيار شديد و فقدان تدارکات ايمنی  ،حوادث کار پياپی
اتفاق ميافتد .حکومت امريکا  ،ناچار است اعتراف کند که  85فيصد کارگران امريکا
درھرلحظه ممکن است دراثرحادثه دراثناء کار زخمی شده و درھرسال  3تا  5درصد
کارگران ازحوادث کار مرده يازخمی ميگردند .کشورھای سرمايه داری که در زمينه
ھای علمی تکامل يافته تر و درزمينه ھای تکنيکی " پيشرفته تر" اند درعين حال
کشورھايی ھستند که شرايط زندگی خود را از فقير شدن مدام کارگران و رفتار ھمواره
بدتری که نسبت به کارگران انجام ميدھند کسب ميکنند.
طبق تمام جنبه ھايی که درباال برشمرديم  ،ميتوان مشاھده کرد که فقير شدن مطلق
پرولتاريا درجامعه سرمايه داری وجود دارد اين يک واقعيت ترديد ناپذيراست.
سرمايه داران وھمچنين نماينده گان آنھا درطبقه کارگر مايل اند با اتکاء به پديده ھای جزئی  ،منطقه
ای وقسمی  ،فقيرشدن مطلق پرولتاريا را انکار نمايند .اما اين کار شدنی نيست .مسئله فقيرشدن
پرولتاريا بايد دروھله اول ازيک نقطه نظرطبقاتی بررسی شود .بايد صفوف طبقه کارگر را ازين
عناصر اشرافيت کارگری که بوسيله بورژوازی خريداری شده اند پاک کرد .يک مشت قليل
اشرافيت کارگري از بورژوازی لقمه چربی دريافت کرده و سطح زندگی آنھا واقعا بھبود ميبابد.
اما اين افراد ديگر درصف طبقه کارگر نبوده بلکه خائن به طبقه کارگر اند .ما ھمچنين بايد مسئله
فقيرشدن پرولتاريا ازنقطه نظرتاريخی و بطورمشخص بررسی کنيم  .در زمانھای متفاوت و
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کشورھای متفاوت سطوح زندگی متفاوتی وجود دارد .نبايد به شکل ساده گرايانه ای آنھا را با
گذشته مقايسه نمود .درگذشته شاھان از چراغ روغنی استفاده ميکردند امروزه اکثريت قريب به
اتفاق کارگران از الکتريسيته استفاده ميکنند .اگربگوييم که کارگران الکتريسيته دارند .پس فقيری
دربين نيست و سطح زندگی کارگران امروز از شاھان ديروز باالتراست .آيا اين يك دروغ شرم
آور نيست؟ ما بايد ھمچنين مسئله فقيرشدن پرولتاريا را ازتمام اين جنبه ھا مورد امتحان قراردھيم.
بررسی در تمام جنبه ھا به اين معنی است که نبايد مسئله سطح زندگی را دريک کارخانه معين ،
يک مکان ويژه ودريک دوره مشخص درنظرگرفت بلکه بايد آنرا برای تمام طبقه کارگر ودريک
مدت طوالنی مورد بررسی قرارداد .اين به آن معنی است که نه فقط بايد زندگی کارگران شاغل
بلکه زندگی کارگران بيکار يا نيمه بيکار را درنظرگرفت؛ نبايد فقط به سطح زندگی کارگران
کشورھای امپرياليستی بلکه به سطح زندگی کارگران مستعمرات نظر انداخت؛ نبايد به زندگی طبقه
کارگر دريک دوره معين رفاه کاذب سرمايه داری  ،بلکه در دوره بحرانھای اقتصادی نيز توجه
کرد .به اين ترتيب ،ميتوان شاھد افزايش سطح زندگی کارگران دريک کارخانه معين  ،يک مکان
مشخص و دريک دوره ويژه بود اما با اين ھمه  ،وضع مجموع طبقه کارگر به طور کلی نشاندھنده
فقير شدن مداوم آن است.

پرولتاريا گورکن نظام سرمايه داری است
روند انباشت سرمايه  ،روند ثروتمند شدن بورژوازی و فقيرشدن پرولتارياست .اما درعين حال
روند حدت يافتن مداوم تضادھای موجود ميان نيروھای مولده و روابط توليدی سرمايه داری نيز
تشکيل ميدھد .درروند تکامل اقتصاد سرمايه داری  ،توليد فردی کوچک  ،پراکنده  ،مستقل و با
مقياس وسيع به توليد بزرگ اجتماعی شده تکامل يافت .اجتماعی شدن توليد كه درسيستم سرمايه
داری تکامل می يابد دارای دوجنبه است :نخست آنکه کارخانه ھا بجای معادل کارگاه کوچک پيشه
وری فردی نيست .درکارگاه فردی  ،روند توليد کاال به وسيله خود پيشه ور به تنھايی عملی ميشود.
درکارخانه ھای سرمايه داران ده ھا  ،صدھا و حتی ھزاران کارگر پراکنده درکارگاه ھا وبخش
ھای مختلف کارخانه  ،تحت فرمان سرمايه دار و نمايندگان وی  ،به لطف تقسيم اجتماعی کار و
ھمکاری  ،به توليد يک کاال ميپردازد .آنگاه تقسيم اجتماعی کار روز به روز تکامل می يابد  .توليد
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بيش از پيش تخصصی ميشود  ،رشته ھای مختلف  ،موسسات توليدی متفاوت که درتوليد اجتماعی
شرکت ميکنند در بين خود دارای روابط فشرده متقابل بوده و متقابالً به ھم وابسته اند .تکامل تقسيم
کار در کارخانه و در جامعه سبب ميشود که":توليد از يک سلسله اعمال انفرادی به يک سلسله
اعمال اجتماعی وتوليدات از توليدات فردی به توليدات اجتماعی تبديل گردند" 10ابزارھای ماشين ،
اتومبيل  ،پنبه  ،کفش  ،و سايرمحصوالت ھمه تبلور کارمشترک تعداد زيادی کارگر بوده و ھيچ
کس نميتواند بگويد " اين محصول کارمن است".
توليد اجتماعی شده  ،اما با اين ھمه وسايل توليد ومحصوالت کاراجتماعی مايملک عمومی نبوده و
مايملک خصوصی سرمايه داران را تشکيل ميدھد .به اين ترتيب ميان اجتماعی شدن توليد ومالکيت
خصوصی سرمايه داری تضاد به وجود ميايد .اين ھمان تضاد بنيادی سيستم سرمايه داری را
تشکيل ميدھد.
مالکيت خصوصی سرمايه داری به شدت به تکامل توليد بزرگ اجتماعی شده لطمه وارد مياورد.
روابط توليدی سرمايه داری بيش ازپيش بصورت مانع درآمده و جلوی رشد نيروھای مولده را سد
می نمايد .فقط از طريق نابودی مالکيت خصوصی و استقرار مالکيت اشتراکی سوسياليستی و
جايگزينی روابط توليدی سرمايه داری با روابط توليدی سوسياليستی است که ميتوان اين تضاد را
به طور قاطعی حل نمود .به ھمين دليل است که تخريب نظام سرمايه داری و تولد نظام
سوسياليستی مستقل از اراده انسان بوده و از نظر تاريخی اجتناب ناپذيراند.
اما روند تاريخی که درطی آن نظام سوسياليستی جايگزين نظام سرمايه داری ميشود ،خود به
خودی نيست  ،بورژوازی که حيات اش برنظام سرمايه داری متکی است ناگزير اين دگرگونی
اجتماعی را سد ميکند .برای تحقق اين دگرگونی ،يک نيروی اجتماعی که مقاومت بورژوازی را
نابود کند الزم است  ،اين نيروی اجتماعی  ،پرولتارياست .پرولتاريا نماينده نيروھای مولده پيشرو
بوده و در تحت استثمار و ستم قرار داشته و آگاه ترين و انقالبی ترين طبقه را تشکيل ميدھد.
پرولتاريا  ،مسلح به مارکسيسم  ،بطور اجتناب ناپذير برای واژگونی سيستم سرمايه داری از جا
برخواھد خاست ":تضاد ميان توليد اجتماعی و تملک سرمايه داری بصورت تضاد آشتی ناپذير
پرولتاريا و بورژوازی پديدارميشود"

11

پرولتاريا درطی تکامل انباشت سرمايه پخته تر شده
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صفوف خود را تحکيم می بخشد .انباشت سرمايه و باز توليد وسيع تنھا روندھای باز توليد وسيع
ثروت ھای مادی نيستند؛ آنھا ھمچنين روند باز توليد وسيع روابط توليدي سرمايه داری را تشکيل
ميدھند .ازيکسو آنھا بيش ازپيش منجر به توليد سرمايه داران ھرچه نيرومند تر ميگردند و ازسوی
ديگر مزد بگيران بيش از پيش پر شماره تری را بوجود مياورند .به ھمين دليل است که انباشت
سرمايه نه تنھا شرايط مادی عينی نابودی سرمايه داری  ،يعنی توليد بزرگ اجتماعی شده را فراھم
ميکند بلکه ھمچنين نابود کنندگان سرمايه داری يعنی پرولتاريا را نيز بوجود مياورند ":بورژوازی
نه تنھا سالحی را حدادی ميکند که او را ھالک خواھد کرد؛ بلکه انسانھايی که اين سالحھا را به
کارميگيرند ،يعنی کارگران صنعتی و پرولتاريا را نيز بوجود مياورد":

12

پرولتاريا ھمزمان با سرمايه داری بوجود ميايد ،و به تدريج درطی روند انباشت  ،آگاھی و نيرو
کسب ميکند .تکامل انباشت سرمايه تدريجا صفوف پرولتاريا را توسعه بخشيده و توليد بزرگ
اجتماعی  ،خصلت منضبط و سازمان يافته او را تقويت مي نمايد .فقير شدن پرولتاريا بطور بی
وقفه ای تضاد ميان بورژوازی و پرولتاريا را حدت ميبخشد؛ پراتيک مبارزه طبقاتی و سالح
مارکسيزم از پرولتاريا از خود گذشته ترين  ،روشن بين ترين  ،و انقالبی ترين طبقه را بوجود
مياورد.
درروند انباشت سرمايه  ،تکامل عظيم اجتماعی شدن توليد ضرورتا به نقطه ای ميرسد که ديگر
پوسته سرمايه داری قادر به تحمل آن نيست؛ مارکس با اطمينان اعالم ميدارد  ":اين پوسته خرد
خواھد شد  .عمر مالکيت سرمايه داری خاتمه يافته است ،سلب مالکيت کنندگان به نوبه خود سلب
مالکيت ميشوند 13 ".سرمايه داری نابود شده وسوسياليزم پيروز خواھد شد .اين نتيجه جبری انباشت
سرمايه است.
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