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  بخش چهارم
  

  توليد ارزش اضافی نسبی
  

  

  مفهوم ارزش اضافی نسبی -١
 

    معDDين، کDDار اضDDافی تنهDDا بDDه وسDDيله کDDاهش کDDار الزم، افDDزايش    کDDار -روزبDDرای يDDک 

 اين امر تنهDا از  -شان  جدا از کاهش دستمزدها به پائين تر از ارزش      -می يابد؛ متقابالً  

 وسDDيله کDDاهش قيمDDت وسDDائل   طريDDق کDDاهش ارزش کDDار، انجDDام پDDذير اسDDت، يعنDDی بDDه     

کDDاهش هزينDDه زنDDدگی، متقDDابًال تنهDDا از ) PP.٢٩١-٩٣]٣١٢-١٥. ([ضDDروری زنDDدگی

   طريDDق افDDزايش قDDدرت بهDDره وری کDDار، بDDه وسDDيله انقالبDDی نمDDودن خDDود شDDيوه توليDDد،    

  .انجام پذير است

کDDار توليDDد مDDی گDDردد، ارزش   -روزآن ارزش اضDDافی کDDه از طريDDق طDDوالنی نمDDودن   

 و آنکه از کاهش زمان کDار الزم حاصDل مDی شDود، ارزش اضDافی نسDبی                اضافی مطلق 

  )P. ٢٩٥]٣١٥. ([است

برای پائين آوردن ارزش کار، بايستی افزايش قDدرت توليDدی بDر آن بخDش هDائی از                 

 يعنDی  -صنعت مستولی شود که محصوالت آنها ارزش نيروی کار را تعيDين مDی نماينDد             

.  مشابه و مواد خام آنها و غيره، می گرددوسائل معمولی زندگی، جايگزين محصوالت

اثبات اينکه چگونه رقابت، قدرت توليدی افزايش يافته را در قيمت ارزانتر کاال ظDاهر             

  )PP ٢٩٦-٩٩]٣١٦-١٩.([می گرداند
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ارزش کاالها به نسبت معکDوس بهDره وری کDار اسDت، همDانطور کDه ارزش نيDروی               

بDر خDالف آن ارزش   . يمDت کاالهDا دارد    کار هم به همين ترتيب است، زيرا بسDتگی بDه ق           

  ) P.٢٩٩]٣١٩. ([اضافی نسبی مستقيمًا با بهره وری کار متناسب است

سDDرمايه دار بDDه ارزش مطلDDق کاالهDDا عالقمنDDد نيسDDت، بلکDDه تنهDDا بDDه ارزش اضDDافی    

تشخيص ارزش اضافی، سDرمايه گDذاری مجDدد ارزش ترقDی     . نهفته در آنها توجه دارد 

 همان پروسه ای که قDدرت  ٢٩٩]٣٢٠[از آنجا که مطابق صفحه . يافته را در بر دارد   

توليDDدی را افDDزايش مDDی دهDDد، ارزش کاالهDDا را پDDائين آورده و ارزش اضDDافی نهفتDDه در 

وجDه اش، توليDد   تآنها را افزايش می دهد، واضح است کDه چDرا سDرمايه دار، کDه تنهDا              

رجوع (ورد آها را پائين بيارزش مبادله است، دائمًا تالش می کند تا ارزش مبادله کاال      

  )Quesnay P. ٣٠٠]٣٢٠[نمائيد به 

 DDد سDDرو در توليDDدرت    راز اينDDترش قDDق گسDDار از طريDDودن کDDادی نمDDمايه داری، اقتص

ا  ر حتDDی ممکDDن اسDDت آن-را در نظDDر نDDدارد کDDار -روزتوليDDدی، بهيچوجDDه کوتDDاه کDDردن 

 قبيDل مDک کDDاالچ   بنDابراين ممکDن اسDDت مDا در آثDار اقتصDاددانانی از     . طDوالنی تDر سDازد   

)Mc Culloch( اور ،)Ure( ينورDDس ،)Senior (لDDن قبيDDفحه ... و از ايDDک صDDدر ي

بخDDوانيم کDDه کDDارگر، از بابDDت اينکDDه سDDرمايه باعDDث توسDDعه نيروهDDای توليDDدی شDDده،         

تشکری به آن بدهکار است، و در صفحه بعد بخوانيم که او بايستی حق شناسDی خDود              

.  ساعت کار کند١٥ ساعت در روز، ١٠ر آينده بجای را از اين طريق اثبات نمايد که د

منظDDور از توسDDعه نيروهDDای توليDDدی تنهDDا کDDاهش کDDار الزم، و افDDزودن کDDاری اسDDت کDDه  

  )P ٣٠١]٣٢١. ([برای سرمايه دار انجام می گيرد

  

  تعاون -٢
 

به ، توليد سرمايه داری به سرمايه واحدی نياز دارد که        ٢٨٨]٣٠٩[مطابق صفحه   

تا بتواند تعداد نسبتًا زيادی کارگر را در يک زمان بکار گيرد؛ .  باشدکافی بزرگاندازه 

فقط هنگاميکه خود کارگمار کDامًال از انجDام کDار بDی نيDاز شDد، او بDه يDک سDرمايه دار                     
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فعاليت همزمان تعداد زيادی کارگر در يک رشDته واحDد کDار          . تمام عيار تبديل می گردد    

ارت يک سرمايه دار، از نظر تاريخی و بطDور  و بخاطر توليد يک نوع کاال، و تحت نظ    

  )P. ٣٠٢]٣٢٢.([منطقی نقطه آغاز توليد سرمايه داری را شامل می گردد

بنابراين در ابتدا تنها يک تفاوت کّمی در مقايسه با گذشته وجود دارد، يعنی موقعی          

 تغييDر  اما يکباره. يک کارگمار به استخدام در آمدندبه وسيله که تعداد زيادتری کارگر    

تعداد زياد کارگران از قبل ضمانت می کند که کارگمار، کار       . و تبديلی صورت می گيرد    

متوسط واقعی را بدست می آورد، که در مورد کارفرمای کوچک چنين تضمينی وجود        

نDدارد و بDDا ايDن وجDDود، بايسDDتی ارزش متوسDط کDDار را پرداخDDت نمايDد؛ در مDDورد توليDDد     

يDک  درباره زيادی در مقياس جامعه تعديل می شود، اما  کوچک، نابرابری ها تا حدود      

لDذا قDانون توليDد ارزش اضDافی فقDط      . کارفرمای منفرد، چنين امری صDورت نمDی گيDرد      

يDک سDرمايه دار   بDه عنDوان   هنگامی برای يک توليد کننده منفرد تحقق می يابد کDه او            

عنDی از همDان ابتDدا     ي-توليد می کند، و کارگران زيادی را بطور همزمان بکار می گيرد         

  )PP. ٣٠٣-٠٤]٣٢٢-٢٤([کار اجتماعی متوسط، 

صDDرفه جDDوئی در وسDDائل توليDDد تنهDDا از طريDDق کDDارکرد طDDوالنی آنهDDا    : عDDالوه بDDر آن

حاصDل مDDی شDDود؛ انتقDDال مقDDدار کمتDDری ارزش بDDه محصDDول بDDه وسDDيله اجDDزاء سDDرمايه  

وسه کDار سرچشDمه   ثابت، تنها از مصرف آنها در اشتراک با تعداد زيادی کارگر در پر           

بدينگونDDه اسDDت کDDه ابDDزار کDDار، قبDDل آنکDDه خDDود پروسDDه کDDار دارای يDDک           . مDDی گيDDرد 

تا اين موقع پروسه هDای   (خصوصيت اجتماعی بشود، چنين ويژگی را کسب می نمايد          

  )P. ٣٠٥]٣٢٥). ([کار صرفًا پروسه های همانندی پهلو به پهلوی يکديگرند

قط تا آنجا که باعث ارزان شDدن کاالهDا و از    در اينجا صرفه جوئی در وسائل توليد ف       

بررسی ميزانی که . اينرو پائين آوردن ارزش کار می گردد، مورد توجه قرار می گيرد       

   را تغييDDر ) V.S(ايDDن صDDرفه جDDوئی، نسDDبت ارزش اضDDافی بDDه کDDل سDDرمايه ترقDDی يافتDDه  

يکDی  چنDين تفک . می دهد، در اينجا صورت نمی گيDرد و بDه جلDد سDوم موکDول مDی شDود        

کامًال با روح توليد سرمايه داری هماهنگ است؛ زيرا از آنجا که شرايط کDار را بطDور        
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مستقلی در برابر کارگر قرار می دهد، بنظر می رسد که صرفه جوئی از وسDائل توليDد           

هائی که  امر مجزائی است که به او ربطی ندارد و بنابراين هيچگونه ارتباطی با روش

  .د استفاده سرمايه دار را افزايش می دهد، نمی يابدبهره وری نيروی کار مور

شکل کار تعداد زيادی از اشخاص، کDه بطDور مرتDب بDا يکDديگر و در کنDار هDم و در           

 يا پروسه های توليدی مرتبط با يکديگر کار می کنند، تعاون     واحد يک پروسه توليدی  

  )Concours des forces. ∗تريسی)(P .٣٠٦]٣٢٥.  ([ناميده می شود

مDDع کDDل نيروهDDای مکDDانيکی کDDارگران منفDDرد، تفDDاوت فاحشDDی بDDا نيDDروی مکDDانيکی   ج

هDای بسDياری بDا هDم و بطDور همزمDان و در يDک           امکان پذيری دارد کDه هDر گDاه دسDت          

مانند بلند کردن يک جسDم سDنگين،   (فعاليت واحد به کار گرفته شوند، حاصل می گردد  

بوجDود مDی آورد، کDه ذاتDًا يDک قDدرت       تعاون، از همان ابتدا قدرت توليدی را    ). و غيره 

  .انبوه است

 بوجDود   عالوه بر آن، در اکثر کارهای توليدی، صرفًا تماس جمعی، جّوی از رقابDت 

 کار -روز کارگر در يک ١٢می آورد که راندمان کار هر نفر را باال می برد، بطوريکه 

 کDDار -روز ١٢ کDDارگر در ١٢ سDDاعته، کDDار بيشDDتری ارائDDه مDDی دهنDDد تDDا   ١٤٤مشDDترکًا 

  )٣٠٧.P] ٣٢٦[.( . روز پی در پی١٢مجزا، يا يک کارگر در 

اگر چه ممکن است بسDياری کDار مشDترک و يDا مشDابهی انجDام دهنDد، بDا ايDن وجDود                      

امکان دارد کDه کDار فDردی هDر کDدام، مرحلDه جداگانDه ای از پروسDه کDار را نشDان دهDد                     

کDDه ). ر پDDاس مDDی دهنDDد  مثDDل زنجيDDری از افDDراد کDDه قطعDDه ای از محصDDول را بيکDDديگ     (

شبيه به همين است موقعی کDه      . بدينوسيله تعاون مجددًا در کار صرفه جوئی می نمايد        

کDارگر مرکDب، يDا    . يک سDاختمان را يکبDاره از چنDد جانDب شDروع بDه سDاختن مDی کننDد            

مجتمع دست ها و چشم هائی در جلو و پشت سر خود دارد، و تا درجه معينی در همDه       

   )P. ٣٠٨]٣٢٧. (.[تجا حاضر و ناظر اس

                                                 
  Dostutt de Tracy, Antoine (١٨٣٦ -١٧٥٤).∗∗∗∗   
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در پروسه های پيچيده کار تعاون اجازه می دهد تا پروسه های ويژه تفکيک شده و 

. بطور همزمان انجام گيرند، لذا زمان کار برای ساختن محصول کامDل کDاهش مDی يابDد      

].)٣٠٨]٣٢٧.P(  

در بسياری از حDوزه هDای توليDد، دوره هDای بحرانDی وجDود دارنDد کDه تعDداد زيDادی                      

در ايDن مواقDع تنهDا     ). درو محصول، صيد شDاه مDاهی، و غيDره         ( مورد نياز است     کارگر

  )٣٠٩.P ]٣٢٨.( [تعاون می تواند مساعدت نمايد

ی پيوسDتگی کDار   أتعاون، از يکطرف عرصه توليد را گسترش می دهد و از اينDرو ر  

ماننDد  (در ميدان کاری کDه در عرصDه وسDيعی پراکنDده شDده امDری ضDروری مDی گDردد                    

متمرکDز نمDودن   بDه وسDيله   ؛ از طرف ديگDر،  ) جاده سازی، سدسازی و غيره    زهکشی،

، باعث انقباض و کوچک نمودن عرصه می گردد، و بنابراين     ∗کارگران در يک کارگاه   

 )P.٣١٠].٣٢٨-٢٩. ([هزينه ها را کاهش می دهد

مرکDب، و قDدرت توليDدی     کDار    -روزدر تمام اين اشکال، تعاون، قدرت توليدی ويDژه          

از خDDود ) يعنDDی قDDدرت توليDDدی اجتمDDاعی کDDار(ايDDن يDDک، . کDDار اسDDت) جمعDDی(ی اجتمDDاع

بDا ديگDران، کDارگر      ) سيسDتماتيک (در کDار اشDتراکی مDنظم        . تعاون سرچشDمه مDی گيDرد      

  محدوديت های فردی خDود را بDدور مDی افکنDد و قابليDت هDای همنوعDانش را گسDترش                   

  .می دهد

 واحد آنها را بطور همزمان به کار  حاال، کارگران مزدور تا وقتيکه يک سرمايه دار       

بگيرد، حقوق شان را بپردازد و ابزار کار را در اختيارشان قرار دهد، نمDی تواننDد بDه                 

از اينرو درجه تعاون بدين امر بستگی دارد که يDک سDرمايه دار             . کار تعاونی بپردازند  

ود ايDDن ضDDرورت کDDه بايDد مقDDدار معينDDی سDDرمايه وجDD . صDاحب چDDه مقDDدار سDDرمايه باشDد  

داشته باشد تا صاحبش را به يک سرمايه دار تبديل نمايد، اکنون به شرط مادی تبDديل          

       پروسDDه هDDای متعDDدد پراکنDDده و مسDDتقل بDDه يDDک پروسDDه کDDار اجتمDDاعی مرکDDب، مبDDدل         

  .می گردد
                                                 

∗∗∗∗   )م( مانند يک کارگاه ساختمانی  
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به طريق مشابه، سلطه سرمايه بر کارگر تا بحال صرفًا نتيجDه ظDاهری رابطDه ميDان           

  DDارگر بDDرمايه دار و کDDار       سDDه کDDود پروسDDروری خDDرط ضDDيش شDDر پDDن امDDون ايDDود؛ اکن       

  در تعDDاون،. مDDی گDDردد؛ سDDرمايه دار آميDDزش خDDود را در پروسDDه کDDار ظDDاهر مDDی نمايDDد   

کنترل پروسه کار وظيفه سرمايه قرار می گيرد، و با اين عنDوان سDرمايه خصوصDيات     

  )P. ٣١٢] ٣٣٠. (.[ويژه ای کسب می کند

، )يعنی خود گسDتری سDرمايه تDا حDد امکDان          ( سرمايه داری    در انطباق با هدف توليد    

اين نظارت در عين حال کاربرد حDداکثر ممکDن اسDتثمار در يDک پروسDه اجتمDاعی کDار          

. ر مDی گيDرد  بD است، و از اينرو خصومت ناگزير ميان استثمارگر و استثمار شDده را در           

بDاالخره،  .  مDی گيDرد  عالوه بر آن، نظارت بر استفاده مناسب از ابزار کDار را بDه عهDده          

ارتبDDاط ميDDان عملکردهDDای مختلDDف کDDارگران در بيDDرون از آنهDDا قDDرار دارد، يعنDDی در         

خDارج از قDدرت   (سرمايه، بطوريکDه وحDدت خDود آنهDا، بDه عنDوان يDک تمايDل بيرونDی                

نDابراين نظDارت   ب. شان قDرار مDی گيDرد    ، به صورت حاکميت سرمايه دار در مقابل       )آنها

 به صورت يDک پروسDه اجتمDاعی کDار بDرای توليDد        -١(می باشد   سرمايه دار دو جانبه     

، و در شDDکل خDDود، )يDDک پروسDDه خودگسDDتری سDDرمايه بDDه صDDورت  -٢يDDک محصDDول؛ 

: اين حاکميت مطلق به نوبه خود اشکال ويDژه اش را ظDاهر مDی سDازد    . مستبدانه است 

ارت مسDتقيم  سرمايه دار، که دقيقًا خود را از انجام کار واقعی آسوده نموده، اکنون نظ         

خDDود را بDDر يDDک گDDروه سDDازمان يافتDDه از کارمنDDدان و کارمنDDدان جDDزء، کDDه بنوبDDه خDDود    

در بDرده داری، اقتصDاددانان ايDن هزينDه هDای            . مزدوران سرمايه هستند، قرار می دهد     

بDه شDمار مDی آورنDد، امDا در توليDد سDرمايه داری، عليDرغم          ∗Faux Fraisنظارت را 

مان عملکرد سDابق فDراهم آمDده، عليDرغم آنکDه از طبيعDت              آنکه به وسيله استثمار با ه     

) کنتDDرل(پروسDDه اجتمDDاعی کDDار سرچشDDمه مDDی گيDDرد، آنهDDا بDDه کDDودنی آن را نظDDارت         

   ) PP.٣١٣ ٣١٤V]٣٣١-٣٣٢. (.[تشخيص می دهد

                                                 
. هزينه های زائد  ∗∗∗∗   
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رهبری صنايع، بر عهDده سDرمايه قDرار مDی گيDرد، درسDت ماننDد دوران فئDودالی کDه                

  )P. ٣١٤]٣٣٢. (.[لکيت زمين قرار داشتامور لشگری و قضائی در مسند ما

 نيروی کار منفرد را می خرد، و در مقابل نيروی کDاری مرکDب از   ١٠٠سرمايه دار  

.  نفDر نمDی پDردازد   ١٠٠او پDولی بDرای قDدرت مرکDب کDار        .  واحد بدست مDی آورد     ١٠٠

هنگامی که کارگران به پروسه کار مرکب داخل می شوند، از قبDل مالکيDت بDر خDود را              

از اينDرو قDدرت توليDدی اجتمDاعی        . دست می دهند؛ آنها در سرمايه ادغام می گردند        از  

  )P. ٣١٥] ٣٣٣. (.[کار به عنوان قدرت توليدی پايدار در سرمايه، ظاهر می شود

  )٣١٦.PP]  ٣٣٣-٣٤. (.[نمونه هائی از تعاون در ميان مصريان باستان

  ، چادرنشDDDينان، و يDDDا دردر آغDDDاز تمDDDدن، تعDDDاون ابتDDDدائی در ميDDDان اقDDDوام شDDDکارچی

  : جماعت های سرخپوست بر اين پايه ها متکی است

  مالکيت اشتراکی وسائل توليد؛) ١(

  . وابستگی طبيعی فرد به قبيله و جماعت اوليه) ٢(

تعاونی های پراکنده در ايام باسDتان، قDرون وسDطی، و در مسDتعمره هDای جديDد، بDر           

تعDDاون . ه صDDورت بDDرده داری قDDرار دارد  روائDDی مسDDتقيم و زور و اکثDDرًا بDD    پايDDه حکDDم 

از نظDر تDاريخی، ايDن    . کارگر مزدور آزاد را در نظر مDی گيDرد     برعکس  سرمايه داری،   

چDDه بDDه صDDورت (شDDيوه در مقابلDDه مسDDتقيم بDDا اقتصDDاد روسDDتايی و پيشDDه وران مسDDتقل   

يDDک شDDکل تDDاريخی متمDDايز و ويDDژه   بDDه عنDDوان و در ايDDن رابطDDه ). آنغيDDر صDDنف چDDه 

اين اولين دگرگونی است کDه پروسDه کDار      . د سرمايه داری، ظاهر می گردد     پروسه تولي 

  : بنابراين، در اينجا خالصه می کنيم. در برخورد با سرمايه تجربه می نمايد

کDار بDه   شيوه توليد سرمايه داری خود را به عنوان شرط تاريخی تبديل پروسه        ) ١(

  ظاهر می سازد؛ ) جمعی(اجتماعی يک پروسه 

کل اجتماعی پروسه کار، خود را به عنوان يکDی از شDيوه هDای سDرمايه               اين ش ) ٢(

    بDDرای اسDDتثمار هDDر چDDه پرسDDودتر کDDار، يعنDDی از طريDDق افDDزايش بهDDره وری آن، نشDDان    

  )P.٣١٧] ٣٣٥. (.[می دهد
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تعاون، آنطور که تاکنون در نظر گرفته شده، يعنی در شکل ابتدائی آن، بDا توليDد در     

امDا شDکل تثبيDت شDده مشخصDه يDک عصDر بخصDوص،           . ستمقياس بزرگتری منطبق ا   

يعنی توليد سرمايه داری را بوجود نمی آورد، امروزه اين شکل هنوز هم وجود دارد،       

يعنی موقعی که سرمايه در مقياس بزرگی عمل می کند، بدون اينکه تقسيم کار بوجود          

تعDاون شDکل   بنDابراين، اگرچDه   . ا ماشDين هDا نقDش مهمDی بDه عهDده گرفتDه باشDند        يآمده  

اساسی کل توليDد سDرمايه داری اسDت، شDکل ابتDدائی آن، بDه عنDوان يDک شDکل خDاص                

 )P.٣١٨] ٣٣٥. (.[، در کنار اشکال توسعه يافته تر آن ظاهر می گردد)فرعی(

  

  )مانوفاکتور(تقسيم کار و کارگاه  -٣
  

 تDا  ١٥٥٠کارگاه، شکل کالسيک تعاون که بر پايDه تقسDيم کDار قDرار دارد، از حDدود         

  :کارگاه از اين طريق ظاهر می گردد.  حکمفرما بود١٧٧٠

       يDDا از طريDDق ترکيDDب پيشDDه هDDای مختلDDف، کDDه هDDر يDDک عملDDی جزئDDی را انجDDام         ) ١(

بDه  ، که بدينوسيله يک پيشDه ور واحDد   )مثال، ساختن وسيله نقليه  به عنوان   (می دهند   

از طDرف ديگDر   قابليت خود را برای ساختن کل فرآورده اش از دسDت مDی دهDد،        زودی  

کار جزئی خود را خيلی بهتر انجام می دهد؛ و به اين ترتيب پروسه به تقسDيم کDل کDار           

  )PP]. ٣١٨-٣١٩] ٣٣٦-٣٣٧. (.[به اجزای متشکله آن تبديل می گردد

ا تعداد زيادی از پيشه وران که کارهای يکسان يا مشابهی انجام مDی دهنDد در                ب) ٢(

يDک  بDه وسDيله   وسه های جداگانه، بجDای اينکDه        يک کارگاه واحد جمع می شوند، و پر       

بDه وسDيله   کارگر بطور پی در پDی انجDام گيDرد، بتDدريج تفکيDک شDده و بطDور همزمDان              

در عDوض اينکDه محصDول نتيجDه     ) انواع سDوزن و غيDره  . (چندين کارگر انجام می يابد   

 کار يک صنعتگر باشد، اکنون محصول کار جمعی از صنعتگران است که هر کدام تنها 

  )PP.٣١٩-٣٢٠] ٣٣٧-٣٣٨. (.[يک کار جزئی را انجام می دهد

 موجDودات  نهDای آ  نتيجه آنها در هر دو حالت يک مکانيسم توليDدی اسDت کDه انDدام               

شDDکل کDDار طبيعDDت يDDک هنردسDDتی را در خDDود حفDDظ مDDی نمايDDد؛ هDDر  . انسDDانی مDDی باشDDند
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ير باشد؛ لDذا  دست انجام پذبه وسيله پروسه فرعی که محصول از آن می گذرد بايستی  

هDر کDارگر واحDد    . واقعDًا علمDی از پروسDه توليDد منتفDی مDی گDردد        ) محاسDبه (هر تحليDل    

.                     بخDDDDDDاطر طبيعDDDDDDت پيشDDDDDDه اش، کDDDDDDامًال بDDDDDDه کDDDDDDاری جزئDDDDDDی مجبDDDDDDور مDDDDDDی شDDDDDDود     

].)٣٢١] ٣٣٨-٣٩.P(  

از اين طريDق، در مقايسDه بDا پيشDه ور، در کDار صDرفه جDوئی مDی شDود، و حتDی بDه                      

بنDابراين  . های متوالی، هنوز مقدار بيشتری کار ذخيره می گردد     يله انتقال در نسل   وس

تقسيم کار در کارگاه با گرايش جوامع پيشDين در مDوروثی سDاختن يDک حرفDه مطابقDت        

  )PP. ٣٢٢]٣٣٩-٤٠. ([، اصناف)طبقات(کاست ها . دارد

 نDDوع ٥٠٠ -تقسDDيمات فرعDDی ابDDزار از طريDDق وفDDق يDDافتن بDDا کارهDDای جزئDDی مختلDDف

  )PP. ٣٢٣-٢٤]٣٤١(.[. چکش در بيرمنگام

يکDDی صDDرفًا : کDDل آن دارای دو وجDDه اسDDت) کDDارکرد(کارگDDاه از نقطDDه نظDDر مکانيسDDم  

، ديگDری يDک رشDته پروسDه هDا        )سDاعت (اتصال مکDانيکی مصDنوعات جزئDی جداگانDه          

 ).سوزن(پيوسته در يک مصنوع 

. د خام خود تDأمين مDی نمايDد   در کارگاه هر گروهی از کارگران، دسته ديگر را با موا   

از اينرو شرط اساسDی ايDن اسDت کDه هDر گDروه يDک سDهم معDين را در يDک مDدت معDين               

توليد نمايد؛ بنابراين يکنوع تداوم، نظم، يکنواختی و شدت کار بوجود می آيد که کامًال 

 ن در اينجDا مDا بDا قDانون    بنDابراي . با آن چيزی که در خور يک تعاونی اسDت تفDاوت دارد      

يعنDی، کDDار بايسDDتی از نظDDر اجتمDDاعی، کDDار الزم  :  پروسDDه توليDDد مواجDDه مDDی گDDرديمفنDی 

  )P. ٣٢٩] ٣٤٥(.[ .باشد

هDای   نابرابری زمان الزم بDرای انجDام هDر عمDل جداگانDه ايجDاب مDی نمايDد کDه گDروه                 

چهار : در حروف چينی(مختلف کارگران اندازه و شماره های مختلفی را در بر بگيرد 

بنابراين، کارگاه يک نسبت ثابت ). وف چين در برابر يک دستگاهحروف ياب و دو حر

 بر قرار می سازد، و توليد ∗های مختلف کارگر مرکب رياضی را برای حدود کّمی اندام
                                                 

)م. (توضيح داده شد)  تعاون-٢( در قسمت  ∗∗∗∗   
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عDالوه  . تنها به وسيله به کار گرفتن ضرايب اضافی از کل گروه ها، گسDترش مDی يابDد         

دسDت يDDافتيم، کاالهDای معينDDی بDDه   بDر آن، تنهDDا پDس از اينکDDه بDه سDDطح معينDی از توليDDد     

نظارت، حمل و نقل محصوالت از نقطه ای به نقطه ديگر، : صورت مستقل در می آيند    

  )PP. ٣٢٩-٣٣٠]٣٤٦. (.[و غيره

ترکيب کارگاه های مختلف در يک کارگاه ائتالفDی هDم اتفDاق مDی افتDد، امDا هنDوز هDم               

ر مDDی کنDDد، برخDDوردار ، کDDه تنهDDا بDDا ماشDDين ظهDDو)فنDDی(ايDDن ترکيDDب از وحDDدت تکنيکDDی 

  ).٣٣١P]٣٤٧-٨٤.(.[نيست

 ماننDد گنDدم کDوب، و    - بطDور پراکنDده  -ماشين ها از همان ابتدا در کارگاه ظاهر شDدند  

ماشDينی نمDودن عمDده     . و غيره، اما فقط چيزهائی فرعDی بشDمار مDی آمدنDد            کوب  کلوخ  

         combined worker collectiveکDDDارگر مجتمDDDع مرکDDDب بDDDه صDDDورت  ∗کارگDDDاه

           مDDDی باشDDDد، کDDDه نسDDDبت بDDDه صDDDنعتگران دسDDDتی قDDDديم از درجDDDه تکامDDDل بDDDه ناچDDDار در       

     مورد برخDوردار اسDت، و اينکDه در آن تمDام نDواقص، مثDل آنهDائی کDه اغلDب بDه ناچDار                  

   .گDDرددی کمDDاالت ظDDاهر مDD  بDDه صDDورت  بوجDDود مDDی آيDDد،   ∗∗در مDDورد کDDارگر جDDزء کDDار  

].)٣٣٣]٣٤٨-٤٩.P ( اDDاوت هDDاه، تفDDاهر و    کارگDDار، مDDزء کDDارگران جDDن کDDان ايDDی مي

. مDDDاهر، و يDDDا حتDDDی يDDDک سلسDDDله مراتDDDب کامDDDل از کDDDارگران را بهبDDDود مDDDی بخشDDDد  غير

].)٣٣٤]٣٤٩.P(  

تقسDDيم بDDه کشDDاورزی، صDDنعت، کشDDتيرانی و   (عمDDومی بDDه صDDورت   -١: تقسDDيم کDDار 

مشروح به صورت   -٣؛  )تقسيم به انواع اصلی و فرعی     (ويژه  به صورت    -٢؛  .)غيره

)DDف کارگDDای مختلDDاز       ). اه هDDی آغDDای مختلفDDمه هDDز از سرچشDDار نيDDاعی کDDيم اجتمDDتقس       

ه از درون خانواده و طايفه، تقسDيم طبيعDی کDار بDر طبDق جDنس و سDن، بD               ) ١(می گردد 

اضافه برده داری از طريDق اعمDال زور و بDه اسDارت کشDيدن اقDوام مجDاور، کDه باعDث             
                                                 

 مجموعه ای از ماشين ها که به صورت زنجيری کار می کننDد و مجموعDًا محصDول واحDدی را       ∗∗∗∗

  )م. (توليد می نمايند
  )م)(Detall wroker. (وليد می کند کارگر که تنها يک قطعه جزئی از محصول را ت∗∗∗∗∗∗∗∗
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عت های مختلف برحسDب محDل   جما) ٢) (P.٣٣٥]٣٥١-٥٢. (.[گسترش آن می گردد  

اقامDDت، آب و هDDوا، و سDDطح فرهنDDگ، محصDDوالت گونDDاگونی بوجDDود مDDی آورنDDد کDDه در   

. جائيکDDه ايDDن جماعDDت هDDا بDDا يکDDديگر تمDDاس مDDی يابنDDد مDDورد مبادلDDه قDDرار مDDی گيرنDDد      

].)٤٩]٨٧.P (                   فDائل متوقDرين وسDده تDی از عمDپس يکDه، سDات بيگانDمبادله با جماع

   د جماعDت، از طريDق توسDعه بيشDتر تقسDيم طبيعDی کDار،           ی طبيعDی خDو    ئD ساختن گردهم آ  

  )P.٣٣٦]٣٥٢. (.[می گردد

بنابراين، تقسيم کار در کارگاه، متضمن درجDه معينDی از توسDعه تقسDيم اجتمDاع کDار           

 -است؛ از طرف ديگر، تقسDيم کDار در کارگDاه باعDث توسDعه بيشDتر ايDن يDک مDی گDردد               

  )PP.٣٣٧-٣٣٨]٣٥٢-٣٥٣. ([مانند تقسيم کشوری کار

بخDDاطر همDDه اينهDDا، هميشDDه ايDDن تفDDاوت ميDDان تقسDDيم اجتمDDاعی کDDار و تقسDDيم کDDار در  

ورد، در حاليکDه   آاولی لزومًا کاالها را بوجود بيD      . کارگاه وجود دارد که باعث می شود      

لذا تمرکز و سDازمان يDافتگی در دومDی،    . در دومی کارگر جزء کار، کاال توليد نمی کند       

  . رقابت در اولی بوجود می آيدو پراکندگی و بی نظمی در

].)٣٣٩ -٣٤١] ٣٥٤-٣٥٦.P(  

اصDناف  ) PP. ٣٤١-٣٤٢]٣٥٧. (.[سازمان ابتDدائی تDر جماعDت هDای سرخپوسDت        

].)٣٤٣-٤٤] ٣٥٨-٥٩.PP .(                ودDه وجDار در جامعDيم کDا تقسDام اينهDدر حاليکه در تم

  .دارد، تقسيم کار در کارگاه، بدعت خاص شيوه توليد سرمايه داری است

ار . د تعاونی، ارگانيسم فعDال کDار يDک شDکل وجDودی سDرمايه در کارگDاه اسDت              همانن

قدرت توليدی سرمايه به عنوان اينرو قدرت توليدی که از ترکيب کار حاصل می شود، 

امDا در هDDر کجDا کDDه تعDاونی شDيوه کDDار انفDرادی را بطDDور کلDی دسDDت       . متجّلDی مDی گDDردد  

می سازد، و کارگر منفDرد را زمDين گيDر    نخورده باقی می گذارد، کارگاه آن را دگرگون      

يکDی  بDه صDورت   می کند؛ او که ديگر قادر نيست مستقًال محصولی توليد نمايد، صDرفًا         

  تDا آنجDا کDه بDه مهDارت هDای بسDياری مربDوط        . از ضمائم کارگاه سرمايه دار در می آيDد   

مDDی گDDردد، قابليDDت هDDای معنDDوی کDDار از بDDين مDDی رونDDد تDDا عرصDDه را بDDرای يDDک نDDوع       
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   ايDDن يکDDی از نتDDايج تقسDDيم کDDار در کارگDDاه اسDDت کDDه کDDارگران بDDا    . بDDاز نمايDDد) هDDارتم(

يک قدرت به عنوان مايملک يکنفر ديگر و به عنوان قابليت های معنوی پروسه کار،    

ايDن پروسDه جDدائی، کDه آغDاز آن بDا پيDدايش تعDاونی         . مسلط، رو در رو قرار می گيرند      

ابDد، در صDنايع جديDد تکميDل گرديDد، ايDن پروسDه         همراه بوده و در کارگاه توسعه مDی ي        

يک نيروی توليدی مستقل از کار جدا نموده و آنرا در خدمت سرمايه به عنوان علم را 

 )P.٣٤٦]٣٦٤. (.[قرار می دهد

  )P.٣٤٧]٣٦٢-٦٣. (.[اشارات روشنگرانه

کارگاه که از يک جهت، يک سDازمان مشDخص کDار اجتمDاعی اسDت، از جهDت ديگDر               

اهميت تاريخی آن ) P.٣٥٠]٣٦٤. (.[يقه خاص ايجاد ارزش اضافی استتنها يک طر

  .در همانجا

موانع تکامل کارگاه حتی در دوره کالسيک آن عبارتند از محدوديت تعDداد کDارگران              

غيرماهر بخاطر سلطه کارگران ماهر؛ محدوديت کار زنDان و کودکDان بخDاطر مقاومDت                 

مDDوزی تDDا دوره اخيDDر، حتDDی در مDDوارد    ر قDDوانين دوره نوآبDDکDDارگران مDDرد؛ پافشDDاری   

 هنDوز هيچگونDه   ∗ضروری؛ عدم اطاعت مداوم کارگران، از آنجا کDه کDارگر مرکDب          غير

  . چهارچوب مشخص کاری مستقل از کارگران ندارد؛ مهاجرت کارگران

].)٣٥٣-٣٥٤]٣٦٧-٣٦٨.PP(  

تDی  به عالوه، کارگاه قادر نبود که خودش کل توليد اجتماعی را دگرگDون سDازد يDا ح          

تکيه گاه فنی محدود آن، با خصوصيات توليدی کDه خDودش بوجDود        . بر آن مسلط گردد   

ماشDين ضDرورت يافDت، و کارگDاه از قبDل آموختDه       .  قDرار گرفDت   در برخورد آورده بود، 

  )P.٣٥٥] ٣٦٨. (.[بود که چگونه آن را بوجود آورد

  

 

                                                 
)م.( در اينجا منظور کارگر مرکب غيرماشينی است ∗∗∗∗   
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   ماشين ها و صنايع جديد-٤
   ماشين، آنطور که هست-الف

  

 شيوه توليد، که در کارگاه با نيروی کار شروع شد، در اينجا با ابزار کDار     انقالب در 

  .آغاز می گردد

 -٢ مکانيسDم موتDور؛   -١تمام ماشين آالت پيشرفته مرکب از ايDن قسDمت هDا هسDتند         

  )٣٥٧P] ٣٧٣. (.[ا ماشين کاري ابزار -٣؛ )نيرو(مکانيسم انتقال 

  آنچDه کDه مشخصDه آن را بيDان     . شDد انقالب صنعتی قDرن هيجDده بDا ماشDين کDار آغDاز           

 از انسان به ماشDين  - در يک شکل کم و بيش اصالح شده      -می دارد اين است که ابزار     

در ابتDدا مهDم   . منتقل شده، و به وسيله ماشين با مديريت انسان بکDار گرفتDه مDی شDود             

تفاوت عمده در اين . نيست که نيروی محرکه عامل انسانی باشد و يا يک عامل طبيعی

که ماشين می تواند در ی های خود را بکار می گيرد در صورت        است که بشر تنها اندام    

، يDک دوک؛  ∗چرخ طيار . (محدوده معينی، هر تعداد ابزار را که الزم باشد بکار بگيرد          

  ) دوک١٨ تا ١٢، ∗∗ژنی

اسDت  ) نDخ ريسDی  (در چرخ طيار، تاکنون نه رکاب، يعنی نيروی محرکه، بلکه دوک  

 در ابتDدا هنDوز در همDه جDا، بشDر هDم نيDروی        - صDنعتی متDأثر گشDته اسDت     که از انقDالب   

انقالب ماشين کار برعکس، در ابتدا . ∗∗∗محرکه است و هم مراقب جريان پيشرفت کار

نيDز آن را بDه انجDام     تکميل ماشين بخDار را بDه صDورت يDک ضDرورت در آورد، و بعDداً           

  )PP.٣٦١-٦٢]٣٧٦-٧٧. ([رساند

                                                 
 )spinning Wheel= ( چرخ طيار∗∗∗∗

∗∗∗∗∗∗∗∗   )م. (، هر دو ماشين های نخ ريسی هستند)jenny= ( ژنی 
  )م. ( مثل کوزه گری که با پايش چرخ کوزه گری را می چرخاند و با دست کوزه می سازد∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
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همکDاری ماشDين هDای    ) ١(يا به صورت : ا در صنايع جديددو نوع سيستم ماشين ه   

 ، ماشين بسته بندی، که کار چندين کارگر جDزء    power-loomدستگاه نيرو   (مشابه  

، در ايDDن حالDDت  )ی ترکيبDDی از ابزارهDDای مختلDDف ادغDDام مDDی نمايDDد    بDDه وسDDيله  کDDار را 

نتقDال و نيDروی محرکDه فDراهم مDی شDود؛ و يDا        سيستم ا به وسيله   هنگی فنی از قبل     آهم

ماشين نخ تابی (سيستم ماشينی، که ترکيبی از ماشين های جزء کار مختلف است ) ٢(

spinning-mill .( دDDی باشDDاه مDDار در کارگDDيم کDDک، تقسDDن يDDی ايDDای طبيعDDمبن .DDا بDDه ام

کDارگر  در کارگاه می بايستی هر پروسه جزء با . يکباره تفاوتی اساسی ايجاد می گردد   

توانDد بطDور   ی  پروسDه کDار مD      -وفق داده شود؛ در اينجا اين امر ديگر ضDرورتی نDدارد           

هDا   مطلوبی اجزاء متشکله اش تجزيه گDردد، کDه سDپس بDرای اينکDه در سDلطه ماشDين                

   در اينجDDا نسDDبت کّمDDی. قDDرار گيDDرد، بDDه علDDم و يDDا تجربDDه متکDDی بDDه آن سDDپرده مDDی شDDود 

     نسDDبت گDDروه هDDای مختلDDف ماشDDين هDDا تکDDرارگDDروه هDDای مختلDDف کDDارگران بDDه صDDورت 

  )PP.٣٦٣-٦٦)٣٧٨-٧٩. (.[می گردد

خيلDDی (در هDDر دو حالDDت کارخانDDه بDDه صDDورت يDDک آدم مکDDانيکی بDDزرگ در مDDی آيDDد    

و ايDن شDکل   ) تکامل يافته تر، يعنی در سطحی که تنهDا اخيDرًا بDه آن دسDت يافتDه اسDت                 

شDکل آن آدم مکDانيکی ماشDينی     و کامل تDرين  ). P.٣٦٧]٣٧٩. (.[کافی آن خواهد بود   

)machine-building automaton (   اهیDDتی و کارگDDای کاردسDDه هDDه پايDDت، کDDاس

را  صنايع بزرگ را منسوخ نمDود، و بنDابراين شDکل تکامDل يافتDه مجموعDه ماشDين هDا         

  )PP.٣٦٩-٧٢]٣٨٤-٨٦. (.[برای بوجود آورد

 ارتبDDاطی       ؛ تDDا وسDDائل )صDDنعت(رابطDDه ميDDان دگرگDDون نمDDودن شDDاخه هDDای مختلDDف      

].)٣٧١]٣٨٣.P(  

در اينجDا يDک ارگانيسDم مکDانيکی     . در کارگاه ترکيب کارگران يک ترکيب ذهنی است  

توليد بطور عينی وجود دارد که کارگر آن را در مقابل چشم هايش مشاهده می کنDد، و   

به اينکه تنها از طريق کار جمعی می تواند عمل نمايد؛ خصلت تعاونی پروسه کار حاال 

  )P.٣٧٢]٣٨٦([ .در می آيد) تکنيکی(يک ضرورت فنی ورت ص
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نيروهDDای توليDDدی کDDه از تعDDاون و تقسDDيم کDDار سرچشDDمه مDDی گيDDرد بDDرای سDDرمايه         

  بخDDار، آب هDDم هزينDDه ای بوجDDود: هيچگونDDه هزينDDه ای در بDDر نDDدارد؛ نيروهDDای طبيعDDی

       علDDم کشDDف مDDی شDDوند، هزينDDه ای ايجDDاد    بDDه وسDDيله  حتDDی نيروهDDايی کDDه   . نمDDی آورنDDد 

اما اين نيروها تنها با وسائل مناسبی تحقق می يابند، که فقط با قيمت های . نمی نمايند

 خيلDی  ترتيDب هزينDه ماشDين هDای کDار هDم          بDه همDين     سرسام آوری قابDل سDاختن اسDت؛         

اما اين ماشين ها عمر خيلی طDوالنی تDری دارنDد،      .  می باشد  بيشتر از ابزارهای قديمی   

نسبت به ابزار شامل می گردنDد، بنDابر ايDن آنهDا     رگتری را هم و عرصه توليد بسيار بز   

     ش را بDDه محصDDول منتقDDل   زنسDDبتًا سDDهم خيلDDی کDDوچکتری از ار   در مقايسDDه بDDا ابDDزار،   

کDه در  (ماشDين انجDام مDی شDود      بDه وسDيله     می نمايد، و از اينرو خدمات بالعوضی کDه          

  .استخيلی بيشتر از مورد ابزار ) ارزش محصول منعکس نمی گردد

].) ٣٧٤-٣٧٥-٣٧٦] ٣٨٧-٣٨٨-٣٩٠.PP(  

کاهش هزينه از طريق تمرکز توليد در صنايع جديDد نسDبت بDه کارگDاه بسDيار زيDادتر        

  )P.٣٧٥] ٣٨٨. (.[است

قيمت کاالهای ساخته شده ثابت می کند کDه تDا چDه انDدازه ماشDين باعDث ارزان شDدن           

بDوط مDی شDود بطDور     محصوالت گشDته، و اينکDه بخشDی از ارزش کDه بDه ابDزار کDار مر        

بDه وسDيله   بهDره وری ماشDين   . نسبی افزايش داشته اما بطور مطلق کاهش يافته اسDت        

.  هDا  مثDال . ميزانی که ماشين جايگزين نيروی کار انسانی می گردد، سDنجيده مDی شDود            

].)٣٧٧ -٧٩] ٣٩٠-٩٢ .PP(  

 ٣٠٠٠ کDارگر، بDا دسDتمزد سDاالنه     ١٥٠با فرض اينکDه يDک خDيش بخDار جDايگزين          

آنDان انجDام گرفتDه     بDه وسDيله     د گردد، اين دستمزد ساليانه نمايDانگر تمDام کDاری کDه              پون

 در هر صورت، آنها به عالوه کار اضDافی  -نيست، بلکه فقط کار الزم را نشان می دهد   

 پوند باشد، در هر حال اين بيان پDولی  ٣٠٠٠اگر قيمت خيش بخار . هم انجام می دهند 

 بنDDابراين، اگDDر ماشDDين بDDه ميDDزان نيDDروی کDDاری کDDه  .تمDDام کDDار نهفتDDه شDDده در آن اسDDت 
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جايگزينش می گردد ارزش داشته باشDد، نيDروی کDار نهفتDه شDده در آن هميشDه خيلDی           

  )P.٣٨٠] ٣٩٢. (.[آن جايگزين می شودبه وسيله کمتر از نيروی کاری است که 

به عنوان يک وسيله کاهش قيمت محصول، ماشين بايستی کمتر از ميزان کاری که     

 امDا بDرای سDرمايه، ارزش آن بايسDتی کمتDر      -نشين اش می گردد ارزش داشته باشد   جا

بنDDابراين، ماشDDين هDDائی کDDه در  . از ارزش نيDDروی کDDار ايجDDاد شDDده بDDه وسDDيله آن باشDDد  

بDه عنDوان مثDال،    (انگلستان به صرفه نيست، ممکن اسDت در امريکDا بDا صDرفه باشDند          

ه در گذشDته در نتيجDه محDدوديت هDای         از اينرو، ماشين هDائی کD      ). برای سنگ ُخردکنی  

قانونی معينی، سDرمايه شDان را بDر نمDی گرداندنDد، ممکDن اسDت بطDور ناگهDانی ظهDور            

  )PP.٣٨٠-٨١] ٣٩٣-٩٤. (.[کنند

  

  

   غارت نيروی کار به وسيله ماشين-ب
  

از آنجا که ماشين قدرت محرکه اش را در خود نهفته دارد، ارزش نيروی عضDالنی               

 زنان و کودکان؛ افزايش ناگهانی تعداد کارگران مزدور از طريق بDه          پائين می آيد، کار   

بنابراين ارزش . کار گرفتن اعضای خانواده که در گذشته برای دستمزد کار نمی کردند

نيروی کار مرد، بر ارزش نيروی کDار تمDام خDانواده تقسDيم شDده، يعنDی، کDاهش يافتDه                    

 نفDر کDار کننDد، بلکDه بايسDتی بDرای           اکنون، نه تنها بايستی چهار نفDر بجDای يDک          . است

بنDDابراين درجDDه . سDDرمايه کDDار اضDDافی انجDDام دهنDDد تDDا يDDک خDDانواده بتوانDDد زنDDدگی کنDDد    

  )P.٣٨٣]٣٩٥. (.[استثمار همراه با موضوع مورد بهره کشی افزايش يافته است

 يDا  قبًال خريد و فروش نيروی کار رابطه ای بDين اشDخاص آزاد بDود؛ اکنDون کودکDان          

او بDه يDک دالل    -يداری می شوند، کارگر حاال زن و فرزنDدش را مDی فروشDد           اطفال خر 

  )PP.٣٨٤-٨٥] ٣٩٦-٩٧(.[ها  مثال. برده مبدل می شود

نسDبت در  به همDان  ، )P.٣٨٦] ٣٩٧-٩٨(.[ اخالقيات اطفال کارگران -زوال جسمی 

  )P.٣٨٧] ٣٩٩.) (.[سيستم تبه کاری(کشاورزی صنعتی شده 
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احکام آموزشی و مقاومت کارخانه داران در برابر      ) P.٣٨٩]٣٩٩. (.[تنزل اخالقی 

  )P.٣٩٠] ٣٩٩ -٤٠٠. (.[آنها

محصDDDوالتی اسDDDDت کDDDDه ايDDDن ارزش در آنهDDDDا نهفتDDDDه شDDDده و طبقDDDDه سDDDDرمايه دار و    

وابستگانش به وسيله آنها زندگی می کنند،، و از اينرو افزايش تعDداد سDرمايه داران؛              

ا وسDDائل ارضDDاء ايDDن نيازهDDا، توليDDد   ی جديDDد بDDرای کاالهDDای تجملDDی همDDراه بDD   هاتقاضDDا

کDDه در هDDر صDDورت در  (همينطDDور وسDDايل ارتبDDاطی  . کاالهDDای تجملDDی توسDDعه مDDی يابDDد  

] ٤٤٥[شDواهد  ) (کشورهای پيشرفته تر تنهDا نيDروی کDار کDوچکی را جDذب مDی نمايDد              

٤٣٦.P(-        هDد، کDانگی جديDان خDی بردگDد، يعنDو باالخره، طبقه پيشخدمت ظهور می کن 

 DDDDDDDام آن بDDDDDDDواد خDDDDDDDاختن مDDDDDDDيله آزاد سDDDDDDDارگران[ه وسDDDDDDDردد ] کDDDDDDDی گDDDDDDDامين مDDDDDDDت.                    

].)٤٣٧] ٤٤٦.P(آمار.  

  )P.٤٣٧] ٤٤٦. ([تضادهای اقتصادی

امکان افزايش مطلق حجم کار در يک رشته فعاليت اقتصDادی بخDاطر ماشDين هDا، و             

  )Pp.٤٣٩-٤٠]٤٤٩ (.[.کيفيات اين پروسه

ش ناگهDانی صDنايع بDزرگ بDه درجDه      انعطاف و ظرفيDت بDی حDد و حصDر بDرای گسDتر       

عکDس العمDل در کشDورهای توليدکننDده مDواد خDام       ) P.٤٤١-٥١. (باالئی از تکامDل آن  

مهاجرت به علت رها شدن کارگران تقسيم بين المللDی کDار ميDان کشDورهای صDنعتی و         

در ايDDن ) P.٤٤٢]٤٥١.   (.[ تنDDاوب دوره هDDای بحDDران و رشDDد اقتصDDادی  -کشDDاورزی

  )P.٤٤٤]٤٥٤(.[کارگران به عقب و جلو پرتاب می شوند ) ايعصن(پروسه گسترش 

  )Pp.٤٤٥-٤٩]٤٥٥-٥٩. (.[مدارک تاريخی راجع به اين موضوع

و مراحDDDل حDDDد واسDDDط آنهDDDا،                 (  جDDDايگزينی تعDDDاونی و کارگDDDاه بDDDه وسDDDيله ماشDDDين      

]٤٥٠-٥١ .Pp)ه              )]. ٤٥٩-٦٠Dی کارخانDط مشDا خDه بDاتی کDائی مؤسسDهمچنين جابج

 صDنايع  - نمی کنند، و بخش های صنعتی در جهت انطباق با روح صDنايع بDزرگ      تطبيق

در صنايع بزرگ خDانگی  ) P.٤٥٢]٤٦١. (.[خانگی، به عنوان بخش خارجی کارخانه   

   بيشDرمانه تDری نسDبت بDه کارخانDه صDورت      و کارگاه های مدرن استثمار هنوز بنحDو  
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، )P.٤٥٣]٤٦٢-٦٣ (.[چاپخانDDه هDDای لنDDدن: هDDا مثDDال) P.٤٥٣]٤٦٢.  (.[مDDی گيDDرد

). P.٤٥٥]٤٦٣-٦٤(.[آجرسازی). P.٤٥٤]٤٦٣) ([rag-sorting(صحافی کتاب، 

       تورسDDDDازی: صDDDDنايع خDDDDانگی ) P.٤٥٦]٤٦٥. (.[کارگDDDDاه هDDDDای مDDDDدرن بطDDDDور کلDDDDی  

])٤٦٦-٦٨ [٤٥٧-٥٩.Pp(  افیDDير بDDحص ،].)٤٦٠]٤٦٨-٦٩.P .(   دDDه توليDDديل بDDتب

دوزی لبDاس بDه    قDالب :  حد ممکن اسDتثمار کارخانه ای همراه با دست يابی به باالترين  

افزايش سDرعت ايDن دگرگDونی بDه وسDيله        ) Pp.٤٦٢-٦٦]٤٧٠-٧٤(.[وسيله خياطی   

اقدامات جابرانه کارخانه، که نقطه پايانی بDر سDنت قDديمی توليDد، کDه بDر پايDه اسDتثمار              

       ارزش اضDDDافی ) عامDDDل: (هDDDا مثDDDال) P.٤٦٦]٤٧٥. (.[نامحDDDدود قDDDرار داشDDDت، نهDDDاد 

 گردد، يعنی نرخ آن، و در مقابل کDاهش فDاکتور ديگDر، يعنDی تعDداد کDارگران را بDه                     می

به محض اينکه ارزش يک کاالی ماشينی به ارزش اجتمDاعی جDاری کDاال             . همراه دارد 

و يکبDDار ديگDDر در جهDDت  . تبDDديل شDDد، ايDDن تنDDاقض آشDDکار مDDی گDDردد   ) انحصDDاریغير(

  )P.٣٩٧]٤٠٧. (.[قدم بر می دارد کار -روزطوالنی نمودن 

رهDDا سDDاختن کDDارگران جDDايگزين شDDده، و بDDه بDDه وسDDيله امDا در همDDان زمDDان، ماشDDين  

  همان نسDبت از طريDق بکDار گDرفتن زنDان و کودکDان، يDک جمعيDت کDار اضDافی بوجDود                  

از اينDرو، ماشDين   . می آورد که بايستی آن را در معDرض حکمرانDی سDرمايه قDرار دهDد         

پس ايDن معمDا بوجDود مDی آيDد      . را بدور می افکند  کار-روزتمام قيود اخالقی و طبيعی      

 زمان کار، مطمئن ترين وسيله تبديل تمام اوقات زنDدگی     کاهش که قدرتمندترين وسيله  

.              کDارگر و خDDانواده او بDه زمDDان کDار در دسDDترس، بDرای گسDDترش ارزش سDرمايه اسDDت     

].)٣٩٨]٤٠٨.P(  

 عکDس العمDل اجتمDاعی از طريDق تثبيDت          قبًال مالحظه نموده ايم که چگونDه در اينجDا         

. تشديد کار بوجود می آيDد مسأله متوسط ظاهر می گردد؛ بر اين اساس حاال     کار   -روز

].)٣٩٨]٤٠٨ .P(  

 شدن روز کار، افزايش  طوالنیابتدا با افزايش سرعت ماشين، شدت کار، به همراه    

معهذا . دفع می نمايندبه نقطه ای می رسد که اين دو يکديگر را به زودی اما . می يابد
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 ١٠شDدت کDار، در طDول    . متفDاوت اسDت  مسDأله  موضوع محدود شدن زمان کار با ايDن        

 سDاعت يDا   ١٢ساعت تنهDا مDی توانDد آن مقDدار کDار انجDام دهDد کDه در حالDت عDادی در                 

فشرده تر، روزکاری به شمار می آيد که بDه   کار   -روزبيشتر صورت می گيرد، و حاال       

شدت ارتقاء يافته، و کار نه فقط با مدت انجامش، بلکه با شدتش درجه ای باالتری از   

 ساعت کار ٥ ساعت کار الزم و ٥اين، در  بنابر) P. ٤٠٠]٤٠٩. (.[سنجيده می شود

 ٦ سDاعت کDار الزم و   ٦اضافی، همانقدر ارزش اضافی مDی توانDد حاصDل گDردد کDه در            

  )P.٤٠٠]٤١٠. (.[ساعت کار اضافی، با شدت کمتری بدست آمده است

کDDDDDDار چگونDDDDDDه شDDDDDDدت مDDDDDDی يابDDDDDDد؟ در کارگDDDDDDاه ايDDDDDDن موضDDDDDDوع ثابDDDDDDت شDDDDDDده                     

].)footnote٤٠١] ٤١١ ١.P – ١٥٩note (        هDبه عنوان مثال سفالگری و غيره، ک

در . کافيست تا بهره وری را به ميزان زيادی افزايش دهد کار -روزصرفًا کاهش مدت 

  DDه بسDDن نکتDDينی ايDDار ماشDDت کDDک اسDDل شDDدر  . يار قابDDات گرانDDا اثبDDام)R.Gronder                     .(

])٤٠١-٠٢] ٤١١-١٢.PP (  

تقليل يافتDه صDورت قDانونی مDی يابDد، ماشDين بDه صDورت             کار   -روزبه محض اينکه    

     حDال يDا بDا سDرعت بيشDتر،     . يک وسيله مکيدن کار فشرده بيشDتر از کDارگر در مDی آيDد              

 DDDق افDDDا از طريDDDاط  و يDDDين در ارتبDDDا ماشDDDه بDDDائی کDDDت هDDDداد دسDDDال ازايش تعDDDد مثDDDا  نDDDه       

].)٤٠٣-٠٧]٤١٢-١٦.PP (     اهDDترش کارگDDروت و گسDDزايش ثDDه افDDر اينکDDواهدی بDDش

  )PP.٤٠٧-٠٩]٤١٦-١٨. (.[دست در دست يکديگر به پيش می روند

  

  

  آن) تاريخی( کارخانه در شکل کالسيک -ج
  

ناسDDب ابDDزار نظDDارت مDDی نمايDDد؛ بنDDابراين   در کارخانDDه، ماشDDين بDDر بDDه کDDار گDDرفتن م 

تفاوت های کيفی کDار کDه در کارگDاه بوجDود مDی آيDد، در اينجDا منسDوخ مDی گDردد؛ کDار               

بيشDDتر و بيشDDتر در يDDک سDDطح قDDرار مDDی گيDDرد؛ و حDDداکثر، اختالفDDاتی در سDDن و جDDنس  

تقسDDيم کDDار در اينجDDا توزيDDع کDDارگران در بDDين ماشDDين هDDای    . محصDDول بوجDDود مDDی آيDDد 
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تقسيم در اينجا تنها در بين کارگران اصلی که واقعًا به وسيله ابزار به . استتخصصی 

مDDول  «ايDن نکتDه فقDDط بDرای    (کDار گرفتDه مDDی شDوند، و کDارگران مDDأمور تغذيDه دسDDتگاه      

mule«∗     تروستل «درباره  صحت دارد، و بندرتthrostle«∗∗ و حتی هنوز کمتر از 

، )صدق می کند»Correctedpowerloomدستگاه اصالح شده نيرو     «آن در مورد    

بDDه اضDDافه سرپرسDDتان، مهندسDDين، متصDDديان سDDوخت کDDوره، مکانيDDک هDDا، نجDDاران و    

. ديگران، يعنی طبقه ای که تنها از خارج در کارخانDه تمرکDز يافتDه، صDورت مDی گيDرد          

].)٤١١ -١٢] ٤٢٠.Pp(  

ز ضرورت وفق يافتن کارگر بDا حرکDت مDداوم يDک آدم مکDانيکی، نيازمنDد آمDوزش ا               

دوران کودکی است، اما به هيچوجه بدين معنی نيست که يک کارگر مجبور باشDد مثDل           

تغييDر کارکنDان مDی توانDد     . کارگاه، تمام عمر، خDود را بDه يDک کDار جزئDی زنجيDر نمايDد            

، و بخاطر اينکDه بDرای يDادگيری     )سيستم جايگزينی (يک ماشين صورت بگيرد     درباره  

ن مDی تواننDد از يDک نDوع ماشDين بDه نDوعی         به کوشDش نDاچيزی احتيDاج اسDت، کDارگرا          

کار اين کارگران يا خيلی ساده است و يا اينکه بDيش از بDيش بDر               .ديگری منتقل گردند  

معهذا، در ابتدا، تقسيم کار کارگاهی بطور سDنتی پDا برجDا                . عهده ماشين قرار می گيرد    

سرمايه تبديل وسيله به می ماند، و خود اين نکته به سالح نيرومندتری برای استثمار 

.                     کارگر برای تمام عمر به پDاره ای از يDک ماشDين جDزء کDار مبDدل مDی شDود                 . می گردد 

].)٤١٣] ٤٢٢-٢٣.P ( 

تمام توليد سرمايه داری، تDا آنجDا کDه نDه تنهDا يDک پروسDه کDار بDوده بلکDه همچنDين                   

ا در اشDتراک دارد کDه   پروسه ای برای گسترش ارزش سرمايه نيز هست، ايDن نکتDه ر    

اين کارگر نيست که ابزار کار را به خدمت می گيرد، بلکه بر عکس، ابزار کار، کارگر 

را به استخدام در ميآورد؛ اما تنها از طريق ماشين است که ايDن انحDراف واقعيDت فنDی       

ابDDزار کDDار، در تبDDديل خDDود بDDه آدم مکDDانيکی، خDDودش در مقابDDل . و قابDل لمDDس مDDی يابDDد 
                                                 

∗∗∗∗   شين نخ تابی  نوعی ما 
∗∗∗∗∗∗∗∗     نوعی ماشين ريسندگی پشم و نخ 
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  Dارگر مDتد، در کDار،     ی ايسDه کDول پروسDوان  طDه عنDDان      بDDی جDار بDوان کDه عنDرمايه، بDس

های  همين طور است قدرت. مسلطی که نيروی کار جاندار کارگر را تا به آخر می مکد

  ....معنوی پروسه توليد، مانند سلطه سرمايه بر کارگر

مهارت جزئی فردی که متصدی ماشDين بDروز مDی دهDد، بDه عنDوان يDک چيDز بسDيار               

وچDDک و فرعDDی در کنDDار علDDم، نيروهDDای طبيعDDی عظDDيم و تDDوده اجتمDDاعی کDDار کDDه در     ک

  )Pp.٤١٤ -٤١٥] ٤٢٣. (.[سيستم ماشين ها نهفته شده، ناپديد می گردد

  )P.٤١٦] ٤٢٣-٢٤(.[انضباط سربازخانه ای کارخانه، نظام نامه کارخانه 

 ) Pp.٤١٧-١٨] ٤٢٥-٢٧. (.[کارخانه) جنسی(شرايط مادی 

  

  

  نظام کارخانه و ماشينبرعيله ه کارگران  مبارز-د
  

بDDه صDDورت ايDDن مبDDارزه کDDه از پيDDدايش روابDDط سDDرمايه داری وجDDود دارد، در ابتDDدا    

. ماشين به عنوان پايه مادی شيوه توليد سرمايه داری ظاهر می گرددبرعيله شورشی 

). کDارگران خرابکDار ماشDين     (لوديت هDا    ) P.٤١٩]٤٢٧-٢٨. (.[کارگاه های نواربافی  

].)٤٢٠]٤٢٨-٢٩.P (           اعیDکل اجتمDد را از شDادی توليDائل مDدها وسDا بعDکارگران تنه

  .استثمار خويش تميز می دهند

.     در کارگDDاه، تقسDDيم پيشDDرفته کDDار ظDDاهرًا وسDDيله ای بDDرای جانشDDينی کDDارگران بDDود       

].)٤٢٩ [٤٢١.P) (   ائیDDDDاورزی، جابجDDDDراف در کشDDDDانح].)٤٢٢] ٤٣٠.P ( ا درDDDDام

. ر واقعDًا جابجDا مDی شDود؛ ماشDين مسDتقيمًا بDا او رقابDت مDی کنDد               سيستم ماشينی، کارگ  

همينطDDDDDDDور در هندوسDDDDDDDتان                 ) P.٤٢٣] ٤٣١(.[بافنDDDDDDDدگان کارگDDDDDDDاه هDDDDDDDای دسDDDDDDDتی 

].)٤٢٤]٤٣٢.P (     ًاDDين دائمDDه ماشDDرا کDDرد، زيDDی گيDDورت مDDداوم صDDور مDDل بطDDن عمDDاي

ود و بيگانDه ای کDه   شDکل متکDی بDه خD     . عرصه های جديدی از توليد را تسخير می کند        

بDDه توليDDد سDDرمايه داری بDDه ابDDزار کDDار در مقابDDل کDDارگر مDDی بخشDDد، بDDه وسDDيله ماشDDين   



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١١٩ 

برعيله  از اينرو، اکنون شورش کارگران، نخست -يک دشمنی کامل در می آيدصورت 

  )P.٤٢٤] ٤٣٢. [ابزار کار صورت می گيرد

ماشين ) Pp.٤٢٥-٤٢٦] ٤٣٣-٤٣٥. (.[شرح جانشينی کارگران به وسيله ماشين

به عنوان وسيله ای برای در هم شکستن مقاومت کارگران در برابر سرمايه از طريق    

  )Pp.٤٢٧ -٤٢٨] ٤٣٥ -٣٧(.[جانشينی آنها 

      اقتصDDاد ليبرالDDی مDDدعی اسDDت کDDه ماشDDين، در همDDان مDDوقعی کDDه جانشDDين کDDارگران        

. اد مDی سDازد  می شDود، سDرمايه ای را کDه مDی توانDد ايDن کDارگران را بکDار بگيDرد، آز                   

معهذا، برخالف اين ادعا، هرگونه به کار گرفتن ماشين، سرمايه را محبDوس نمDوده و        

 آن و افزايش جDزء ثابDت مDی گDردد؛ بنDابراين، ايDن عمDل آنهDا                غير  باعث کاهش سهم مت   

 و ايDن چيDزی اسDت    -در واقDع . می تواند ظرفيت سرمايه برای استخدام را محدود نمايد     

       بDDدين طريDDق، سDDرمايه آزاد   -نيDDز هسDDت ) عين سDDرمايه داریکDDه مDDورد نظDDر ايDDن مDDداف   

نمی گردد، بلکه وسايل معيشت کارگران جابجا شده آزاد می شود؛ کارگران از وسDايل           

اين را بدين نحو شرح می دهد که ) سرمايه داری(معيشت خود بريده می شوند، مدافع 

  )Pp.٤٢٩-٣٠] ٤٣٨-٣٩. (.[ماشين وسايل معيشت را برای کارگر آزاد می کند

  )Pp.٤٣١-٣٢] ٤٣٩-٤١(.[اين نکته باز هم گسترش می يابد 

تناقضات خصومت آميزی که از استخدام ماشين به وسيله سرمايه دار جدايی ناپذير    

است، برای مDدافعين وجDود نDدارد، زيDرا کDه خاسDتگاه آنهDا از درون روابDط بDا ماشDين                    

       مالDDک ماشDDين ظهDDور    سDDرمايه دارنيسDDت، بلکDDه آنهDDا از طريDDق اسDDتخدام بDDه وسDDيله      

  )P.٤٣٢] ٤٤١. (.[می نمايند

مستقيم توليDد بDه وسDيله ماشDين، و از اينDرو امکDان افDزايش        غيرگسترش مستقيم و    

   معDDدنچيان، بDDرده هDDا در منDDاطق  . کDDه تDDاکنون بDDه اسDDتخدام در آمDDده انDDد ی تعDDداد کDDارگران

هDا بDه وسDيله    ی هDا و ايرلنDد  ی دپنبه کاری، و غيره از طDرف ديگDر، جابجDائی اسDکاتلن      

  .های کارخانجات پشم بافیی گوسفندان، برای تأمين نيازمند

].) ٤٣٣-٤٣٤] ٤٤٣-٤٤٤.Pp(  
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بDه  . ماشين، تقسيم اجتماعی کDار را، بسDيار فراتDر از آنچDه کارگDاه بDه انجDام رسDانيد              

  )P.٤٣٥]٤٤٤. (.[پيش می برد

  

  

   ماشين و ارزش اضافی-ه
  

افDDزايش ارزش اضDDافی همDDراه بDDا افDDزايش حجDDم ورود  . ينکDDاربرد ماشDDنتيجDDه اولDDين 

زنان و کودکان به کارخانه، مقاومت کارگران مرد را در مقابل استبداد سرمايه باالخره 

  )P.٣٩١]٤٠٢. (.[درهم می شکند

اگر ماشين زمان کار الزم برای توليد يک جDنس را کDاهش مDی دهDد، در دسDت هDای              

افزايش مدت روز کDار، بDه خيلDی بيشDتر از حDدود        سرمايه به نيرومندترين سالح برای      

ماشين از يک طرف، شرايط جديدی به وجود مDی آورد کDه   . متوسط آن تبديل می گردد    

سرمايه را در انجام چنين کاری توانا می سازد، و از طرف ديگر محرک های تازه ای         

  .برای چنين عملی ايجاد می کند

نها به وسيله ضعف ها و محدوديت های ماشين قابليت حرکت مداوم را داراست، و ت

 سDال و نDيم مسDتهلک    ٧ماشينی که در . نيروی کار انسانی کمکی اش محدود می گردد 

می شود و روزانه بيست ساعت کار می کند، برای سرمايه دار درست به همان اندازه         

 سDاعت کDار مDی کنDد و در     ١٠کار اضافی جذب می کند که ماشين مشابهی کDه روزانDه         

اما ماشين اولی اينکار را در نصف . ل مستهلک می شود، می تواند جذب نمايد سا١٥

  ).P.٣٩٣]٤٠٤. (.[مدت ماشين دوم انجام می دهد

 يعنی به وسيله جايگزين شدن با ماشين هDای جديDدتر        -کاهش ارزش معنوی ماشين   

  )P.٣٩٤]٤٠٤-٠٥(.[. در بازار در اين صورت هنوز کم تر به خطر می افتد

بدون افزايش سرمايه گذاری در مورد ساختمان ها و ماشين های اضافی به عالوه،  

مقDDدار زيDDادتری کDDار جDDذب گرديDDده اسDDت؛ بنDDابراين نDDه تنهDDا بDDا طDDوالنی شDDدن روزکDDار،   

ارزش اضافی افزايش می يابد، بلکه هزينه الزم برای فDراهم نمDودن آن نيDز بDه همDان                   
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   ت بDه ميDزان زيDادی برتDری نشDان      تDا آنجDا کDه نسDبت سDرمايه ثابD       . نسبت تقليل می يابDد    

نDد وضDعيتی کDه در صDنايع بDزرگ          نمی دهد، اين امر اهميت بيشتری خواهDد داشDت، ما          

  ).P.٣٩٥]٤٠٥(.[حکمفرماست 

در اولين دوره عمر ماشين، يعنی وقتی که هنوز ماشين به صورت انحصاری است، 

والنی تر، برای ط کار -روزو اينرو عطش سرمايه دار برای . سودها سرسام آور است

همراه با رواج عمDومی ماشDين،   . طوالنی ساختن بی انتهای روزکار، تحريک می شود  

      ايDDن سDDودهای انحصDDاری ناپديDDد مDDی گردنDDد، و ايDDن قDDانون اقتصDDادی خDDود را نمايDDان         

می سازد که ارزش اضافی نه از کار ارائه شده به وسيله ماشين، بلکه از کاری که به 

امDDا در . دام در آمDDده، يعنDDی از سDDرمايه متغيDDر، سرچشDDمه مDDی گيDDرد اسDDتخ بDDهوسDيله او 

. ضDDرورتًا بDDدليل هزينDDه هDDای زيDDاد آن کDDاهش مDDی يابDDد    غيDDر توليDDد ماشDDينی سDDرمايه مت 

برای : بنابراين در به کار گرفتن ماشين در سرمايه داری يک تضاد درونی وجود دارد  

] ٤٧٥-٧٦(.[لگریيک حجم مشخص سرمايه ماشين باعث افDزايش يDک فDاکتور سDفا             

٤٦٧.P .( ازیDDت سDDکبري].)٤٦٨]٤٧٦.Pp ( ار کاDDأثير کDDالوه، تDDه عDDار  ربDDر کDDه بDDخان

نDDامنظم، کDDه از عDDادت بDDی نظمDDی کDDارگران، و بDDه همDDان انDDدازه تغييDDر فصDDول و آداب و   

کار زياده از حد به همDراه بيکDاری کDه در    ). P.٤٧٠] ٤٧٨. (.[رسوم، ناشی می شود  

  )P.٤٧١] ٤٧٨ -٧٩. ([تغيير فصل اتفاق می افتدصنعت خانگی کارگاهی به علت 

احکDDDDDDام آموزشDDDDDDی                ) P.٤٧٣] ٤٨٠ -٨١. ([احکDDDDDDام بهداشDDDDDDتی کDDDDDDار کارخانDDDDDDه  

].)٤٧٥] ٤٨٢-٤٨٣.P(  

اخراج کارگران صرفًا به دليل سن، به محض اينکه کارگران خردسال رشد می کننDد          

در . مزد يک کودک زندگی کنندو ديگر بدرد نمی خورند، يعنی ديگر نمی توانند با دست   

  )P.٤٧٧]٤٨٤-٨٥.([راج می شوندخحاليکه هيچ نوع حرفه ديگری هم بلد نيستند، ا

زائDل گشDDتن پنDدارهای خرافDDی و تحجDر سDDنتی کارگDاه و کاردسDDتی بDه وسDDيله صDDنايع      

از اينDرو،  . جديد، که پروسه توليد را به کابرد آگاهانه نيروهای طبيعت تبديل می سازد       

) P.٤٧٩]٤٨٦ -٨٧. (.[ه تنهايی در مقابل تمام اشکال پيشين انقالبی استاين شکل ب
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       امDDا بDDه عنDDوان يDDک شDDيوه سDDرمايه درای، تقسDDيم کDDار متحجDDر را بDDرای کDDارگر بDDاقی          

می گذارد، و از آنجا که روز به روز مبناهای پيشDين را دگرگDون مDی سDازد، کDارگر را         

ه، در ايDن تغييDر ضDروری فعاليDت هDای      از طرف ديگر، در همDين نکتD     . درهم می شکند  

يDDک کDDارگر معDDين، شDDرط دارا بDDودن ذوق و اسDDتعداد تDDا حDDد ممکDDن و امکDDان انقDDالب         

  )Pp.٤٨٠-٨١] ٤٨٧ -٨٨. ([اجتماعی، نهفته است

. نياز به گسترش قانون کارخانه به تمDام بخDش هDائی کDه برمبنDای آن کDار نمDی کننDد              

])ff- ٤٨٩ .[ff٤٨٢.P (  هDDويب نامDD١٨٩٧تص].)٤٨٥] ٤٩٣.P (  ،تDDادن، ياداشDDمع

])٤٩٥-٥٠٣.[ff ٤٨٦.P(  

اثر متمرکز کننده تصDويب نامDه هDای کارخانDه؛ تعمDيم توليDد کارخانDه ای و از اينDرو             

شکل کالسDيک توليDد سDرمايه داری؛ تشDديد تضDادهای درونDی آن، پDرورش عناصDری                 

         . بDDDDرای واژگDDDDونی جامعDDDDه کهنDDDDه، و پايDDDDه هDDDDائی بDDDDرای شDDDDکل گDDDDرفتن جامعDDDDه نDDDDو      

].)٤٨٨-٩٣] ٤٩٨ -٥٠٣.Pp(  

. در اينجDا بيکDار سDاختن کDارگران بDه وسDيله ماشDين حتDی شDديدتر اسDت            . کشاورزی

پراکنDدگی و   . تشDديد تضDاد ميDان شDهر و ده         .  روزمDزد   کارگر جانشينی دهقان به وسيله   

ضعيف گشتن کارگران روسDتائی، در حاليکDه کDارگران شDهری متمرکDز مDی گردنDد؛ از                  

DDتمزد کDDرو دسDDد اينDDی يابDDاهش مDDداقل کDDه حDDاورزی بDDارت . ارگران کشDDال غDDان حDDدر هم

زمDين؛ نقطDه اوج شDيوه توليDد سDرمايه داری در غلبDه يDافتن بDر منDافع کليDه ثDروت هDDا            

  )Pp.٤٩٣-٩٦] ٥٠٤ -٠٧. ([يعنی زمين و کارگر : است

   

  بخش پنجم
  

 ∗∗∗∗توليد ارزش اضافیدرباره بررسی های بيشتری 

                                                 
∗∗∗∗ مؤلف-  در اينجا دستنويس قطع می شود   


