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 اقتصاد سرمايه داری
 
 

 
 
  مشخصات ويژه اقتصاد سرمايه داری-١

عم8ل کرد اقتصاد سرمايه داری بر اساس يک سری خصايصی است که مختص به             
 .در زير به بيان پاره ای از آنها بپردازيم. آن می باشند

. بازار استيعن8ی ه8دف از توليد، فروش در     .  تول8يد اساس8ًا تول8يد کاالئ8ی اس8ت          -ال8ف 
اگ8ر کااله8ای تول8يد ش8ده بيش8تر از قيم8ت معين8ی ب8ه ف8روش نرس8ند، ب8نگاه ه8ای توليدی                
س8رمايه داری و ک8ل ط8بقه ب8ورژوا ق8ادر نخواه8ند ب8ود ک8ه ب8ه ارزش افزونه توليد شده                        

 .توسط کارگران که در ارزش کاالهای ساخته شده نهفته است، دست يابند
.  استوسايل توليدی در مالکيت خصوصی  ه   تول8يد در ش8رايطی انجام ميگيرد ک        -ب

مالکي8ت خصوص8ی ن8ه ت8نها ي8ک مقو8له ی قانون8ی اس8ت، بلکه مهمتر از آن يک مقوله               
وسايل توليدی و (بدي8ن معن8ی که قدرت بکار گرفتن نيروهای توليدی          . اقتص8ادی اس8ت   

در تمل8ک جمع8ی ن8بوده بلک8ه بي8ن واحده8ای مج8زا تقس8يم شده است و در             ) ن8يروی ک8ار   
مؤسسات فردی و خانوادگی، شرکتهای (  گروههای متمايز سرمايه داری است     اختيار

همچنين تصميمات مربوط به سرمايه گذاری ). ب8ا مس8ئوليت مح8دود و گ8روههای مال8ی       
که تا حدود زيادی تعيين کننده اوضاع اقتصادی می باشد بطور مجزا و پراکنده و تنها       

حدها و گروههای سرمايه داری   ب8ر اس8اس م8نافع خصوص8ی و جداگان8ه ه8ر يک از وا               
 .اتخاذ ميشوند
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.  تنظيم ميشود جبر رقابت  تول8يد ب8رای ب8ازار ن8امحدود صورت ميگيرد، و توسط              -ج
، و يا توسط قواعد )همچون در جوامع اوليه(از لحظ8ه ايک8ه تول8يد ديگ8ر توس8ط عرف         

مح8888دود نم8888يگردد، ه8888ر ف8888رد      ) همچ8888ون در واحده8888ای ق8888رون وس8888طی(و مق8888ررات 
بدون در نظر ) ه8ر مالک خصوصی، هر بنگاه و يا گروه سرمايه داری         (  دار س8رمايه 

گرفتن پيآمدهای کلی ناشی از اتخاذ تصميم های مشابه توسط واحدهای ديگری که در          
همان زمينه توليدی به فعاليت اشتغال دارند، ميگوشد که باالترين سرمايه بازگشتی را         

 .ار را به خود اختصاص دهدداشته باشد، تا بتواند بزرگترين سهم باز
در جوام88888ع            .  ه88888دف از تول88888يد س88888رمايه داری، حداک88888ثر نم88888ودن س88888ود اس88888ت  -د

 س8رمايه داری، ط8بقات دارا از تول8يد افزونه اجتماعی زندگی ميکردند، و بطور      -پيش8ا 
طبقه سرمايه دار نيز بخشی . کل8ی آن را بگون8ه ای غ8ير مول8د ب8ه مص8رف ميرس8انيدند         

زونه اجتماع88ی را، بخش88ی از س88ود بدس88ت آم88ده را، بگون88ه ای غ88ير مول88د     از تول88يد اف88 
ليک8ن ب8ه م8نظور تحص8يل س8ود ميبايس8ت ق8ادر گردد که اين کاالها را            . مص8رف ميک8ند   

بف8روش برس8اند، يعن8ی ب8ايد ب8تواند در ب8ازار آنه8ا را ب8ه قيمتی نازلتر رآابايش عرضه                   
مؤثرترين شيوه پائين آوردن   . آ8ند بدي8ن م8نظور م8ی بايس8ت هزينه توليد را کاهش دهد              

به بيان ديگر، توليد بيشتر     . گس8ترش شالوده توليد است    ) قيم8ت تم8ام ش8ده     (هزي8نه تول8يد     
ليکن چنين چيزی خود مستلزم ميزان بيشتری سرمايه . ب8ه کم8ک ماش8ين آالت جديدت8ر        

بدي8ن ترتي8ب زي8ر مهم8يز رقاب8ت است که سرمايه داری مجبور است سود را به       . اس8ت 
 .برساند تا بتواند سرمايه گذاری توليدی را بحد کمال توسعه بخشدحداکثر 
 بدي8ن ترتي8ب مش8اهده ميش8ود که توليد سرمايه داری نه تنها توليد برای کسب سود          -ه

در حقيق888ت م888نطق     . اس888ت، بلک888ه همچني888ن تول888يد ب888رای انباش888ت س888رمايه ن888يز هس888ت   
بگونه ای توليدی انباشت سرمايه داری ايجاب ميکند که بخش مهمی از ارزش افزونه     

يعن8ی م8بدل ب8ه س8رمايه ی اضافی، به شکل ماشين آالت و مواد خام اضافی، و          (گ8ردد   
يعن88ی ب88ه (ن88ه آنک88ه ب88ه گون88ه ای غ88ير تول88يدی مص88رف ش88ود   ) کارگ88ران بيش88تر، گ88ردد

 ).مصرف خصوصی بورژوازی و ايادی آن برسد
از .  منتهی ميگرددتول8يدی ک8ه ه8دف از آن انباش8ت س8رمايه اس8ت ب8ه ن8تايج متضادی         

يکس88و، توس88عه فزاي88نده ماش88ينی ش88دن موج88ب توس88عه ن88يروهای مول88ده و ب88اال رفت88ن           
ب8ارآوری ک8ار ميگردد و موجب پيدايش شالوده های مادی الزم برای رهانيدن بشريت     

ک88ه هم88ان عم88ل ک88رد مترق88يانه تاريخ88ی س88رمايه داری . ميش88ود" ک88ار ش88اق"از ن8ياز ب88ه  
نتيجه اجباری نياز به حداکثر کردن (وسعه ماشينی شدن   ليکن از سوئی ديگر، ت     -است

، بمعنی تسليم هر چه بيشتر کارگران است به ماشين، و      )سود و انباشت دائمی سرمايه    
که متناوبًا آنها را " قوانين بازار"ب8ه همان ترتيب تسليم شدن توده های کارگر است به        

يب انکشاف نيروهای مولده بدين ترت. از مه8ارت ه8ا و اش8تغال ش8ان مح8روم م8ی نم8ايد            
و بط88ور غ88ير (در ش88رايط س88رمايه داری موج88ب از خ88ود بيگانگ88ی فزاي88نده کارگ88ران   

از اب88زار ک88ار، از محص88ول ک88ار، از   ) مس88تقيم تم88ام ش88هروندان در جامع88ه بورژواي88ی  
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از جمله شرايطی که حاکم بر (ش8رايط ک8ار و ب8ه زب8ان س8اده از ش8رايط زندگی خويش          
، و از مناس88بات واقع88ی انس88انی بي88ن ش88هروندان،        )م88ی باش88د گذران88دن اوق88ات فراغ88ت   

 .می گردد
 
 
  عمل کرد اقتصاد سرمايه داری-٢

س8رمايه دار ب8ه م8نظور کس8ب حداک8ثر س8ود و بسط انباشت سرمايه ، ناچار است که           
آن بخ8ش ارزش تول8يد ش8ده جدي8د را ک8ه به شکل مزد به کارگران برگردانده ميشود به           

در " در آمد ملی"و يا   " ارزش اضافه شده  "ي8ن ارزش جديد، اين      ا. حداق8ل ک8اهش ده8د     
حقيق8ت در خود روند توليد معين ميگردد، و مستقل از هر گونه عامل در بخش توزيع             
اس8ت، و بوس8يله م8يزان کل کار انجام شده توسط کل افراد توليد کننده مزد بگير اندازه           

 بزرگتر باشد، بخشی که   گ8يری م8ی ش8ود، هر چه بخشی که به مزد تخصيص می يابد              
هر چه سرمايه داران در بزرگتر   . ب8ه ارزش اف8زونه تعلق ميگيرد آوچكتر خواهد بود         

آ8ردن بخ8ش ارزش افزونه کوشش کنند به همان ميزان بخشی که برای دستمزد بجای           
 .ميماند کاهش می يابد

نه س8رمايه داران اساس8ًا از دو ط8ريق س8عی در باالبردن سهم خود يعنی ارزش افزو          
 : ميکنند
اين شيوه  ( طوالن8ی ک8ردن ساعات کار روزانه، بدون افزايش دستمزد روزانه             -ال8ف 

از س8ده ش8انزدهم تا نوزدهم در کشورهای غربی مورد بهره برداری قرار ميگرفت و            
ام88روزه کماک88ان در بس88ياری از کش88ورهای مس88تعمره و ش88به مس88تعمره م88ورد اس88تفاده    

مارکس اين روش   " حداقل حياتی "پائين آوردن   ، ک8اهش دس8تمزد واقع8ی، يعنی         ) اس8ت 
 .را باال بردن ارزش افزونه مطلق ناميد

در غ8رب اي8ن طريقه از   ( ب8اال ب8ردن ب8ارآوری ک8ار در بخ8ش کااله8ای مص8رفی            -ب
بدن8بال ب8اال رفت8ن ب8ارآوری ک88ار در     ). ن8يمه دوم س8ده نوزده8م ب8ه بع8د مس8لط ب8وده اس8ت        

گر صنعتی متوسط، ارزش معادل با ص8نايع کااله8ای مص8رفی و کش8اورزی، يک کار       
مق8دار معين8ی از اي8ن کااله8ای مص8رفی را ب8رای مثال بجای پنج ساعت در سه ساعت         
تول8يد ميک8ند، بدي8ن ترتي8ب ارزش اف8زونه ای ک8ه ب8رای ارباب8ان خ8ود تول8يد می کنند از            
محص8ول س8ه س8اعت ک8ار ب8ه محص8ول پ8نج ساعت کار افزايش می يابد در صورتيکه             

اي88ن را م88ارکس . ان88ه بمق88دار هش88ت س88اعت در روز ثاب88ت م88ی م88اند   س88اعات ک88ار روز
 .ارزش افزونه نسبی ناميد

ب88رای تحق88ق اي88ن ه88دف،  . ه88ر س88رمايه داری ميکوش88د حداک88ثر س88ود را بدس88ت آورد  
س8رمايه دار ب8ايد تول8يد را ن8يز ب8ه حداک8ثر برس8اند و بدون وقفه قيمت تمام شده و قيمت            

از اينروست که رقابت  ). حسب واحد پولی ثابت   البته بر   (خرده فروشی را کاهش دهد      
در مدت زمان نه چندان طوالنی نقش طوالنی گزيننده ای بين واحدهای سرمايه داری        
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. واحدها قادر به ادامه حيات خواهند بود" تواناترين"فق8ط س8ودآورترين و   . بعه8ده دارد  
سانند نه تنها واحدهاي8ی ک8ه کااله8ای خ8ود را ب8ه بهائ8ی گران8تر از معمول به فروش بر                  

آنان . را بدس8ت نخواهند آورد بلکه اصوال سودی عايدشان نخواهد شد    " حداک8ثر س8ود   "
 .ورشکسته و يا جذب رقبايشان می شوند

. بدي88ن ترتي88ب، رقاب88ت م88ا بي88ن س88رمايه داران ب88ه تس88اوی ن88رخ س88ود منته88ی م88يگردد   
يل نهائی، س8رانجام اک8ثر ب8نگاه ها به سود متوسطی رضايت ميدهند، سودی که در تحل              

ن8رخ آن توس8ط ک8ل س8رمايه اجتماع8ی س8رمايه گ8ذاری شده و کل ارزش افزونه ای که               
تنها آن دسته از . توس8ط تمام8ی م8زد بگ8يران تول8يد کن8نده ايجاد شده است، تعيين ميشود        

واحده8ای تول8يدی ک8ه از ب8ارآوری باالت8ری به8ره م8ند ش8ده و ي8ا در ش8رايط انحصاری                   
.  عايدش888ان ميش888ود- س888ودی باالت888ر از س888ود متوس888ط ق888رار دارن888د، س888ودافزونه يعن888ی 

بطورکل888ی رقاب888ت م888ا بي888ن س888رمايه داران م888انع از تحص888يل س888ود اف888زونه و وج888ود     
 .انحصارات برای مدتی نامحدود می گردد

اساس8ًا ف8را رفت8ن از اي8ن س8ود متوسط است که در شيوه توليد سرمايه داری حاکم بر         
ا ک8ه ن8رخ سود در آنها از حد متوسط   س8رمايه آن بخ8ش هائ8ی ر   . س8رمايه گ8ذاری اس8ت    

پائي8ن ت8ر اس8ت ت8رک ميک8ند و ب8ه بخ8ش هائ8ی ک8ه ميزان آن از حد متوسط باالتر است                   
 به بخش صنايع اتومبيل سازی هجوم برد و      ١٩٦٠برای مثال در دهه     (هج8وم ميآورد    

اما با هجوم به آن ). در ده8ه بعد آن را ترک کرد و به بخش صنايع انرژی روی آورد          
ائی آ8ه ن8رخ س8ود از م8يزان متوس8ط باالت8ر اس8ت، س8رمايه رقابت شديدی را در             بخش8ه 

اي8ن بخ8ش ه8ا دام8ن م8يزند و موج8ب اش8باع تول8يد ميشود و اين خود موجب پايين آمدن                
قيم88ت ه88ا و ک88اهش س88ود م88يگردد ت88ا اي88نکه ن88رخ س88ودی مش88ابه ب88ا ن88رخ س88ود در س88اير      

 .شاخه های صنعت تثبيت می يابد
 
 
 ها تحول دستمزد-٣

يک8ی از خص8ايص مم8يزه س8رمايه داری، م8بدل ک8ردن ن8يروی ک8ار انس8انی اس8ت ب8ه            
ارزش اي8ن ک8اال، يعن8ی ن8يروی ک8ار توس8ط هزي8نه ی تجدي8د توليد آن تعين ميشود               . ک8اال 

بدين ). يعن8ی ارزش تم8ام کاالهاي8ی که جهت تجديد اين نيروی کار بايد مصرف شود        ( 
قل از برآوردها و محاسبات ذهنی و بی قاعده     ترتي8ب، اي8ن نک8ته واقعيتی عينی، و مست         

 .گروهها، و افراد است، خواه اين گروهها و افراد کارگران باشند و خواه کارفرمايان
      ليک888ن، ارزش ن888يروی ک888ار در مقايس888ه ب888ا ديگ888ر کااله888ا از خص888لت وي888ژه ای 

 ارزش نيروی کار عالوه بريک جزء ثابت و پايدار شامل يک جزء          : ب8رخوردار است  
جزء پايدار شامل ارزش کاالهای الزم برای تجديد قوای نيروی کار    . متغير نيز هست  

تجديد کالری، ويتامين و ظرفيت آزاد کردن مقدار معينی       ( ب8ه مفهوم8ی جس8مانی است        
که " معمولی"ان8رژی عض8النی و عص8بی، ک8ه ب8دون آن امک8ان ک8ار ک8ردن ب8ه آه8نگ               
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). يازم8ند اس8ت، غ8ير ممک8ن ميگردد    س8ازمان ک8ار س8رمايه داری در ه8ر عص8ر ب8دان ن       
ج8زء متغ8ير در ه8ر عص8ر و ه8ر کش8وری، ش8امل ارزش آن کاالهائی است که در بر                    

مارکس اين جزء  . باالتر از حداقل جسمانی است    " حداقل حياتی معمولی  "گ8يرنده ي8ک     
بدين معنی که اين جزء  . آن نام نهاد  "  تاريخی -اخالقی"از ارزش نيروی کار را جزء       

ت88وازن خ88ت و اق8بال تعيي88ن نم88ی ش8ود، بلک88ه خ88ود نت8يجه انکش88اف تاريخ88ی    ن8يز توس88ط ب 
دق8يقا در اي8ن نک8ته از تحليل اقتصاد مارکسيستی    .  اس8ت ن8يروها م8ا بي8ن ک8ار و س8رمايه        

اس8ت ک8ه ن8تايج م8بارزات طبقات8ی گذش8ته و ح8ال نهف8ته و ع8امل تعيين کننده در اقتصاد                  
 .سرمايه داری است

ر اس88ت و همچ88ون ديگ88ر قيم88ت ه88ای ب88ازار، ح88ول  ن88يروی ک88اقيم88ت ب88ازاردس88تمزد، 
نوسانات دستمزد عمدتا توسط نوسانات در    . ارزش ک8االی م8ورد نظ8ردر نوس8ان اس8ت          

ارت88ش ذخ88يره ص88نعتی تعيي88ن ميش88ود، يعن88ی در م88يزان ب88يکاری، و اي88ن ب88ه ي88ک مفه88وم    
 :سه گانه است

در ) و از نظ88ر ص88نعتی عق88ب اف88تاده  ( زمان88ی ک88ه ي88ک کش88ور س88رمايه داری    -ال88ف
ب8يکاری دائم8ی گس8ترده بس8ر مي8برد، دستمزدها در خطر آنند که دائما پائين تر از و يا                

اين ارزش همواره مواجه با اين تهديد . در سطح ميزان ارزش نيروی کار قرار گيرند     
 .است که به ميزان حداقل حياتی جسمانی نزديک شود

جه صنعتی شدن عميق     زمانيکه بيکاری گسترده دائمی دراز مدت، عمدتًا در نتي         -ب
و مهاج88رت ت88وده ای رو ب88ه ک88اهش مي88نهد، دس88تمزدها در اي88ن دوران به88بود اقتص88ادی   

در دراز مدت مبارزات طبقه     . مي8تواند باالت8ر از م8يزان ارزش ن8يروی کار قرار گيرد            
کارگ8ر مي8تواند موج8ب آن گ8ردد ک8ه معادل کاالهای جديد به ارزش نيروی کار اضافه       

اخته ش8ده بوس8يله ی جامع8ه مي8تواند ب8ه معن8ی واقعی باال رود،           حداق8ل حيات8ی ش8ن     (ش8ود   
 ).يعنی ميتواند شامل نيازهای جديد نيز بشود

ميزان ( نوس8انات در ميزان ارتش ذخيره صنعتی، تنها به عوامل جمعيت شناسی   -ج
بلکه . و ي8ا ب8ه ج8ريانهای مهاج8رت بي8ن الملل8ی پرول8تاريا بس8تگی ن8دارد               ) تول8د و م8رگ    
در حقيقت سرمايه داران برای . ه ب8ه م8نطق انباش8ت سرمايه بستگی دارد      باالت8ر از هم8    

را جايگزين ") کار بی جان("جان سالم بدربردن در رقابت، مجبورند که ماشين آالت      
اي88ن جايگزين88ی کارگ88ران را بط88ور مس88تمر از ص88حنه تول88يد خ88ارج             . کارگ88ران کن88ند 

 ح88ال آنک88ه در دوران به88بود و  .بح88ران ه88ا ن88يز همي88ن نق88ش را ب88ازی ميکن88ند  . م88ی ک88ند
، ارت88ش ذخ88يره ص88نعتی مج88ددًا ج88ذب ش88ده و آن زم88ان انباش88ت س88رمايه ب88ا         "رون88ق"

 .گامهائی بلند و خيزان پيش می تازد
. ک8ه ب8ر تحول دستمزدها حکمفرما باشد وجود ندارد  " قانون8ی طالئ8ی  "بنابراي8ن ه8يچ     

س8رمايه در تالش  . س8ت ت8ا ح8دی، م8بارزه طبقات8ی بي8ن ک8ار و س8رمايه تعيي8ن کن8نده آن ا          
کار در تالش باال بردن جزء . پائي8ن آوردن دس8تمزدها ت8ا م8يزان حداقل حياتی آن است      

درجه .  اخالق8ی دس8تمزد از ط8ريق مش8تمل نم8ودن ن8يازهای جدي8د به آن است             -تاريخ8ی 
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پيوس8تگی، س8ازماندهی، همبستگی، پيکارجوئی و همچنين آگاهی طبقاتی پرولتاريا آن           
ام888ا در دراز م88دت مي88توان گ888رايش   . در تح888ول دس88تمزد موث88رند  عوامل88ی هس88تند ک88ه    

آن جزء . غ8يرقابل انک8اری در جه8ت مس8تمند ت8ر شدن نسبی طبقه کارگر مشاهده نمود              
از ازرش جدي8د ک8ه توس8ط پرول8تاريا تول8يد ش8ده و ب8ه کارگ8ران ب8از ميگردد گرايش به            

).  واقع88ی باش88دهرچ88ند ک88ه اي88ن پدي88ده ممک88ن اس88ت هم88راه ب88ا اف88زايش م88زد  (ت88نزل دارد 
ش88کاف م88ا بي88ن ن88يازهای جدي88د ناش88ی از انکش88اف ن88يروهای مول88ده و ب88اال رفت88ن تول88يد     
س8رمايه داری از يکس8و، و ع8دم توانائ8ی ارض8اء اي8ن ن8يازها توس8ط دس8تمزد از سوئی                 

 .ديگر، رو به افزايش است
يک88ی از نش88انه ه88ای واض88ح مس88تمندتر ش88دن نس88بی کارگ88ران را مي88توان در اخ88تالف  

ه م8ا بي8ن ب8اال رفت8ن ب8ارآوری ک8ار و اف8زايش س8طح دس8تمزدهای واقع8ی مشاهده                فزاي8ند 
در هف88تاد س88ال اول س88ده بيس88تم، ب88ارآوری ک88ار در ص88نايع و کش88اورزی اي88االت   . نم88ود

م8تحده، اروپای مرکزی و غربی پنج تا شش برابر افزايش يافت، در حاليکه در همين            
 . تا سه برابر ترقی کرددروان دستمزد واقعی کارگران تنها به ميزان دو

 
 
  قوانين حرکت سرمايه داری-٤

ش88يوه تول88يد س88رمايه داری، ب88نا ب88ه خص88ايص وي88ژه عم88ل ک88ردش، ب88ر ط88بق قواني88ن     
 :که ناشی از سرشت ذاتی آن است تحول می يابد) قوانين تکاملی(حرکتی مشخصی 

عد، در رقابت ماهی بزرگتر ماهی کوچکتر را می بل    : ت8راکم و تمرکز سرمايه     -ال8ف 
واحده8ای بزرگ سرمايه داری، واحدهای کوچک تر را که وسايل توليدی کمتری در       
اخت8يار داش8ته، و توانائ8ی به8ره م8ند ش8دن از م8زايای توليد در ابعاد بزرگ را ندارند و         
همچني8ن ق8درت اس8تفاده از پيش8رفته تري8ن و گرانتري8ن تکن8يک ه8ا را ندارند، از ميدان                 

اقعي8ت اس88ت ک8ه ان88دازه  متوس8ط ش88رکتهای ب8زرگ بط88ور     بنابراي88ن و. تول8يد ب88در ميک8ند  
يکص888د س888ال پ888يش از اي888ن  ). ت888راکم س888رمايه(فزاي888نده ای در ح888ال ب888اال رفت888ن اس888ت  

ش88رکتهائی ک88ه در ح88دود چه88ار ص88د نف88ر در اس88تخدام خ88ود داش88تند ج88زء اس88تثنائات           
ح8ال آنکه امروزه شرکتهائی وجود دارد که بيش از يکصد هزار            . محس8وب م8ی ش8دند     

در عين حال، بسياری از شرکتهائی که . زد بگ8ير در آنه8ا ب8ه ک8ار اش8تغال دارند     نف8ر م8   
تمرکز (در اثر رقابت از صحنه توليد خارج شده اند، جذب رقبای پيروز خود ميشوند      

 ).سرمايه
تمرک88ز س88رمايه دال ب88ر ک88اهش  : پرولتاريائ88ی ش88دن تدريج88ی جمعي88ت زحم88تکش  -ب

 مستقًال و بر حسب موقعيت خود به عمل       م8داوم تع8داد ارباب8ان کوچک8ی اس8ت ک8ه خ8ود             
آن بخ88ش از جمعي88ت زحم88تکش ک88ه ب88ه م88نظور ام88رار مع88اش مج88بور ب88ه       . مي88پردازند

ارقامی که در جدول    . ف8روش ن8يری ک8ارش اس8ت بط8ور م8داوم در ح8ال اف8زايش اس8ت                  
 :زير آمده بطور حيرت انگيزی دال بر اين گرايش در اياالت متحده اند
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 ياالت متحده امريکاتحول ساختار طبقاتی ا

 )بر حسب در صد نسبت به کل جمعيت شاغل(
___________________________________________________ 

 
 صاحبکاران و دارندگان                  مزد بگيران                            سال      

                                         شغل آزاد                                             
        ١٨٨٠                                ٦٢                                    ٣٦/ ٩ 
        ١٨٩٠                                ٦٥                                    ٣٣/ ٨ 
         ١٩٠٠                               ٩/٦٧                                 ٨/٣٠ 
         ١٩١٠                                ٧١                                    ٣/٢٦ 
         ١٩٢٠                               ٩/٧٣                                 ٥/٢٣ 
         ١٩٣٠                               ٨/٧٦                                 ٣/٢٠ 
         ١٩٤٠                               ٢/٧٨                                 ٨/١٨ 
         ١٩٥٠                               ٨/٧٩                                 ١/١٧ 

            ١٩٦٠                               ٢/٨٤                                 ١٤ 
          ١٩٧٠                               ٩/٨٩                                  ٩/٨ 

 
ب8ر خ8الف افسانه رايج، درجه همگونی اين توده کارگر، که به اقشار بسياری تقسيم               

در رابط88ه ب88ا س88طح زندگ88ی، تم88ايل پيوس88تن ب88ه     . ش88ده، اف88زايش م88ی ي88ابد و ن88ه ک88اهش   
اتحادي8ه های کارگری، تمايل به اعتصاب، و پتانسيل کسب آگاهی ضد سرمايه داری،               

کارمند بانک و يک کارمند پائين رتبه ام8روزه تف8اوت م8ا بي8ن ي8ک کارگ8ر س8اده، ي8ک             
 .دولتی به مراتب کمتر از نيم يا يک قرن پيش است

عل88ت پرولتاريائ888ی ش88دن تدريج888ی جمعي88ت در نظ888ام س88رمايه داری، عمدت888ا تجدي888د     
خودک88ار مناس88بات تول88يدی س88رمايه داری اس88ت ک88ه از توزي88ع بورژوائ88ی درآم88د ناش88ی   

س8تمزد، چه زياد باشد و چه کم، تنها  د. ميش8ود ک8ه پ8يش ت8ر در ب8اره ی آن ص8حبت ش8د         
در خدم88ت ارض88ای ن88يازهای مص88رفی ف88وری و ي88ا دراز م88دت پرول88تاريا اس88ت، ک88ه        

افزون آنکه، تراکم سرمايه به معنی باال رفتن مداوم     . توانائ8ی انباش8ت ث8روت را ن8دارد        
 بورژوازی و -هزي8نه ش8روع کس8ب اس8ت و م8انع از آنس8تکه اکثريت عظيمی از خرده           

ارگ88ر ب88ه مالكي88ت واحده88ای س88رمايه گ88ذاری ص88نعتی و تج88اری ب88زرگ        ک88ل ط88بقه ک 
 .دسترسی پيدا کند

س8رمايه ه88ر س8رمايه داری و در نت88يجه س8رمايه تم88ام    : رش8د ترکي88ب آل8ی س88رمايه   -ج
بخ88ش نخس88ت ص88رف خ88ريد ماش88ين آالت،  . س88رمايه داران ب88ه دو بخ88ش تقس88يم ميش88ود 

 توليد ثابت باقی ميماند، و   ارزش آن در ط8ی رون8د      . س8اختمان ه8ا و م8واد خ8ام م8يگردد          
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ن8يروی ک8ار از ط8ريق ان8تقال بخشی از آن به ارزش محصوالت ساخته شده صرفًا آن                   
بخش دوم به .  ناميدس8رمايه ثاب8ت   م8ارکس اي8ن بخ8ش را        . را دس8ت نخ8ورده م8ی گ8ذارد        

 سرمايه متغيرمص8رف خ8ريد نيروی کار، پرداخت دستمزدها، ميرسد، مارکس آن را             
رابطه بين سرمايه ثابت و . ش اخير است که ارزش افزونه می آفريند  تنها بخ . ن8ام نهاد  

 برای آنکه تعداد ماشين بطور سودآوری مورد        -سرمايه متغير هم رابطه ای فنی است      
اس88تفاده ق88رار ک88يرند، ب88ايد ب88ه آنه88ا مق88دار معين88ی م88اده خ88ام داد و اي88ن ماش88ين ه88ا ب88ايد          

مق88دار معين88ی : ارزش88یه88م ي88ک رابط88ه  و -ی تع88داد معين88ی کارگ88ر بک88ار افت88ند  بوس88يله
 تع88داد W تع88داد کارگ88ر خ88ريداری ش88ود و آنه88ا Xص88رف م88زد ميش88ود ت88ا ن88يروی ک88ار  

 Z هزينه برداشته اند بکار اندازند و مواد خام به قيمت Yماشين را که مقداری معادل     
م88ارکس نس8بت دوگان88ه س8رمايه ثاب88ت ب8ه س88رمايه    . را م8بدل ب8ه ک88االی م8ورد نظ88ر کن8ند    

 . خالصه کردآلی سرمايه ترکيبرا در فرمول متغيير 
ب88ا انکش88اف س88رمايه داری ص88نعتی، نس88بت ف88وق تم88ايل ب88ه فزون88ی دارد، يعن88ی حج88م  

که بيشتر و بيشتر پيچيده و (فزاي8نده ای از م8واد خ8ام و تع8داد ه8ر چ8ه بيش8تری ماش8ين                  
. شوندکارگر به کار گرفته مي) ده، صد و يا هزار(، توسط همان تعداد  )بغ8رنج ميش8وند   

اک8نون ب8ه ازاء هم8ان م8بلغ دس8تمزد، ارزش ه8ر چ8ه بيشتری صرف مواد خام، ماشين                   
 .آالت، انرژی و ساختمان ميشود

هر . اين قانون نتيجه منطقی قانون پيشين است. گ8رايش نزول8ی ن8رخ متوسط سود        -د
گ8اه ترکيب آلی سرمايه باال رود، در رابطه با کل سرمايه، سود گرايش نزولی خواهد              

 .ت، چرا که فقط سرمايه متغيير است که ارزش افزونه و سود توليد می کندداش
ئی که در مورد " خطی" و نه از يک قانونی   گرايشیدر اين محتوی، از يک قانون       

در . ت8راکم س8رمايه و ي8ا پرولتاريائ8ی ش8دن جمعي8ت ش8اغل صادق بود، صحبت ميشود                   
د که مهمترين آنان باال رفتن واق8ع عوام8ل گوناگون8ی ب8ر س8ر راه اي8ن گرايش قرار دار               

نس8بت بي8ن کل   (ن8رخ اس8تثمار م8زد بگ8يران يعن8ی ب8اال رفت8ن ن8رخ ارزش اف8زونه اس8ت              
به88ر ح88ال ب88ايد اي88ن نک88ته تذک88ر داده ش88ود ک88ه  ). ارزش اف88زونه و ک88ل م88يزان دس88تمزدها

گ8رايش نزول8ی ن8رخ متوس8ط س8ود نمي8تواند ب8رای هميش8ه توس8ط باال رفتن نرخ ارزش                 
واقعي8ت ام8ر اي8ن اس8ت ک8ه ن8ه دس8تمزد واقع8ی و ن8ه دستمزد نسبی            . داف8زونه خنث8ی ش8و     

نميتواند کمتر از ميزان معينی تنزل يابد بدون آنکه امکان و يا تمايل نيروی کار را به             
در حاليکه هيچ محدوديتی برای باال رفتن ترکيب آلی . تول8يد م8ورد پرس8ش ق8رار نده8د      

ليدی خودکار سرمايه گذاری ميتواند     اي8ن نسبت در واحدهای تو     (س8رمايه وج8ود ن8دارد       
 ).تا بينهايت افزايش يابد

در آغاز توليد کارخانه ای، هر واحد توليدی، مستقل     . اجتماع8ی ش8دن عين8ی توليد       -ه
از واحده88ای ديگ88ر ب88ود، و فق88ط ب88ا تحوي88ل ده88ندگان م88واد خ88ام و مص88رف کن88ندگان          

 س8رمايه داری تکامل  ب8تدريج ک8ه نظ8ام   . کااله8ايش، مناس8باتی زودگ8ذر برق8رار مي8نمود         
م8ی ي8ابد، وابس8تگی دائم8ی ناشی از قيود اجتماعی و تکنيکی بين بنگاهها و بخش های          
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بحران يک بخش، در ديگر . ص8نايع در بس8ياری از کشورها و قاره ها توسعه می يابد         
ب8رای نخس8تين ب8ار از بدو پيدايش بشر، زير بنای اقتصادی          . بخ8ش ه8ا م8نعکس ميش8ود       

ريت بوجود آمده است که پايه ای برای همبستگی بشر در دنيای مش8ترکی برای کل بش   
 .کمونيستی فرداست

 
 
  تضادهای ذاتی شيوه توليد سرمايه داری-٥

از قواني8ن حرک8ت نظ8ام س8رمايه داری مي8توان ي8ک سری تضادهای بنيادی در شيوه         
 : توليدی مزبور استنتاج کرد

 در ه88ر واح88د س88رمايه داری از  تض88اد م88ا بي88ن س88ازمان آگاهان88ه و ب88ا ب88رنامه-   ال88ف
يکس8و، و ه8رج وم8رج آش8کار در س8طح ک8ل تول8يد س8رمايه داری از س8وئی ديگ8ر، که                     

 .خود ناشی از بقای مالکيت خصوصی و توليد کاالئی تعميم يافته است
 تضاد ما بين عينيت اجتماعی شدن توليد، و حفظ تملک خصوصی توليد، سود،      - ب

 بهم وابستگی بنگاه ها، بخش ها، کشورها، و قاره ها در  دقيقًا وقتی که  . و وسايل توليد  
باالتري8ن ح8د خ8ود ق8رار دارد اس8ت آ8ه، اي88ن واقعي8ت ک8ه ک8ل نظ8ام ب8ر ط8بق فرامي88ن و             

محاس88بات س88ودجويانه ی تع88داد انگش88ت ش88ماری از قط88ب ه88ای س88رمايه داری عم88ل            
ع8ی اين  م8ی ک8ند، ب8ه بهتري8ن وجه8ی سرش8ت نابخ8ردانه اقتص8ادی و ناس8ازگاری اجتما                 

 .نظام را بر مال می سازد
 تض88اد بي88ن گ88رايش نظ88ام س88رمايه داری ب88ه توس88عه ن88امحدود ن88يروهای مول88ده، و    -ج

محدودي88ت ه88ای ت88نگ نظ88رانه ای ک88ه اي88ن نظ88ام مج88بور اس88ت ب88ر مص88ارف ف88ردی و       
اجتماع8ی ت8وده ه8ای کارگ8ر اعم8ال ک8ند، زي8را ک8ه ه8دف از تول8يد همان حداکثر کردن                      

 .ده است، که خود مستلزم محدوديت دستمزدها استارزش افزونه باقی مان
که بالقوه حامل رهائی بشريت    ( تض8اد م8ا بي8ن جه8ش عظ8يم و تک8نولوژی ب8ه جلو                  -د

، و وابس8تن اين نيروهای مولده بالقوه به لزومات فروش کاالهای سرمايه داران       )اس8ت 
بطور و ثروتم8ند ک8ردن آنه8ا، ک8ه ب8ه وض8عی م8نجر م8يگردد ک8ه اي8ن ن8يروهای توليدی                     

اساسًا پس از بحران های اقتصادی، جنگها (ادواری مبدل به نيروهای مخرب ميشوند       
و ب8ه ق8درت رسيدن ديکتاتوری های فاشيستی خونخوار و همچنين از نظر به مخاطره     

، از اين روست که بشريت با مساله ی سوسياليسم     )انداخت8ن مح8يط زيس8ت طبيعی بشر       
 .يا بربريت مواجه است

ت88ناب ناپذي88ر م88بارزه طبقات88ی بي88ن ک88ار و س88رمايه، ک88ه بط88ور ادواری    انکش88اف اج-ه
جزئيات اين عارضه . ش8رايط ع8ادی تجديد توليد جامعه بورژوائی را تضعيف می کند          

 . مورد بررسی قرار خواهد گرفت١٤،١١، ٩،٨در فصول 
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  بحرانهای ادواری اشباع توليد-٦

، بطور ادواری در بحرانهای     تمام8ی تض8ادهای موجود در شيوه توليد سرمايه داری         
تمايل به بحرانهای ادواری اشباع توليد، تمايل به حرکت     .اش8باع تول8يد منفجر می شوند      

، بح88ران و "ش88کوفائی"داي88ره وار فرآش88د تول88يد ک88ه م88راحل پ88ی در پ88ی به88بود، رون88ق،  
رک8ود اقتص8ادی را ط8ی م8ی ک8ند، در ماهي8ت اي8ن ش8يوه تول8يدی ب8وده و مخ8تص ب8ه آن             

 اي8888ن نوس8888انات در ادوار گون8888اگون م8888تفاوت اس8888ت، ليک8888ن در نظ8888ام            ابع8888اد. اس8888ت
 .سرمايه داری اجتناب ناپذيرند

وقف88ه در تجدي88د ( س88رمايه داری بح88رانهای اقتص88ادی وج88ود داش88تند -در جوام88ع پيش88ا
ليکن در هيچ يک از . ، در جوام8ع بع8د از سرمايه داری نيز وجود دارند         )تول8يد ع8ادی   

 نيست، بلکه مسأله بحران ح8ران اش8باع تول8يد کااله8ا و س8رمايه     بدو م8ورد ف8وق مس8ئله       
کاهش در آمد، گسترش بيکاری، ظهور فقر . ک8م توليد شدن ارزش های مصرفی است  

عوام8ل مذکور  . از وج8وه مشخص8ه بح8ران س8رمايه داری هس8تند       ) غال8با قحط8ی   (ش8ديد   
ن ب88ی ح88د و ناش88ی از ک88اهش ع88ادی س88طح تول88يد اش88ياء نيس88تند، بلک88ه عل88ت آن ب88اال رفت88 

افول فعاليتهای اقتصادی نه . حص8ر س8طح تول8يد در مقايس8ه با قدرت خريد توده هاست       
 . محصوالت استبودن غير قابل فروشبه دليل کميابی اشياء، بلکه بعلت 

در پاي8ه ی بحرانهای ادواری اشباع توليد با مسائلی نظير، کاهش نرخ متوسط سود،    
 تول8يد ب8دون در نظر گرفتن محدوديت های   ه8رج و م8رج در تول8يد، گ8رايش ب8ه توس8عه       

مص8رفی ت8وده ه8ای کارگ8ر که توسط شيوه توزيع بورژوائی بر آنها تحميل شده است،         
در اث8ر کاهش نرخ متوسط سود، بخش فزاينده ای از سرمايه ديگر           . مواج8ه م8ی ش8ويم     

بيکاری . س8رمايه گ8ذاری تقليل می يابد  . ق8ادر نخواه8د ب8ود ک8ه س8ود بس8نده بدس8ت آورد        
اف8زايش م8ی گيرد، فروش بسياری از کاالها به قيمت هائی که ضرر ميدهند با عوامل          
م8زبور همراه گشته و موجبات تقليل کلی تعداد شاغلين، ميزان در آمد، قدرت خريد و           

 .بطور کلی فعاليتهای اقتصادی را فراهم می آورد
 در اختيار بحران اشباع توليد هم محصول عوامل مذکور و هم در عين حال وسائلی  

نظ8ام س8رمايه داری م8ی گ8ذارد، ت8ا اي8ن نظ8ام بتواند بطور نسبی اثرات ناشی از آن را                  
بح888ران، ک888اهش ارزش کااله888ا، و ورشکس888تگی بس888ياری از واحده888ای      . خنث888ی ک888ند 

. بدين ترتيب کل سرمايه از نظر ارزش کاهش می يابد    . س8رمايه داری را سبب ميشود     
بيکاری .  و فعاليت های انباشتی را اجازه ميدهد    اي8ن ام8ر ب8اال رفت8ن ن8رخ متوس8ط سود            

در ابع8اد وس8يع ب8ه معنی آنست که درجه استثمار نيروی کار را ميتوان افزايش داد که         
 .خود به نتايج مشابهی منجر ميشود

بح8ران اقتص8ادی مؤي8د تض8ادهای اجتماع8ی است، و می تواند به بحران اجتماعی و        
ان دال ب88ر آن اس88ت ک88ه نظ88ام س88رمايه داری   بح88ر. سياس88ی انفج88ار آم88يزی م88نجر ش88ود  

آمادگ88ی جايگزي88ن ش88دن بوس88يله ی نظام88ی مؤثرت88ر و انس88انی ت88ر را دارد، نظام88ی ک88ه   
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ليکن نظام سرمايه داری بخودی خود . ديگ8ر منابع انسانی و مادی را به هدر نمی دهد      
نظام آن نظ8ام س8رمايه داری را ب8ايد آگاهانه آن طبقه انقالبی که اين             . از ه8م نم8ی پاش8د      

 .را بوجود آورده است، يعنی طبقه کارگر سرنگون کند
 
 
  اتحاد و تجزيه پرولتاريا-٧

     س8رمايه داری پرول8تاريا را بوج8ود م8ی آورد، آنه8ا را در واحده8ای صنعتی هر              
چ88ه بزرگ88تر ميک88ند، انظ88باط ص88نعتی را ب88تدريج ب88ه آنه88ا الق88اء م88ی ک88ند، و هم88پای آن      

اما، تالش برای سود   . ی اول8يه را در آنه8ا برميانگ8يزد        پ8يدايش ح8س تعاون8ی و همبس8تگ        
 و نه برای طبقه بورژوا در کل، بر تمامی       - ب8ر ه8ر واح8د منفرد سرمايه داری         -بيش8تر 

طبقه بورژوا خود به روشنی از اين واقعيت که اتحاد نيروهای       . اي8ن نک8ات حاکم است     
بارزات عليه  و نخس8تين م8  -پرول8تری خط8ر عظيم8ی را جه8ت او در ب8ر خواه8د داش8ت              

 . با خبر است-اخراج کارگران نيز مؤيد اين مطلب است
از اي88نرو انکش88اف ش88يوه تول88يد س88رمايه داری ب88ا ي88ک جن88بش متض88اد دو گان88ه هم88راه  

 در جه8ت وحدت و  - در دراز م8دت اساس8ی  -از ي8ک س8و، ي8ک گ8رايش تاريخ8ی       . اس8ت 
 م88ا ش88اهد  از س88وی ديگ88ر، . همگون88ی پرول88تاريا و م88زد بگ88يران در ک88ل، وج88ود دارد    

 بدين ترتيب که به -کوش8ش ه8ای فراوان8ی در جه8ت تجزيه و تقسيم طبقه کارگر هستيم          
اقش8ار معين8ی اس8تثمار ف8وق اله8اده و س8تم وي8ژه ای وارد ميشود، در حاليکه ديگران با                  

ايدئولوژی های معينی چون نژاد پرستی، برتری   . ش8رايط نس8بتًا مم8تازتری مواج8ه اند        
توج8يه کن8نده و تحک8يم بخش اين اشکال ويژه      : انه هراس8ی  ج8نس مذک8ر، ش8وونيزم، ب8يگ       

اي88ن ايدئول88وژی ه88ا در قل88ب نخس88تين کش88ورهای     . اس88تثمار و س88تم ف88وق الع88اده هس88تند   
س88رمايه داری تش88ديد ياف88ته و از ط88ريق اس88تعمار گرائ88ی و امپريال88يزم ب88الی جهان88ی             

 .شده اند
ع در مراحل اوليه، اس8تخدام زن8ان و کودک8ان در س8طح وس8يع توس8ط ص8احبان ص8ناي          

يک88ی از روش ه88ای ترجيح88ی در جه88ت پائي88ن نگاهداش88تن دس88تمزد در کارگ88اه ه88ا و        
در عي88ن ح88ال ب88ورژوازی، ک88ه بيش88تر از هم88ه ب88ه جامع88ه       . کارخان88ه ه88ای اول88يه ب88ود   

روحاني88ت کاتول88يک و ديگ88ر عوامل88ش متک88ی ب88ود ب88ه پاش88يدن ب88ذر ايدئول88وژی ه88ای          
طبقه کارگر و ديگر اقشار زحمتکش مردم ارتجاع8ی پرداخ8ت و م8روج اي8ن عقيده در        

، و مهمتر از همه اينکه زنان نبايد دسترسی به مشاغل "شد که جای زن در خانه است     
خط8ر پائي8ن آمدن دستمزد در آنها وجود      " رش8ته هائ8ی ک8ه ظاه8را       (نيازم8ند ب8ه مه8ارت       

 .داشته باشند) دارد
معنا استثمار دوگانه در واق8ع، در نظ8ام س8رمايه داری زن8ان کارگ8ر و شاغل به يک           

در وهل8ه نخس8ت، به اين علت که آنها بطور کلی در آمد کمتری در مقايسه با               . ميش8وند 
 ي88ا اي88نکه از مه88ارت کم88تری ب88رخوردارند، و ي88ا در ازاء ک88ار  -م88ردان بدس88ت م88يآورند
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که بگونه ای مستقيم ميزان ارزش افزونه که توسط ( مس8اوی دس8تمزد کم8تری ميکن8ند      
 -ثانيًا، بعلت آنکه سازمان حيات اجتماعی     ). ود، اف8زايش م8ی ي8ابد      س8رمايه غص8ب ميش8     

اقتص8ادی بورژوائ8ی ب8ر مب8نای خ8انواده پ8در شاهی بمثابه واحد اساسی مصرف و باز                   
تول8يد جس8مانی ن8يروی ک8ار تمرک8ز ياف8ته اس8ت، زن8ان ملزم به انجام کار بدون دستمزد           

ش88و، مراقب88ت و آم88وزش   ته88يه خ88وراک، گ88رما، نظاف88ت، شس88ت   -در خ88انواده ميباش88ند
اين نوع کار خود مستقيما منبع ارزش افزونه نيست، چرا که در کاال        . کودکان و غيره  
و ليک888ن بط888ور غ888ير مس888تقيم ب888ر م888يزان ارزش اف888زونه اجتماع888ی           . تجس888م نم888ی ي888ابد

م88ی اف88زايد، بدي88ن معن88ی ک88ه هزي88نه ب88از تول88يد ن88يروی ک88ار ب88رای ط88بقه ب88ورژوا ک88اهش     
انچه اگ8ر ي8ک کارگ8ر م8رد مج8بور م8ی ب8ود ک8ه تم8ام کاره8ای م8ربوط به                      چ8ن . م8ی ده8د   

خ8وراک، پوش8اک، گ8رما، نظاف8ت و لباس شوئی را خود در بازار انجام دهد، همچنين            
اگ8ر مج8بور ميبود که هزينه مراقبت از فرزندانش در ساعات خارج از مدرسه را نيز    

ه من88بع ن88يروی ک88ار       ب88پردازد، مس88لما متوس88ط دس88تمزدش از آنچ88ه ک88ه اک88نون هس88ت ک88    
و . ب8ی دس8تمزد دخ8ترانش، م8ادرش و غ8يره را ن8يز در خدم8ت خود دارد، بيشتر ميبود                 

 .بدين ترتيب ارزش افزونه اجتماعی کاهش می يافت
ماهي88ت ه88رج و م88رج گون88ه تول88يد س88رمايه داری، اف88زون ب88ر اف88زايش و ک88اهش ه88ای  

 و بگونه متشنجی نيروی ناگهانی و سريع در توليدات صنعتی ، جذب و حذف ادواری      
به منظور کاهش هزينه سياسی و اجتماعی اين . راه8م ايجاب می کند   " در ب8ازار  "ک8ار   

تغي8يرات ناگهان8ی ک8ه ب8ا ت8نش ه8ا و فالک8ت ه8ای ق8ابل مالحظه برای بشر همراه است،             
". وارد ک88ند"م88نافع س88رمايه ايج88اب م88ی ک88ند ک88ه از کش88ورهای عق88ب اف88تاده کارگ88ر          

يری از انکش8اف همبس8تگی و اتح8اد واقع8ی طبقات8ی ک8ه در بر        ب8ورژوازی ب8رای جلوگ8     
نک88ته : گ88يرنده ک88ل پرول88تاريای تمام88ی کش88ورها و مل88تها م88يگردد، ب88ر دو نک88ته م88ی ک88ند 

که از همان آغاز ) کارگ8ران خارجی (انفع8ال ناش8ی از فالک8ت و ب8يکاری پنهان8ی             : اول
رگ88ران ب88ا ط88بقه  اخ88تالف عادت88ی و س88نتی اي88ن کا : بس88يار ملم88وس ت88ر اس88ت، نک88ته دوم 

 ".بومی"کارگر 
بدي88ن ترتي88ب، در سرتاس88ر ت88اريخ ش88يوه تول88يد س88رمايه داری، مهاج88رتهای عظيم88ی     

مهاج88رت ايرل88ندی ه88ا ب88ه انگلس88تان و اس88کاتلند، لهس88تانی ه88ا ب88ه  : بوق88وع پيوس88ته اس88ت
آلم8ان، ايتاليائ8ی ها، شمال افريقائی، اسپانيائی ها و پرتقالی ها به اروپا، هندی ها ابتدا              
ب8ه مس8تعمرات بريتان8يا و س8پس ب8ه بريتان8يای کب8ير، چين8ی ه8ا به نواحی اقيانوس آرام،                 

توسط انگليسی ها، (ک8ره ای ه8ا ب8ه ژاپ8ن، و مهاج8رت ه8ای پياپ8ی ب8ه امريکای شمالی             
ايرل8888ندی ه8888ا، ايتاليائ8888ی ه8888ا، يهودي8888ان، لهس8888تانی ه8888ا، يونان8888ی ه8888ا، مکزيک8888ی ه8888ا،     

اهپوس88ت در س88ده ه88ای هفده88م، هجده88م و   پرتوريکوئ88ی ه88ا، ص88رفنظر از ب88ردگان سي  
 .به آرژانتين، به استراليا و غيره) نوزدهم

ه8ر ي8ک از اي8ن مهاج8رت ه8ا، ب8ه درج8ات م8تفاوت، ب8ا اس8تثمار و س8تم فوق العاده و                
اين مهاجرين در مشاغلی با پائين ترين دستمزدها به کار گمارده  . متش8ابهی هم8راه بود    
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آن88ان مج88بور ب88ه  .  خواس88تار نداش88تند، واميداش88تند آنه88ا را ب88ه انج88ام کارهائ88ی ک88ه . ش88دند
بط88ور کل88ی از . زندگ88ی در پس88ت تري88ن مح88الت و ي88ا مح88الت خ88اص مهاجري88ن بودن88د   

ب8ه م8نظور جلوگ8يری از رش8د فکری و     . آم8وزش ب8ه زب8ان م8ادری خ8ود مح8روم بودن8د        
 اخالق8ی آنه8ا، نگهداش8تن آنها در حالت ترس دائمی استثمار فوق العاده آنها، و همچنين       

ب8ه م8نظور اي8نکه آنه8ا را در موقعيت8ی ق8رار ده8ند که در مقايسه با پرولتاريای بومی و            
نظ8ير اعم8ال فش8ار ب8ر آنها جهت باز     (بيش8تری داش8ته باش8ند    " تح8رک پذي8ری  "متش8کل   

، )گردان8يدن آنه8ا ب8ه موطن شان، و يا اخراج از کشور در زمان بحران های اقتصادی          
ئل حقوقی مدنی، حقوق سياسی برابر، و حقوق عمدتا در مسا(ه8زاران اشکال تبعيض     

 .وضع گرديد) برابر در اتحاديه های کارگری
نفوذ کرده " بومی"تعص8ب ايدئولوژيکی، که همزمان با اينها، در اذهان پرولتاريای      

اس8ت، ظاهرًا اين اسثمار فوق العاده را توجيه ميکند، و بدين ترتيب باعث حفظ تجزيه      
و مهاج88ر، مس88يحی و  " بوم88ی"وان و مس88ن، م88رد و زن، و تقس88يم ط88بقه کارگ88ر ب88ه ج88  

 .يهودی، سياه و سفيد، يهودی و عرب، و غيره ميشود
 از جمله در سطح  -پرول8تاريا ت8نها زمان8ی مي8تواند بط8ور مؤث8ر ب8رای رهائ8ی خويش                

 م8بارزه کند که خود را چنان متحد و متشکل  -دف8اع از م8نافع بالفاص8له و ابتدائ8ی خ8ود        
دف8اع و حماي8ت از همبس8تگی طبقات8ی و اتحاد تمامی کارگران دست     ک8رده باش8د ک8ه ب8ه        

بدي8ن خاطر است که مبارزه عليه تمامی تبعيضات و تمامی اشکال استثمار فوق          . ي8ازد 
الع88اده ک88ه ب88ه زن88ان، جوان88ان، مهاجري88ن، ن88ژادها و ملي88ت ه88ای تح88ت س88تم وارد م88يآيد،   

 آشکار طبقاتی آنها نيز منطبق ص8رفًا يک وظيفه انسانی و سياسی نبوده، بلکه با منافع          
بنابراي8ن، يک8ی از وظ8ايف اساسی جنبش کارگری عبارت از آموزش شيوه دار         . اس8ت 

کارگ8ران ب88ه م88نظور تش8ويق و ترغي88ب آنه88ا در رد ان88واع تعص8ب ه88ا بي88ن زن و م88رد،    
ن8ژاد پرس8تی، ش8وونيزم، و ب8يگانه هراسی است، تعصباتی که در حمايت و تقويت اين            

 .عاده بوده و کوششی است در جهت تجزيه و تقسيم دائمی پرولتاريااستثمار فوق ال
 


