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  جلد اول

  ∗∗∗∗ی مارکس سرمايه
  

١  
تا زمانی که سرمايه دار و کارگر روی زمين وجود دارند، هيچ کتابی برای کارگران    

رابطه ی کار و سرمايه، محوری . به اهميت کتابی که در مقابل ماست پديد نيامده است

ولين بار به طور که تمام سيستم فعلی جامعه ی ما روی آن می چرخد، در اينجا برای ا   

از آنجا . علمی با تيز هوشی و کمالی که فقط از يک آلمانی بر می آيد بررسی می شود     

ب^ا ارزش ب^وده و   ) Fourler(سن سيمون و فوري^ه    ) Owen(که اشخاصی چون اون     

   خواهند ماند اين ح^ق ب^رای ي^ک آلم^انی محف^وظ م^ی مان^د ت^ا اول^ين نف^ری باش^د ک^ه ب^ه                    

که از آنجا تمام عرصه ی روابط نوين اجتم^اعی ب^ه روش^نی و         قله ای صعود می نمايد      

گون^ه ک^ه منظ^ره ی پ^ائين ک^وه توس^ط       ب^ه هم^ان     کمال قابل مشاهده است، يعن^ی درس^ت         

  .نظاره گری که بر رفيع ترين قله ايستاده است قابل رؤيت می باشد

م^ام  اقتصاد سياسی تاکنون به ما آموخته است که کار منبع تمام ثروت ه^ا و معي^ار ت            

ارزش هاست، لذا دو شيئی که توليد آنها يک زمان کار مساوی را صرف کرده ارزش     

       يکس^̂^انی دارن^̂^د و م^̂^ی توانن^̂^د ب^̂^ا يک^̂^ديگر مبادل^̂^ه ش^̂^وند، زي^̂^را بط^̂^ور متوس^̂^ط تنه^̂^ا  
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̂^د    ارزش ه̂^ای  ̂^ه ان ̂^ل مبادل ̂^ه ج̂^ای يک̂^ديگر قاب ̂^ا    . مس̂^اوی ب ̂^ه م        معه̂^ذا در ع̂^ين ح̂^ال ب

وج^ود دارد ک^ه آن را س^رمايه م^ی خوانن^د، ک^ه اي^ن        می آموزد که يک ن^وع ک^ار ذخي^ره     

سرمايه ی به ُيمن منابع کمکی نهفته در آن بهره وری کار زنده را صد براب^ر و ه^زار       

   برابر می کند، و  در مقابل پ^اداش معين^ی را ک^ه س^ود ي^ا منفع^ت ن^ام گرفت^ه اس^ت طل^ب                

ی رخ م^ی ده^د ک^ه    هم^انطور ک^ه هم^ه م^ی دان^يم، اي^ن ام^ر در واق^ع ب^ه طريق̂                   . می نمايد 

بيش از پيش متراکم می گ^ردد  ) Dead Labour(سودهای کار ذخيره شده و بی جان

دائم^ًا  ) ک^ارگر (يعنی سرمايه دار غول پيکرتر می شود در حالی ک^ه دس^تمزد ک^ار زن^ده            

شان فق^ط وابس^ته ب^ه دستمزدش^ان اس^ت          ی  تقليل می يابد، شمار توده کارگران که زندگ       

اي^ن تض^اد چط^ور ح^ل م^ی ش^ود؟       . ه و محن^ت زده م^ی گ^ردد   بيش از پ^يش اف^زايش يافت̂       

چطور امکان دارد که برای سرمايه دار سودی باقی بماند اگر کارگر تمام ارزش کاری  

باش^د، چ^را ک^ه تنه^ا     مسأله را که به محصول می افزايد دريافت کند؟ و درست اين بايد        

̂^د  ارزش ه̂^ای      مس̂^اوی ی ارزش ه̂^ااز ط̂^رف ديگ̂^ر چط̂^ور  . مس̂^اوی مبادل̂^ه م̂^ی گردن

می توانند مبادله شوند، چطور ک^ارگر م^ی توان^د تم^ام ارزش تولي^دش را بدس^ت آورد،              

اگر آنطور که توسط عده ی بسياری از اقتصاديون تأييد شده است، اي^ن محص^ول ب^ين             

خودش و سرمايه دار تقسيم شده باشد؟ علوم اقتصادی تاکنون در مقابله با اي^ن تض^اد      

حت^ی  . ار نوشته ها و گفتارهای آنها الکن و بی معنی ب^وده اس^ت        ناتوان بوده اند و ناچ    

تأکي̂^د ب̂^ر اي̂^ن تض̂^اد ک̂^ار ب̂^ه ج̂^ز منق̂^دين اقتص̂^ادی سوسياليس̂^ت قبل̂^ی ق̂^ادر نبودن̂^د ک̂^ه 

را حل نکرد، تا اينکه اکن^ون ب^االخره م^ارکس ب^ا دنب^ال        مسأله  ديگری بکنند، هيچکس    

نش^اء آن هم^ه چي^ز را    کردن پروس^ه ای ک^ه از آن س^ود نتيج^ه م^ی ش^ود و درس^ت از م              

  .کامًال روشن نمود

ب̂^ا دنب̂^ال نم̂^ودن س̂^ير توس̂^عه ی س̂^رمايه، م̂^ارکس از اي̂^ن واقعي̂^ات س̂^اده و آش̂^کار   

آنه^ا در  : ه اش را با مبادله به سود تبديل می کند     يشروع می کند که سرمايه دار سرما      

، شان جنس می خرند و بعد آنها را برای پول بيشتر ب^ه ف^روش م^ی رس^انند       مقابل پول 

  .پولی که بيشتر از بهای آنهاست
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پنب^ه م̂^ی خ̂^رد و بع̂^د آنه̂^ا را ب̂^ه  ) Taler( ت̂^الر١٠٠٠ب^رای مث̂^ال ي̂^ک س̂^رمايه دار  

 تالر بدست آورده است اين صد تالر اضافی بيش از ١٠٠ تالر می فروشد يعنی ١١٠٠

اين ارزش اضافی از کجا می آيد؟ ب^ر  . سرمايه اوليه را مارکس ارزش اضافی می نامد  

مع̂^ادل قاب̂^ل مبادل̂^ه ان̂^د و در عرص̂^ه ی  ارزش ه̂^ای ض̂^يات اقتص̂^اديون، فق̂^ط  طب̂^ق فر

لذا خريد پنبه و ف^روش بع^دی آن م^ی توان^د     . تئوری انتزاعی اين فرضيات درست است   

̂^ن        ̂^ی گروش^ ̂^ا س^ ̂^ره ب^ ̂^الر نق^ ̂^ه ي^̂^ک ت^ ̂^ه مبادل^ ̂^د ک^ ̂^ت ده^ ̂^افی بدس^ ̂^در ارزش اض^  همانق^

)Groschen (               ̂الر نق^ره حاص^ل     نقره و دوباره مبادله کردن سکه ه^ای س^ياه ب^ا ي^ک ت 

اما ب^ه س^ختی   . می گرداند، پروسه ای که در آن نه کسی ثروتمندتر می شود نه فقيرتر      

امکان دارد که ارزش اضافی از طريق مبادله حاصل گردد، يعنی يا فروشندگان، کاالها 

ش̂^ان  شزرا کم^ی بيش̂^تر از ارزش آنه^ا بفروش̂^ند ي̂^ا خري^داران آنه̂^ا را پ^ائين ت̂^ر از ار    

      ه̂^ر ک̂^دام ب̂^ه نوب̂^ه ی خ̂^ود دوب̂^اره در مق̂^ام فروش̂^نده و خري̂^دار ق̂^رار   چ̂^را ک̂^ه. بخرن̂^د

م̂^ی گي̂^رد و اي̂^ن موج̂^ب ت̂^وازن م̂^ی ش̂^ود، چي̂^ز بيش̂^تری از فعالي̂^ت اي̂^ن خري̂^داران و      

متقابل سعی می کنند بر يکديگر غلبه نمايند نتيج^ه  به صورت فروشندگان در حالی که     

نمی کردد بلک^ه باع^ث توزي^ع    نمی شود، چرا که اين موجب بدست آمدن ارزش اضافی    

عل̂^ی رغ̂^م اي̂^ن .  مختل̂^ف ب̂^ين س̂^رمايه داران م̂^ی ش̂^ود تص̂^وره س̂^رمايه ی موج̂^ود ب̂^

  واقعي^ت ک^ه س̂^رمايه دار کااله^ا را ب̂^ه ارزش خودش^ان م^ی خ̂^رد و ب^ه ارزش خودش̂^ان       

اين امر چگونه . می فروشد، او ارزشی بيش از آنچه به مبادله گذارده بدست می آورد  

   ؟به وقوع می پيوندد

د ک^ه دارای  ب̂ ايتحت شرايط اجتماعی کنونی سرمايه دار در بازار کاال، کاالئی را می      

اين خصوصيت ويژه است که مصرف آن منشاء ارزش^ی ت^ازه ي^ا خ^الق ارزش جدي^دی                   

  .اين کاال نيروی کار است. است

ارزش نيروی ک^ار چيس^ت؟ ارزش ه^ر ک^اال ب^ا ني^روی ک^اری ک^ه ب^رای تولي^دش الزم              

موجود اس^ت ک^ارگری   ) کارگر(کار زنده به صورت نيروی کار  . ی شود است سنجيده م  

که احتي^اج ب^ه مي^زان معين^ی وس^ائل مع^اش ب^رای خ^ود و خ^انواده اش دارد، ک^ه ت^داوم                   
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لذا زمان کاری که برای توليد اين . نيروی کار راحتی بعد از مرگ او تضمين می نمايد         

ب̂^ه  س̂^رمايه دار م̂^زد او را .وس̂^ائل مع̂^اش الزم اس̂^ت نم̂^ودار ارزش ني̂^روی ک̂^ار اس̂^ت

هفتگی می پردازد و لذا ک^ار ي^ک هفت^ه را از ک^ارگر م^ی خ^رد، ت^ا اينج^ا آقاي^ان            صورت  

  .اقتصاددان به خوبی با ما در مورد ارزش نيروی کار موافقند

ای ک^ه  به ان^دازه  عينی کارگر  مدر زمان   . حال سرمايه دار کارگر را به کار می گمارد        

فرض کنيم که دستمزد يک کارگر معرف . تحويل داده استمزد يک هفته اش است کار 

اس^ت، بن^ابراين، اگ^ر ي^ک ک^ارگر روز دوش^نبه ک^ارش را ش^روع کن^د ت^ا            ک^ار  -روزس^ه  

عص^ر چهارش̂^نبه ب̂^رای س̂^رمايه دار ارزش کام̂^ل م^زد پرداخت̂^ه ش̂^ده را جب̂^ران نم̂^وده   

̂^داً      . اس̂^ت ̂^ار دس^^ت م̂^ی کش^^د؟ اب ̂^ا او در آن موق^^ع از ک ̂^ا . ول^^ی آي        ر ي^^کس^^رمايه دار ک

مانده ی هفته نيز به کار ادامه ی هفته اش را خريده است و کارگر بايد در سه روز باق          

ست که برای جب^ران دس^تمزد   ی ااين اضافه کار کارگر، که بيشتر و باالتر از زمان     . دهد

  .مصرف می شود منبع ارزش اضافی، سود و انباشت مداوم سرمايه است

 م̂^زدی را ک̂^ه  ،ی اس̂^ت ک̂^ه ک̂^ارگر در س̂^ه روز ف̂^رض ق̂^راردادي̂^ک نگوئي̂^د ک̂^ه اي̂^ن  

. می کندمانده را برای سرمايه دار کار ی دريافت نموده جبران می نمايد و سه روز باق 

احتياج داشته باشد، يا دو روز  کار  -روزخواه او برای جبران دستمزدش دقيقًا به سه         

گی ب^ه ش^رايط   يا چهار روز اين موضوع البت^ه در اينج^ا ک^امًال ب^ی اهمي^ت اس^ت و بس^ت               

اص̂^لی اي̂^ن اس̂^ت ک̂^ه س̂^رمايه دار ع̂^الوه ب̂^ر ک̂^اری ک̂^ه در مقاب̂^ل آن م̂^زد    مس̂^أله . دارد

پرداخت می نمايد همچنين کاری را استخراج می نمايد که برای آن مزدی نمی پردازد؛   

دادی نيست، چرا که اگر سرمايه دار برای مدتی طوالنی درس^ت      رو اين ابدًا فرضی قرا    

ی ک^ه از طري^ق دس^تمزد پرداخ^ت نم^وده اس^ت از او ک^ار بکش^د         ی ارزش کاربه اندازه   

  .زيرا بدين طريق منافع او هيچ می گردد. ناچار است که کارگاه هايش را ببندد

̂^افع س̂^رمايه دار  (منش̂^اء ارزش اض̂^افی  . راه ح̂^ل تم̂^ام آن تض̂^ادها اينجاس̂^ت   ک̂^ه من

زش ني^روی  ار. حال کامًال روشن و طبيعی است) بخش مهمی از آن را تشکيل می دهد     

     ک^̂^ار پرداخ^̂^ت م^̂^ی گ^̂^ردد، ول^̂^ی اي^̂^ن ارزش ب^̂^ه مرات^̂^ب کمت^̂^ر از آن چي^̂^زی اس^̂^ت ک^̂^ه   
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سرمايه دار از ني^روی ک^ار تحص^يل م^ی کن^د، و دقيق^ًا اخ^تالف هم^ين جاس^ت يعن^ی ک^ار                       

پرداخت نشده، که سهم سرمايه دار را تشکيل می دهد، يا دقيق تر بگوئيم، که مرب^وط        

 اينکه اگر قيمت پنبه باال نرفته باش^د حت^ی س^ودی ک^ه            برای. به طبقه سرمايه دار است    

ش ش^ده باي^د از بخ^ش ک^ار پرداخ^ت نش^ده بدس^ت آم^ده            ا دالل پنبه در مثال قبلی نص^يب      

تاجر بايد آن را ب^ه ي^ک کارخان^ه دار بفروش^د، کس^ی ک^ه ق^ادر اس^ت از محص^ول                   . باشد

 در ک^ار پرداخ^ت   و ل^ذا ت^اجر ب^ا او   .  تالر اوليه به ک^ف آورد ١٠٠خود سودی عالوه بر   

بطور کلی همين کار پرداخت نش^ده اس^ت ک^ه       . نشده ای که به جيب زده سهيم می گردد        

ماليات های دولتی و شهرداری تا . معاش تمام اعضای بی کار جامعه را تأمين می کند        

آنج̂^ا ک̂^ه ب̂^ه طبق̂^ه س̂^رمايه دار مرب̂^وط م̂^ی ش̂^ود، اج̂^اره مالک̂^ان و غي̂^ره از اي̂^ن منب̂^ع  

  . سيستم موجود بر آن تکيه داردپرداخت می شوند و کل

 پرداخت نشده فقط در اينگونه سيستم بوجود  کاربسيار بيهوده است اگر تصور کنيم

ج^ائی ک^ه تولي^د از ي^ک ط^رف توس^ط س^رمايه داران و از ط^رف                 ) ط فعلی ايشر(می آيد   

ب^رعکس، طبق^ه ی تح^ت س^تم در تم^ام      . ديگر توسط ک^ارگران مزدبگي^ر ادام^ه م^ی ياب^د      

ب^رده داری  در تم^ام م^دتی ک^ه    . اچار بوده است که کاری بی م^زد انج^ام ده^د     ها ن  دوران

از آن چيزی که شکل غالب سازمان های کار بود، بردگان ناچار بودند که خيلی بيشتر     

 هم̂^ين وض̂^عيت در هنگ̂^ام . در قال̂^ب وس̂^ائل معيش̂^ت ب̂^ه آنه̂^ا ب̂^از م̂^ی گش̂^ت ک̂^ار بکنن̂^د 

 بيگاری دهقانان نيز ادامه يافت، سلطه ی سرواژ ادامه يافت و درست تا منسوخ شدن  

جا فی الواقع اختالف قابل مالحظه ای بين زمانی است ک^ه دهق^ان ب^رای ادام^ه ی       ندر اي 

بقای خودش کار می کند و کار اضافی که برای ارباب فئودال انجام می ده^د، دقيق^ًا ب^ه                 

گش^ته  اکن^ون ص^ورت دگرگ^ون    . اين علت که کار اولی جدا از کار دوم انج^ام م^ی پ^ذيرد         

ت̂^ا وقت̂^ی ک̂^ه ي̂^ک قس̂^مت از اجتم̂^اع وس̂^ائل تولي̂^د را در «يعن̂^ی . ول̂^ی محت̂^وی باقيس̂^ت

انحص̂^ار دارد، ک̂^ارگر خ̂^واه آزاد خ̂^واه ب̂^رده، بايس̂^تی ب̂^ه زم̂^ان ک̂^اری ک̂^ه ب̂^رای ت̂^أمين  

ش الزم است اوقات ديگری را به خاطر تأمين وسائل معيشت ص^احبان وس^ائل        ا اشعم

  )P ٢٠٢] ٢٣٥([» .توليد بيافزايد
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بحث قبل ديديم که هر کاری که توسط يک سرمايه دار استخدام می ش^ود ک^اری       در م 

ب^ه   او ب^ه جب^ران م^زدی ک^ه       ،در اثن^اء بخش^ی از زم^ان ک^ارش         : مضاعف انجام می دهد   

سرمايه دار تعيين شده م^ی پ^ردازد؛ و اي^ن قس^مت از ک^ار را م^ارکس اص^طالحًا                 وسيله  

ي^ن زم^ان ب^ه    اه ک^ارش ادام^ه داده و در   ول^ی بع^د از آن او باي^د ب̂       . کار الزم ناميده است   

اي^ن  . توليد ارزش اضافی ک^ه بخ^ش مهم^ی از آن س^ود را بوج^ود م^ی آورد م^ی پ^ردازد          

  .قسمت کار، کار اضافی نام دارد

فرض کنيم که کارگر سه روز از هفت^ه ب^رای جب^ران م^زدش و س^ه روز ديگ^ر ب^رای          

بارت ديگ^ر، م^ی ت^وان گف^ت     يا به ع. توليد ارزش اضافی برای سرمايه دار کار می کند      

از دوزاده ساعت ک^ار روزان^ه او ش^ش س^اعت را ب^رای جب^ران م^زدش ک^ار م^ی کن^د و                   

شش ساعت ديگر برای توليد ارزش اضافی، هر کس می تواند شش روز در هفته کار 

کند يا حداکثر هفت روز يعنی با افزودن يکشنبه به آن، ولی هر کس می تواند در روز       

ک^ارگر  . زده، پانزده ساعت و يا حتی ساعات بيشتری را کار کندشش، هشت، ده، دورا 

ول^ی ي^ک   . را ب^ه س^رمايه دار م^ی فروش^د         ک^ار    -روزدر قبال دستمزد روزان^ه اش ي^ک         

  چه چيزيست؟ هشت ساعت يا هيجده ساعت؟ کار -روز

هر چه . منفعت سرمايه دار است که ساعات کار را هر چه بيشتر طوالنی کند   به  اين  

ک^ارگر ب^ه درس^تی    . والنی تر باش^د ارزش اض^افی بيش^تری تولي^د م^ی ش^ود              ط کار   -روز

   احساس م^ی کن^د ک^ه ه^ر س^اعت ک^اری ک^ه او اض^افه و بيش^تر از جب^ران م^زدش انج^ام               

  او ب^ا پوس^ت و گوش^ت خ^ود تجرب^ه      . می ده^د، ظالمان^ه از او به^ره ب^رداری ش^ده اس^ت              

̂^افعش  س̂^رم. م̂^ی نماي̂^د ک̂^ه انج̂^ام ک̂^ار اض̂^افی طاق̂^ت فرس̂^ا يعن̂^ی چ̂^ه            ايه دار ب̂^رای من

    م̂^ی جنگ̂^د، ک̂^ارگر ب̂^رای س̂^المتی اش، ب̂^رای چن̂^د س̂^اعت اس̂^تراحت روزان̂^ه، مب̂^ارزه    

ک̂^ار ک̂^ردن، خ̂^وردن و  ب̂^ه ج̂^ز م̂^ی کن̂^د، ت̂^ا بتوان̂^د ب̂^ه عن̂^وان ي̂^ک انس̂^ان مش̂^غولياتی    

ممکن است در اين رهگذر به اين نکته اشاره کنيم که اين اص^ًال   . خوابيدن داشته باشد  

ربطی ندارد که آنها بخواهن^د    ) اشخاص سرمايه دار  ( شخص سرمايه دار     به نيت خوب  

اين جنگ را شروع کنند يا نخواهن^د، چ^را ک^ه رقاب^ت حت^ی انس^ان دوس^ت ت^رن آنه^ا را           
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ش^ان تأس^ی کنن^د و س^اعات ک^ار را همانق^در ک^ه ديگ^ران                وادار می کند که به همکاران     

  .طوالنی می سازند متداول نمايد

از پي̂^دايش اول̂^ين ک̂^ارگران آزاد در ت̂^اريخ ت̂^ا   ک̂^ار -روزاعات ت̂^الش ب̂^رای تثبي̂^ت س̂̂ 

متف^اوتی   ک^ار  -روزدر حرف^ه ه^ای گون^اگون س^نت ه^ای      . زمان حال ادام^ه داش^ته اس^ت     

تنها جائی ک^ه ق^انون،   . مستولی است، اما در واقع بندرت مورد بررسی قرار گرفته اند         

 -روز م^ی ت^وان گف^ت ک^ه     را تثبيت نموده و بر مراعات آن نظ^ارت م^ی نماي^د         کار   -روز

و ت^اکنون اي^ن ام^ر تقريب^ًا منحص^ر ب^ه کارخان^ه ه^ای           . وج^ود دارد  ) نرم^ال (متوسط  کار  

ده س̂^اعت و ن̂^يم در پ̂^نج روز (ده س̂^اعته  ک̂^ار -روزدر اينج̂^ا . ن̂^واحی انگلس̂^تان اس̂^ت

برای تمام زنان و نوجوانان سيزده تا هيج^ده  ) هفته و هفت ساعت و نيم در روز شنبه    

گشته است، و چون مردان بدون آنان نمی توانند به کار خ^ود ادام^ه دهن^د،        ساله تثبيت   

اين قانون توسط کارگران . آنها نيز المحاله در روز ده و نيم ساعت کار انجام می دهند

انگليسی پ^س از تحم^ل س^ال ه^ا پاي^داری از طري^ق مب^ارزه ی سرس^خت و لجوجان^ه ب^ا                

 و ايج^اد ح^ق تش^کيل اجتماع̂^ات و    ص^احبان ص^نايع و از طري^ق آزادس^ازی مطبوع̂^ات،    

انجم̂^ن ه̂^ا و همچن̂^ين ب̂^ا اس̂^تفاده ی زيرکان̂^ه از اختالف̂^ات موج̂^ود درون طبق̂^ه حاکم̂^ه  

اين به صورت سپر محافظی برای ک^ارگران انگليس^ی در آم^د، و ک^م ک^م ب^ه                 . بدست آمد 

تمام رشته های مهم صنايع سرايت ک^رد و س^ال قب^ل تقريب^ًا تم^ام حرف^ه ه^ا ي^ا الاق^ل ب^ه               

اثر .  رشته هائی که زنان و کودکان در آنها به کار گرفته شده بودند گسترش يافتتمام

بع^د  . حاضر شامل جامع ترين مواد در تاريخ تنظيم قانونی روزک^ار در انگلس^تان اس^ت      

است که دارای مقررات کارخان^ه ای خواه^د ش^د،           ) Reichstagآلمان شمالی   ( از آن   

م^ا انتظ^ار داري^م ک^ه ه^يچ ک^دام از          . ذارده می شود  و لذا مقررات کار کارخانه به بحث گ       

نمايندگانی که توس^ط ک^ارگران آلم^انی انتخ^اب م^ی ش^وند ب^دون بررس^ی هم^ه جانب^ه ی                    

در آلمان هنوز چيزهای خيلی   . کتاب مارکس به بحث در مورد اليحه ی مزبور ننشينند         

ب̂^ه ه̂^ر اختالف̂^ات درون طبق̂^ه حاکم̂^ه ی آلم̂^ان نس̂^بت . بيش̂^تری م̂^ی ت̂^وان بدس̂^ت آورد

زمان ديگری در انگلستان برای طبقه کارگر مناسب تر است، زي^را ح^ق رأی همگ^انی              
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تح̂^ت اي̂^ن . طبق̂^ات حاکم̂^ه را وادار م̂^ی کن̂^د ت̂^ا ب̂^ه خواس̂^ت ه̂^ای ک̂^ارگران ت̂^ن در دهن̂^د 

البت^ه اگ^ر   . شرايط چهار يا پنج نماينده پرولتاريا، برای خود نيروئی محسوب می ش^ود       

فاده کنند و اگر باالتر از همه آنها بدانند چه چيزی در بدانند چطور از موقعيت خود است

و کتاب م^ارکس تم^ام چيزه^ائی    . شرف تکوين است که بورژوازی از آن اطالعی ندارد   

  .را که آنها احتياج دارند حاضر و آماده در اختيارشان می گذارد

 ما از تعدادی بررسی های ديگر که بيشتر جنب^ه ی تئوري^ک دارن^د م^ی گ^ذاريم و ب^ه                 

در اينجا در مرحله ی اول . ه با انباشت سرمايه سر و کار داردبخش نهائی می رسيم ک

نش̂^ان داده ش̂^ده اس̂^ت ک̂^ه ش̂^يوه ی تولي̂^د س̂^رمايه داری يعن̂^ی آن ش̂^يوه ای ک̂^ه از قب̂^ل  

سرمايه دار را در يک طرف و کارگر مزدبگير را در طرف ديگر فرض م^ی نماي^د، ن^ه           

لک^ه در ع^ين ح^ال ني^ز فق^ر      تنها مداومًا س^رمايه ی س^رمايه دار را ب^از تولي^د م^ی کن^د ب           

کارگران را بطور مداوم افزايش می دهد بط^وری ک^ه تض^مين م^ی نماي^د ک^ه هميش^ه از                     

يک طرف سرمايه داران جديدی وجود دارند که صاحبان کليه ی وسائل معيشت، مواد      

خام و ابزار کارند، و از طرف ديگر خيل عظ^يم و ت^ازه ک^ارگرانی ک^ه مجبورن^د ني^روی        

اين سرمايه داران ب^رای بدس^ت آوردن جزئ^ی از وس^ائل معيش^ت ک^ه در       کار خود را به   

ش فقط آنقدر هست که کارگر را سرپا نگهدارد تا بتواند او هم بنوب^ه ی   ابهترين شکل 

ول̂^ی . خ̂^ود نس̂^ل جدي̂^دی از پرولتره̂^ای توان̂^ای ديگ̂^ر برايش̂^ان بوج̂^ود آورد بفروش̂^ند 

 -ش يافت^ه و مض^اعف م^ی گ^ردد       سرمايه صرفًا ب^از تولي^د نم^ی ش^ود، بلک^ه دائم^ًا اف^زاي               

و همينط^ور ک^ه خ^ود س^رمايه     . همينطور است قدرت آن بر طبقه ی کارگر ب^ی بض^اعت        

در مقياس روز افزونی ب^از تولي^د م^ی گ^ردد ش^يوه ی ن^وين تولي^د س^رمايه داری طبق^ه              

    ک̂^ارگر ب̂^ی بض̂^اعت را در مقي̂^اس ب̂^از ه̂^م اف̂^زون ت̂^ر و ش̂^مار بيش̂^تری مج̂^ددًا بوج̂^ود    

روابط سرمايه ای را در مقياس افزاينده، سرمايه داران         ) سرمايه(شت  انبا«. می آورد 

بيشتر و بزرگتری در اين قطب و کارگران مزدبگير بيش^تری را در آن قط^ب دو مرتب^ه         

̂^ا را   ... بوج̂^ود م̂^ی آورد  ̂^ال  از اي̂^ن رو انباش̂^ت س̂^رمايه اف̂^زايش پرولتاري . داردب̂^ه دنب

])٦٠٠]٦١٣ P(   ̂̂ه ب^̂ ̂^ه يُ ه از آنج̂^ا ک ̂^ه يُ  م̂^ن پيهرح̂^ال ب م̂^ن ش̂^رفت ماش̂^ين آالت، و ب
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ي^^ره، ک^^ارگران کمت^^ر و کمت^^ری ب^^رای تولي^^د هم^^ان تع^^داد از        غکش^^اورزی پيش^^رفته و  

محصول الزم است، و از آنجا که اين تکامل يعنی اين زائد گشتن کارگران سريع ت^ر از   

ان چ^ه   ررگارشد خود سرمايه بوق^وع م^ی پيون^دد، از اي^ن اف^زايش روزاف^زون ش^مار ک̂                   

می گردد؟ آنها يک ارتش ذخيره ی ص^نعتی را بوج^ود م^ی آورن^د، ک^ه در              چيزی نتيجه   

ايام رکود کامل يا متوسط فعاليت اقتص^ادی، م^زدی پ^ائين ت^ر از ارزش ک^ارش درياف^ت                 

م^ی نماي̂^د و بط^ور نام̂^داوم اس^تخدام م̂^ی گ^ردد، ي̂^ا تح^ت حماي̂^ت مؤسس^ات عم̂^ومی ب̂^ا       

ايام رونق اقتصادی وجودش نظارت قانون مستمندان قرار می گيرد، اما ارتشی که در  

برای طبقه ی سرمايه دار واجب، و ضروری است همانطور که بطور قابل مالحظه ای 

ي̂^روی ندر انگلس̂^تان مش̂^هود اس̂^ت، و تح̂^ت ه̂^ر ش̂^رايطی در خ̂^دمت دره̂^م شکس̂^تن      

   مقاوم^ت ک^ارگران اس^تخدام ش^ده ی دائم^ی و پ^ائين نگهداش^تن دس^تمزدهای آن^ان ق̂^رار         

 ب^ا  ∗]جمعي^ت اض^افی نس^بی     [ عظم^ت    ...تم^اعی بيش^تر باش^د     هر چ^ه ث^روت اج     . می گيرد 

ول^ی ه̂^ر چ^ه اي̂^ن ارت^ش ذخي̂^ره ب^ه نس̂^بت     . ارت^ش ذخي^ره ی ص̂^نعتی چش^مگيرتر اس̂^ت   

 ]قش^ر ک^ارگران  [ بيشتر باشد توده ی يک جمعيت مازاد  ]استخدام دائم [ارتش کار فعال    

 کار خالص ش به نسبتی که از زحمت ا افزايش می يابد که فالکت   ]دائمی[تحکيم يافته   

باالخره هر چه اقشار بين^وا و رنج^ور طبق^ه ک^ارگر و ارت^ش      . می گردد افزايش می يابد 

اين ق^انون مطل^ق و عم^ومی    . ذخيره صنعتی وسيع تر باشند، گدائی رسمی بيشتر است    

اين قوانين که از نظر علمی اثبات قطعی يافته        ) (٦٤٤)P٦٣١. (انباشت سرمايه است  

 از -سعی بليغ می کنند که حتی س^عی در تک^ذيب آن نکنن^د    و اقتصاددانان رسمی     -است

اي̂^ن ه ول̂^ی آي̂^ا ب̂^ا اش̂^اره ب̂̂ . ق̂^وانين اص̂^لی نظ̂^ام اجتم̂^اعی ن̂^وين س̂^رمايه داری هس̂^تند 

همانطور که م^ارکس ب^ا آن ص^راحت روی جوان^ب     . موضوع همه چيز را گفته ايم؟ ابداً   

کند که اي^ن قال^ب   نيز ثابت می به وضوح ناهنجار توليد سرمايه داری دست می گذارد،  

اجتماعی برای توسعه ی نيروهای مول^د جامع^ه ت^ا س^طحی ک^ه امک^ان رش^د مت^وازن و            

                                                 
∗∗∗∗ مؤلف- به وسيله ی انگلس در کروشه گذاشته شده است   
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تم^ام قال^ب ه^ای    . تمام افراد جامعه فراهم می آورد ضروری است  اليق انسانی را برای     

ن ب^ار  يتولي^د س^رمايه داری ب^رای اول̂    . چنين رشدی نارسا بودند پيشين اجتماعی برای    

 الزمه ی چنين امری را بوجود آورد، ولی در عين حال توده ی ثروت و نيروهای مولد

کارگران تحت ستم را نيز خلق نمود، يعن^ی آن طبق^ه ی اجتم^اعی ک^ه ه^ر روز ب^يش از               

پيش مجبور می گردد تا کاربرد اين ث^روت و اي^ن نيروه^ای مول^ده را ب^رای ک^ل جامع^ه             

 .نحصار طلب است برخالف امروز که تنها در اختيار يک طبقه ی ا-طلب نمايد
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  کارل مارکس، سرمايهکارل مارکس، سرمايه
  نقدی بر اقتصاد سياسی

  

  پروسه ی توليد سرمايه داریپروسه ی توليد سرمايه داری: : ١١بخش بخش 
  ∗١٨٦٧ اتومايسنر -هامبورگ

  

حق رأی همگانی به اح^زاب پارلم^انی موج^ود ي^ک ح^زب جدي^د اف^زوده اس^ت، ح^زب           

نامزده^ای انتخاب^اتی   در انتخابات اخي^ر در آلم^ان ش^مالی رايش^تاگ      . سوسيال دموکرات 

 نف^ر از  ٦خود را در شهرهای بزرگ و در تمام محله های صنعتی معرفی نم^ود، و ب^ه              

يکی از به استثناء در مقايسه با انتخابات قبلی .  نفر نمايندگانش مهر بازگشت خورد٨

فرض می توان  لذا  وآنها، اين حزب بطرز قابل توجهی رشد نموده و قدرت يافته است

ابلهان^ه  . اق^ل در ح^ال حاض^ر هن^وز از رش^د بيش^تری برخ^وردار خواه^د ب^ود         ک^رد ک^ه، ال  

چن^ين حزب^ی را در   ) عقاي^د (خواهد بود که باز ه^م بخواهن^د وج^ود و فعالي^ت و دکت^رين        

̂^ده ی       ̂^ه عه ̂^ائی را ب ̂^ه در آن ح̂^ق رأی همگ̂^انی تص̂^ميم نه       ش̂^مارترين وپرکش̂^وری ک

  .گزار نمايندبی چيزترين طبقه واگذاری می کند به سکوت کامل بر

هر چه هم که در بين اين چند نفر نمايندگان سوسيال دمکرات تفرقه و عدم اطمينان     

باشد، می توان گفت که تمام اعضای اي^ن ح^زب اي^ن کت^اب را ب^ا مي^ل ب^ه عن^وان انجي^ل              

انب^ار ذخ^ائری ک^ه اساس^ی ت^رين بح^ث ه^ای خ^ود را از آن          . نظری خود خواهند پذيرفت   

                                                 
 ∗∗∗∗   مؤلف .  نوشته شد و چاپ نگرديد١٨٦٧برای راينش زايتونگ در اکتبر  
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 ب^̂^ه تنه^̂^ائی در هم^̂^ين زمين^̂^ه، کت^̂^اب شايس^̂^ته ی توج^̂^ه  حت^̂^ی. بي^̂^رون خواهن^̂^د کش^̂^يد

̂^ه آن معط̂^وف      . مخصوص̂^ی اس̂^ت  ̂^ز ط̂^وری اس̂^ت ک̂^ه توج̂^ه را ب ̂^ات آن ني ̂^ی محتوي      ول

س محس^وب  ک و در اقتصاد سياسی السال شاگرد مار     -گرچه بحث اصلی السال   . می کند 

ل  به تکرار مداوم قانون مزد مشهور ريکاردو محدود می گ^ردد، م^ا در مقاب̂             -می شود 

خود کتابی داريم که تمام روابط سرمايه و کار را در رابطه با کل علم اقتصاد بدون ک^م            

̂^ه          ̂^ی نظي̂^ر بررس̂^ی ک̂^رده اس̂^ت و ه̂^دف نه̂^ائی آن اي̂^ن اس̂^ت ک ̂^ا تبح̂^ری ب          و کس̂^ر و ب

و از آنج̂^ا بع̂^د از تفحص̂^ات » ق̂^وانين اقتص̂^ادی حرک̂^ت جامع̂^ه ن̂^وين را ب̂^رمال س̂^ازد « 

اپذيری نسبت به موض^وع انج^ام پذيرفت^ه اس^ت ب^ه اي^ن       خالصانه ای که با شناخت خطان    

هرح^ال  ه ب̂ . ملغ^ی گ^ردد  »  سرمايه داری  توليد شيوه ی «نتيجه می رسد که می بايد کل        

نتايجی ک^ه مؤل^ف   به جز ما عالقمنديم که توجه خواننده را به اين حقيقت جلب کنيم که      

 در م^ورد اقتص^اد   در طول کتابش بدست می دهد، تعداد بسياری از نکات اصلی را ني^ز            

 ارائه می نمايد، و با مطرح نمودن سئواالت ص^رفًا علم^ی ب^ه نتيج^ی            نودر راهی کامًال    

نتايجی که اگ^ر اقتص^اددانان متعص^ب    . می رسد که با اقتصاد رايج اختالف فاحشی دارد 

نم̂^ی خواهن^د عقاي̂^دی را ک̂^ه ت^ا کن̂^ون ادع^ا م̂^ی نم̂^وده ان^د در ه̂^م بري̂^زد     ) ارت^ودوکس (

بخ^اطر پيش^برد عل^م    . ز آن انتقاد نمايند و آن را از لحاظ علم^ی رد کنن^د          بايستی بشدت ا  

روی ) پلمي^ک (بجاست که هر چه زودتر در روزنامه ه^ای تخصص^ی ي^ک بح^ث علم^ی        

  .اين نکات انجام گيرد

های آن  مارکس با شرح روابط بين کاال و پول آغاز می کند، که اساسی ترين قسمت

سپس او به سراغ سرمايه می رود . اپ شده بودش قبًال چ ايکی از کارهای مخصوص  

سرمايه چيس^ت؟ پ^ولی اس^ت ک^ه     . و در اينجا ما با عمده ترين قسمت کار مواجه هستيم  

به کاال تبديل می ش^ود ت^ا بتوان^د مج^ددًا از ک^اال ب^ه پ^ول بيش^تری نس^بت ب^ه مبل^غ اولي^ه                      

          ت^^الر  ١١٠ ت^^الر م^^ی خ^^رم و آن را ب^^ه     ١٠٠وقت^^ی ک^^ه م^^ن پنب^^ه را ب^^ه     . تب^^ديل گ^^ردد 

  داشته ام، ارزشی که خود را بسط   تالر را به عنوان سرمايه نگه ١٠٠می فروشم اين    

    ت̂^الری ک̂^ه م̂^ن در اي̂^ن پروس̂^ه بدس̂^ت ١٠: اکن̂^ون اي̂^ن س̂^وال پ̂^يش م̂^ی آي̂^د . م̂^ی ده̂^د
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آورده ام از کجا آمده است؟ چگونه اين امر رخ می دهد ک^ه در نتيج^ه دو مبادل^ه س^اده           

چون اقتصاددانان چنين فرض می کنن^د ک^ه در   .  تالر تبديل می شود١١٠ تالر به    ١٠٠

م^ارکس در اينج^ا تم^ام      . مساوی مورد مبادله قرار م^ی گيرن^د       ارزش های   تمام مبادالت   

ک^ه ثاب^ت کن^د در    ) ه^ای قيم^ت کااله^ا و غي^ره     نوس^ان (موارد ممک^ن را برس^ی م^ی کن^د          

 ١٠٠ر ارزش اض^افی از     ت^ال  ١٠شرايط مفروض به توسط اقتصاددانان، بوجود آم^دن         

با وصف اين چنين پروسه ای هر روز بوقوع می پيوندد و . ممکن استغيرتالر اوليه 

  .اقتصاددانان تا کنون نتوانسته اند برای آن توضيحی بيابند

معما در صورتی حل می ش^ود ک^ه م^ا بت^وانيم در ب^ازار      : مارکس اين توضيح را دارد  

کاالئی که ارزش مصرفی آن عب^ارت از تولي^د        . بيمکاالئی با خصوصياتی کامًال ويژه بيا     

س^رمايه دار  .  اي^ن ک^اال ني^روی ک^ار اس^ت         -چنين کاالئی وج^ود دارد    . ارزش مبادله باشد  

 در ب̂^ازار م̂^ی خ̂^رد و آن را وادار م̂^ی نماي̂^د ک̂^ه ب̂^رايش ک̂^ار کن̂^د ت̂^ا در     راني̂^روی ک̂^ار

مورد بررسی قرار لذا ما بايد قبل از هر چيز نيروی کار را . دعوض توليدش را بفروش

  .دهيم

ارزش نيروی کار چيست؟ بر طبق قانون رايج مش^هور، ارزش ني^روی ک^ار عب^ارت             

است از ارزش وسائل معيشتی الزم برای ادامه ی بقاء و تداوم نسل کارگر بطريقی که  

م̂^ا اينط̂^ور . در ي^ک کش̂^ور مع̂^ين و در ي̂^ک عص̂^ر ت̂^اريخی مش̂^خص معم̂^ول م̂^ی باش̂^د 

و ع^الوه ب^ر   . کامل نيروی کارش را دريافت م^ی نماي^د        فرض می کنيم که کارگر ارزش       

    س̂^اعت ک̂^ار روزان̂^ه ي̂^ا نص̂^ف ي̂^ک ٦آن م̂^ا ف̂^رض م̂^ی کن̂^يم ک̂^ه اي̂^ن ارزش نمايش̂^گر  

 -روزولی صاحبکار اظه^ار م^ی دارد ک^ه او ني^روی ک^ار را ب^رای ي^ک              . است کار   -روز

ا بيش^تر  کامل خريداری نموده است و کارگر را وادار می نمايد که دوازده ساعت ي̂      کار  

دوازده ساعته او محصول شش ساعت کار را بدون    کار -روزبنابراين با يک . کار کند

از اينج^ا م^ارکس نتيج^ه         . آنکه پولی در برابر آن پرداخت کرده باشد به چنگ م^ی آورد    

تم^^ام ارزش اض^^افی، ب^^دون آنک^^ه تقس^^يم بن^^دی آن اهميت^^ی داش^^ته باش^^د،                 : م^^ی گي^^رد 
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سرمايه دار، اجاره زمين، مالي^ات و غي^ره، هم^ه ی اينه^ا ک^ار ب^ی م^زد                به عنوان سود    

  .است

از تمايل کارخانه دار به استخراج حداکثر ممکن ک^ار ب^ی م^زد روزان^ه و عک^س اي^ن         

در شرحی ک^ه ح^دود   . در می گيرد کار -روزتمايل از طرف کارگر، مبارزه بر سر طول  

      ت م̂^ارکس پي̂^دايش اي̂^ن مب̂^ارزهص̂^د ص̂^فحه را در ب̂^ر م̂^ی گي̂^رد و بس̂^يار خوان̂^دنی اس̂̂ 

̂^د انگل̂̂  ̂^دگان     يرا در ص̂^نايع جدي ̂^ی رغ̂^م اعتراض̂^ات توليدکنن س ش̂^رح م̂^ی ده̂^د ک̂^ه عل

مربوط به تجارت آزاد در بهار گذشته نه تنه^ا در ص^نايع کارخان^ه ای     ) کارخانه داران (

بلکه در تمام مؤسسات کوچک و حتی در تمام صنايع خانگی که مشمول تصويب نامه         

ب̂^رای زن̂^ان و کودک̂^ان زي̂^ر  ک̂^ار -روزق̂^رار گرفت̂^ه ان̂^د و ب̂^ر طب̂^ق آن ح̂^داکثر  کارخان̂^ه 

 که بدين وسيله اين قانون مردها را نيز در مهمترين ش^عب ص^نعتی بط^ور      -هيجده سال 

و در ع^ين ح^ال او   .  س^اعت تثبي^ت گردي^د   ٥/١٠ در حدود  -مستقيم در بر می گرفت    غير

ب^ا اي^ن   ب^رعکس  سر نش^دند، بلک^ه   شرح می دهد که چرا صنايع انگليس زياد دچار درد  

اوصاف سود نيز عايدش^ان م^ی ش^د، چ^ون ک^ار ه^ر ف^رد در مقاب^ل ک^اهش م^دت، ش^دت                   

  .بيشتری يافت) فشردگی(

به م^دتی ب^يش از    کار -روزولی برای توليد ارزش اضافی عالوه بر طوالنی ساختن       

 وج^ود  زمان الزم برای توليد وسائل معيشتی ضروری يا ارزش آنه^ا، راه ديگ^ری ني^ز             

 ساعته شامل شش س^اعت  ١٢معين مثًال  کار   -روزبر طبق مفروضات قبلی يک      . دارد

اگ̂^ر وس̂^يله ای ياف̂^ت ش̂^ود ک̂^ه . د ارزش اض̂^افی اس̂^تي̂^ س̂^اعت ب̂^رای تول٦ک̂^ار الزم و 

 ساعت باقی می ماند که در طول آن ارزش   ٧ ساعت تقليل دهد     ٥زمان کار الزم را به      

اهش زم^ان ک^ار الزم ب^رای تولي^د وس^ائل مع^اش       اين ام^ر ب^ا ک̂   . اضافی توليد خواهد شد   

حياتی فراهم می آيد، به عبارت ديگر با کاهش قيمت لوازم معيش^ت و اي^ن ب^ه نوب^ه ی                  

در اينج^ا ني^ز م^ارکس ب^ا بررس^ی و توض^يح       . خود فقط با بهبود توليد امکان پذير است      

  .ی دهدسه اهرم اصلی که به وسيله ی آنها اين بهبود فراهم می آيد شرح مفصلی م
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̂^رو    )١ ̂^ودن ني^ ̂^اعف نم^ ̂^ا مض^ ̂^اون ي^ ̂^نظم    . تع^ ̂^ان و م^ ̂^ی همزم^ ̂^ار جمع^ ̂^ه از ک^ ک^

  .تعدادی از کارگران نتيجه می شود) سيستماتيک(

وق^وع  ه ب̂ ) مانوف^اکتور (تقسيم کار، همانطور که در دوران س^لطه ی کارگ^اه        )٢

 .و باالخره) ١٧٧٠تا حدود سال (پيوست يعنی 

 .زمان توسعه يافته اندماشينی کردن که با کمک آن صنايع مدرن از آن  )٣

اين توضيحات همچنين بسيار جالب توجه اند و دانش اعج^اب انگي^زش را در م^ورد      

̂^د       ̂^وژيکی نش̂^ان م̂^ی دهن ̂^ات تکنول ̂^ه ی جزئي ̂^ی در زمين ̂^وانيم   . موض̂^وع حت ̂^ا نم̂^ی ت   م

ی ارزش اضافی و مزد وارد جزئيات بيشتری بش^ويم، فق^ط ب^رای جل^وگيری از           درباره  

     يم ک̂^ه هم̂^انطور ک̂^ه م̂^ارکس ب̂^ا ارائ̂^ه چن̂^د نق̂^ل ق̂^ول ثاب̂^ت  س̂^وء تف̂^اهم اش̂^اره م̂^ی نم̂^ائ

از اي^ن واقعي^ت ک^ه مبل^غ دس^تمزدها از ک^ل        ) ارت^ودوکس (اقتصاددانان متعصب   . می کند 

̂^ی اط̂^الع نيس̂^تند     ̂^ر اس̂^ت ب ̂^ان     . محص̂^ول ک̂^ار کمت ̂^رای آقاي ̂^اب ب ̂^ه اي̂^ن کت ̂^د اس̂^ت ک امي

 به اين نکته ی اقتصاددانان متعصب فرصتی فراهم آورد تا توضيحات دقيق تری راجع     

اي^ن قاب̂^ل تق^دير اس^ت ک̂^ه تم^ام اس̂^تدالل     . واقع^ًا اعج^اب انگي̂^ز در اختي^ار م^ا ق̂^رار دهن^د     

های رسمی پارلمانی   واقعی که مارکس ارائه می دهد از بهترين منابع و اکثرًا گزارش           

م^^ا از اي^^ن فرص^^ت اس^^تفاده م^^ی کن^^يم ت^^ا از نظ^^ری ک^^ه بط^^ور          . اس^^تخراج ش^^ده اس^^ت  

. ی مؤلف در مقدمه ی کتاب عنوان ش^ده اس^ت جانب^داری نم^ائيم       مستقيم به وسيله    غير

̂^ز اطالع̂^ات دقيق̂^ی از وض̂^ع ک̂^ارگران در        ̂^ده اش̂^عار م̂^ی دارد ک̂^ه در آلم̂^ان ني اي̂^ن عقي

     هرح^ال آنه̂^ا ه ک^ه ب̂  -کارخان^ه ه^ا و ص^نايع مختل^ف توس^ط کارمن^دان دولت^ی تهي^ه ش^ده          

رايش̂^تاگ و م̂^ردم  و اي̂^ن گزارش̂^ات ب̂^ه -نم̂^ی بايس̂^تی ب̂^وروکرات ه̂^ای مغرض̂^ی باش̂^ند

 .  تقديم گرديده است

ی اين نکت^ه ني^ز   درباره . اولين جلد با مطالعه ای بر انباشت سرمايه پايان می پذيرد 

بسيار نوشته شده اس^ت، گرچ^ه باي^د تص^ديق نم^ائيم ک^ه در اينج^ا ني^ز مق^دار زي^ادی از                        

ت^ازه ای  چيزهائی که نوشته شده است بديع و تازه است و اينکه اي^ن پرت^و از زواي^ای          

مهمترين اص^ل، اثب^ات تحق^ق يافت^ه ايس^ت ک^ه براس^اس آن          . بر کهنه گی ها تابيده است     
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تمرک̂^ز و انباش̂^ت س̂^رمايه پهل̂^و ب̂^ه پهل̂^و و پ̂^ا ب̂^ه پ̂^ای ت̂^راکم ي̂^ک جمعي̂^ت ک̂^ار اض̂^افی  

نفج^ار اجتم̂^اعی را از ي̂^ک  ا نهاي̂^ت ب^ا ه̂^م، ي̂^ک   دردر جري̂^ان اس^ت و اي̂^ن دو ) بيک^ار (

  .می سازندطرف ضروری و از طرف ديگر ممکن 

       ه̂^ر نظ̂^ری ک̂^ه خوانن̂^ده راج̂^ع ب̂^ه بي̂^نش اجتم̂^اعی نويس̂^نده داش̂^ته باش̂^د، م̂^ا فک̂^ر      

يم که به او نشان می دهيم که در برابر اثری قرار گرفت^ه اس^ت ک^ه م^ا ف^وق تم^ام        نمی ک 

 ٤٠به استثناء . ها نوشته شده است آثاری است که تاکنون از طرف سوسيال دمکرات

ک^ات عميق^ًا دي^الکتيکی بح^ث ش^ده اس^ت، کت^اب عل^ی رغ^م          صفحه ی اول که در مورد ن 

تمام دق^ت علم^ی ک^ه در آن بک^ار رفت^ه، بس^يار س^اده و قاب^ل درک اس^ت و بخ^اطر لح^ن             

شوخ و نيش دار نويسنده، که هيچکس را در ام^ان نم^ی گ^ذارد، حت^ی بس^يار خوان^دنی                

  .نيز هست

  

 


