
 فصل سيزدهم: ماشينيسم و صنعت بزرگ

  تحول ماشينيسم – 1

سرمايه داری به حکم ماهيت خود، ماشين آالت را نه برای انسان که کامال به ضد او، برای افزايش برق اسای بارآوری 

ل تحو. هدکار، کاهش هزينه توليد، پائين آوردن هر چه بيشتر قيمت کاالها و باالبردن هر چه ممکن ميزان سود می خوا

ام در نخستين گ شيوه توليد در مانوفاکتور از نيروی کار و در صنعت بزرگ کارخانه ای از وسيله کار آغاز می گردد.

يسی رياضی و اقتصاددانان انگل ،ين تکامل می يابد؟ علمای مکانيکببينيم که وسيله کار چگونه از ابزار دستی به ماش

ابزار را ماشين ساده و ماشين را ابزار پيچيده می نامند. در همين راستا حتی ادوات کمکی، سطح شيب دار و پيچ را 

ماشين تلقی می کنند. اين تعريف از نظر اقتصادی غلط، بی اعتبار و فاقد عنصر تاريخی است. عده ای نيز در توضيح 

ر می گويند که نيروی محرکه ابزار انسان است  اما نيروی محرکه پشت ماشين يک عامل غيرانسانی تفاوت ماشين و ابزا

مانند حيوان است. بر اين مبنی مثال خيش يک ماشين است اما دستگاه بافندگی نيرومندی که با دست انسان به حرکت در 

  می آيد ابزار خواهد بود!! 

جزء اول نيروی به حرکت تشکيل می شود.  ماشين ابزار، دستگاه انتقال ،موتور محرکهر ماشين از سه جزء اساسی، 

در آورنده ماشين است و اين حرکت را يا خود توليد می کند مانند ماشين بخار، يا از يک نيروی طبيعی مانند چرخاب 

دو جزء مجموعا  اينمی گيرد. جزء دوم انتقال حرکت و در صورت لزوم تغيير نوع آن مثال از خطی به دورانی است. 

حرکت را به ماشين افزار می رساند. جزء سوم (ماشين افزار) اين حرکت را به شکل دلخواه به کار می گيرد. انقالب 

در پی آورد. صنعتی قرن هجدهم از همين جزء آخر آغاز شد و تحول صنعت دستی پيشه وری به صنعت ماشينی را 

تواند به کار گيرد به وسيله اعضاء جسمانی او محدود می شود، ماشين تعداد کارافزاری که انسان در زمان واحد می 

همان کاری را انجام می دهد که انسان انجام می دهد، اما با يک دست نمی توان در آن واحد دهها ابزار را به کار گرفت 

که صنعتگر به لحاظ  از قيد محدوديتهائی پيش برد، در عوض، شمار افزار مونتاژ شده در يک ماشين، و دهها کار را

بی پايان سوداندوزی،  حرصقبل از پيدايش ماشين با  سرمايه داران. ، آزاد استابزار داردمزمان ه برای کاربردجسمانی 

کوشيدند تا شايد يک کارگر در آن واحد چندين وسيله کار را به کار گيرد و چندين کار را به فرجام رساند اما اين امکان 

نداشت. پيدايش ماشين نقطه آغاز و راهگشای انقالب صنعتی شد، به جای کارگری که با ابزار واحدی کار می کرد 

يمن آن، توده ای از افزار مشابه يکجا کار می کردند. اين توده افزار توسط نيروی محرکه مکانيسمی پديد آمد که به 

واحدی راه می افتادند. با همه اينها تا اينجا فقط با يک عامل ساده توليد ماشينی مواجه بوديم. در ميان نيروهای محرکه 

. موجودی خودسر، پرهزينه، پردردسر برای مهمی که از زمان مانوفاکتوری کاربرد داشتند، اسب از همه بدتر بود

» قوه اسب«از آن استفاده ها برد. بی جهت نيست هنوز هم  آغازخدمات درون کارخانه، با اين همه صنعت بزرگ در 

ستيم تاريخا شاهد ه يک معيار است. باد نيروئی متغير و خارج از کنترل الزم بود. نيروی آب بر همه اينها تفوق داشت و

داشته است. در قرن هفدهم، تالش زيادی برای چرخش هر دو سنگ آسياب  یشگرف ربرد عظيم و چه تأثيراتکه چه کا

، اما نيروی آب برای راه اندازی جثه عظيم مکانيزم ناقل کفاف نداد، همين امر محرکی برای شد» چرخ آب«توسط يک 

در صنعت ماشينی احراز کرد از درون  مهمشی تحقيقات وسيعتر در قلمرو قوانين اصطکاک شد. چرخ لنگر که بعدها نق

همين تالش ها جوشيد و باالخره در اين راستا بود که عناصر علمی صنعت مدرن در دوران مانوفاکتور تکوين يافت. 

، نقطه عطف مهمی در پروسه بسط صنعت دوسو کارموسوم به ماشين بخار » جيمزوات«اختراع ماشين بخار دوم 

ختراع موتور محرکی پيدا شد که نيرويش را از مصرف ذغال سنگ و آب می گرفت، تحت کنترل ماشينی بود. با اين ا



نه روستائی که شهری بود.  را بازی می کرد، برخالف چرخابانسان قرار داشت، قابل انتقال بود و نقش وسيله نقليه 

جام آنکه کاربرد فنی عام داشت و اجازه می داد که توليد به جای پراکندگی در روستا، در شهر متمرکز شود و سران

به محض اينکه ابزار دستی انسان جزئی از يک ماشين شد،  تأثير چندانی بر محل استقرارش نداشت. ،شرايط محلی

کجا چندين ماشين را ي گرديدموتور محرک نيز شکل مستقلی يافت و از قيد نيروی انسانی رها گرديد. يک ماشين قادر 

د شک نقش وسيعتری يافت. مکانيسم انتقال به صورت دستگاهی مفصل دستخوش تحول جدی به حرکت آرد، ماشين محر

 ولاماشينی اشاره کرد. در مورد  سيستمو همين جاست که بايد به تفاوت ميان همکاری ماشين های متعدد از يک نوع و 

ماشينی در کارخانه است.  کل محصول به وسيله ماشينی واحد ساخته می شود و پروسه توليد حاوی يک همکاری ساده

کارخانه از مجموعه ای ماشين ها تشکيل شده و همکاری اگر کارگر را کنار بگذاريم، سوای گردآئی و کار همزمان اين 

ماشين ها چيز ديگری را منعکس نمی کند. نمونه اش کارخانه نساجی است که در آن شمار کثيری دستگاه بافندگی کنار 

البته يک وحدت مکانيکی وجود دارد که به نوبه خود مهم است. همه ماشين ها حرکت خود را  هم قرار دارند. در اينجا

  همزمان و به طور برابر از موتور واحد کارخانه می گيرند و الجرم نقش اعضای يک اندام واحد را بازی می کنند.  

در سيستم ماشينی، به مفهوم درست کلمه، توليد محصول با عبور از يک سلسله پروسه های متمايز و متصل مرحله ای  

ه وجود سيستم را ب همينمانوفاکتور شالوده طبيعی تقسيم بندی و سازماندهی روند کار درست است که انجام می پذيرد. 

  ،کارگران بودند که فردی يا گروهی ابتدا د است. در مانوفاکتوريک تفاوت کامال اساسی ميان اين دو موجو اما، آورد

ليد در تواما مهره های منحل پروسه کار شدند، بعدها بتدريج د و پروسه های مختلف را با ابزارهای دستی پيش می بردن

ه به انجام چگون از بين می رود، اين که هر پروسه خاص توليد يا نقش فعال فکری کارگر ماشينی رکن ذهنی تقسيم کار

رسد و کل پروسه ها چگونه به هم پيوند خورند، موضوعی است که از طريق برنامه ريزی های علمی و با نقش بازی 

علومی مانند مکانيک، شيمی و غيره انجام می گيرد. درهمين راستا علم هرچه سهمگين تر در پروسه توليد سرمايه داری 

  نيازهای انسان دورتر می گردد.   منحل و از جهتگيری انسانی و پاسخ به

پيش تر گفتيم که مانوفاکتور پايه فنی صنعت بزرگ بود. ماشين هائی توليد نمود که صنعت بزرگ با توسعه و تکميل 

آنها توليد پيشه وری و مانوفاکتوری را راهی بايگانی تاريخ کرد. به بيان ديگر توليد ماشينی از جائی سر بيرون آورد 

ن قادر به باليدن و گسترش مطلوب نبود و برای آنکه ببالد و تکامل يابد بايد آن بنياد را بر هم می ريخت. که در درون آ

تحول در ساير حوزه ها را ضروری ساخت. اين امر نخست در صنايعی رخ  ،تحول شيوه توليد در منطقه ای از صنعت

کدام آنها با اينکه کاالی متمايزی توليد می کردند اما نقش داد که به دليل تقسيم کار به گونه ای با هم مرتبط بودند. هر 

ن اختراع ماشي ند. به طور مثال در صنعت پوشاکمکمل همديگر در پروسه توليد جمعی محصولی واحد را ايفاء می نمود

های نر پيش می تاخت نياز به خلق ماشيريسندگی، توليد دستگاههای بافندگی را ضروری ساخت. روندی که هر چه بيشت

زمينه های الزم برای وقوع تحولی  ،جديد را وسيع تر و الزم تر می کرد. در همين راستا انقالب در صنعت و کشاورزی

  ذوب آهن د کشتی رانی، راه آهن، تلگراف،عظيم در شرايط عام پروسه توليد اجتماعی، در ارتباطات و حمل و نقل مانن

کارگر که شمار آنان انفجارآميز  ر، حادتر و وحشيانه تر توده هایوسيع تو حوزه های ديگر را الزامی ساخت. استثمار 

رشد می کرد، تمامی امکانات الزم را برای گسترش صنعتی حيرت انگيز در اختيار سرمايه و طبقه سرمايه دار قرار 

کشورها را از سرمايه داد. خيل بی پايان بردگان مزدی، طاقت فرسا و رعب آور استثمار می شدند، سرمايه می آفريدند، 

، خود ندگرديد، کوبنده تر از هستی ساقط می شدندمی آکدند، هر چه بيشتر توليد می کردند عميق تر از کار خود جدا می 

ضعيف تر، فرسوده تر، مقهورتر، مفلوکتر، کودن تر، مسخ تر می شدند و سرمايه را کهکشانی تر، قاهرتر، غول آساتر، 

درن تر می ساختند. هر چه می آفريدند سرمايه می شد و هموارساز راه گسترش اختاپوسی باهوش تر، دانشمندتر و م



، در هر گام ژرف تر، شدسرمايه و قدرت اقتصادی، سياسی، فرهنگی، فکری، علمی، فنی، صنعتی سرمايه داری می 

کوبنده تر و رقت بارتر به ورطه فالکت، فقر، فروماندگی، بيگانگی با شعور و آگاهی طبقاتی می غلطيدند و در مقابل 

سرمايه را صاحب خيره کننده ترين دانش ها، تکنيکها، صنعت ها، اختراعات هوش ربای فنی، کشفيات خيره ساز علمی 

علم را توان پرواز به کهکشانها می دادند و بورژوازی را قادر می ساختند تا کل اين  می کردند. با کار خويش، سفينه

علوم و دستاوردهای دانش را يکجا و يکسره ابزار رشد سرطانی سرمايه و سالح استثمار کشنده تر، بردگی رقت بارتر، 

غول آسا باليد، طومار عمر توليد  اسارت مرگبارتر و بی حقوقی سهمناک تر آنان سازد. صنعت بزرگ از دل اين روند،

مانوفاکتوری را در هم پيچيد، ماشين های هر چه مدرن تر را جايگزين ماشين های سابق کرد، پايه فنی ماشين آفرينی 

  خاص خود را خلق و مستقر ساخت. وارد فازی شد که ماشين را با ماشين توليد کند. 

  

  .   به کاال منتقل می کند ماشين هيچ ارزشی نمی آفريند، ارزش خود را – 2

پيش تر تصريح شد که کل قدرت توليدی ناشی از تقسيم کار و همکاری کارگران به صورت کامال رايگان و بدون هيچ 

لایر هزينه نصيب سرمايه می شود. توليد سرمايه داری به لحاظ تشديد استثمار انسان، مفلوک ساختن و هيچ و پوچ نمودن 

 جتماعیای از همه لحاظ سحرانگيز، افسانه ای، باور نکردنی و غيرقابل توصيف است. با هر گام او دارای توان و ظرفيت

کارگر را غرق در تنهائی هول انگيز می کند و فرسنگ ها  از کارش، از خودش، از جامعه، از همزنجيران،  کردن خود،

، از همه چيز مهجور و بيگانه می گرداند، از انسان ها، از هستی اجتماعی خود، از شعور و شناخت واقعی طبقاتی خود

آدمها را به هم پيوند می زند تا بيگانگی آنها را به اوج رساند، آنها را همدوش می کند تا عظيم ترين ضربات را بر 

 همدوشی انسانی آنها وارد سازد، آنان را آزاد می کند! تا آخرين بارقه آزادی را در زندگيشان خاموش نمايد، به آنها حق

می دهد! تا ريشه هر نوع حق و حقوق انسانی آنها را در هم کوبد و خشک سازد. در اينجا همه چيز ساز و برگ افزايش 

و خودافزائی سرمايه است و الجرم هر چه انسانی است بايد بمباران و قربانی سودآوری سرمايه شود. همکاری و تقسيم 

ر همکار، همراه و همپيوند می شوند اما فقط دراين راستا که همياری کار نيزدقيقا اسير همين مصيبت است. هزاران کارگ

و همکاری آنها هزينه های توليد سرمايه را نازلتر و سيالب سود و خودفزائی سرمايه را طغيان آلودتر کند، همکاری 

 ن نقشی را بازیدر اينجا نيروی طبيعی سراسر رايگان و بدون هيچ بهای کار اجتماعی سرمايه داری است و درست هما

می کند که طبيعت رايگان برای سرمايه ايفاء می نمايد، که زمين، آب، هوا و ساير اجزاء طبيعت تار و پود سودآوری 

  بدون هيچ هزينه سرمايه می گردند. دانش نيز به همين سرنوشت گرفتار است. 

چرخه ارزش افزائی خود می بلعد تا  سرمايه داری با صنعت بزرگ نيروهای عظيم طبيعت و علوم طبيعی را به درون

اين افزايش در بارآوری توليد  اما و اين اما بسيار، بسيار مهم است،بارآوری کار را به طور حيرت انگيز باال ببرد. 

صعود خيره کننده بارآوری هيچ ربطی به ارزش زا بودن ماشين ندارد، ماشين فاقد هر نوع ظرفيت ارزش زائی است، !! 

ماشين بسان هر چزء ديگر سرمايه ثابت هيچ ارزش  محصول کار مصرف شده هر چه عظيم تر کارگر است.توليد فقط 

جديدی خلق نمی کند، صرفا ارزش خود را به محصول منتقل می کند. ماشين از آن روی که ارزش دارد و ارزش خود 

ه از دست می نهد و منتقل می کند،  باعث را به کاال انتقال می دهد، به ميزان همين ارزش انتقالی، به نسبت ارزشی ک

 ماشين به جای آنکه مايه توليد ارزان تر محصول شود، بالعکس آن را گران تر می سازد. گرانی محصول می گردد.

ماشين در پروسه کار يکجا وارد می شود اما ارزش خود را تدريجی و جزء، جزء به کاال منتقل می کند. هيچ گاه ارزشی 

بر اثر استهالک از دست می دهد، به محصول منتقل نمی نمايد. يک نکته در اينجا بسيار مهم و اساسی بيش از آنچه 



است. اين فقط در صنعت بزرگ است که سرمايه محصول کار گذشته و شيئيت يافته انسان را در حجم عظيم، به طور 

ا به گونه ای حيرت انگيز حتی بدون هيچ لایر کامال رايگان مورد استفاده قرار می دهد. کار مرده متراکم شده کارگر ر

هزينه ساز و برگ تشديد هر چه رعب انگيزتر استثمار کارگران می سازد. موضوع را کمی با دقت کاوش کنيم. گفتيم 

ماشين يکجا وارد پروسه کار می شود اما ارزش خود را اندک، اندک به محصول منتقل می کند، بر همين اساس که 

 ميان ماشين به منزله عاملی در شکل دادن ارزش محصول و عاملی در شکل دهی به خود محصول. فرق عظيمی است

حالت نخست به حضور يکپارچه ماشين در پويه توليد مربوط می شود، قدرت ارتقاء بارآوری کل ماشين توسط سرمايه 

به مصرف می رسد. اگر ارزش دومی به کار گرفته می شود، در حالی که فقط جزء اندکی از آن در توليد کاالی جديد 

را از اولی کم کنيم يا هزينه استهالک ماشين را از کل ارزشش کسر نمائيم مابه التفاوت ارزشهايی است که در هيأت 

ماشين به طور رايگان برای مدت طوالنی، سلسله جنبان ارتقاء بارآوری کار شده است، توليد بيشترين محصول توسط 

  را به دنبال آورده و حجم سودها را باال برده است. در اين گذر نکات زير قابل يادآوری هستند.   کمترين شمار کارگران

مقدار ارزشی که ماشين به هر واحد محصول منتقل می کند به ارزش کل ماشين يا کاراجتماعا الزم متبلور درآن  -الف 

ری باشد، ارزش کمتری به يک واحد کاالی جديد بستگی دارد. هر چه ماشين متشکل از کار يا زمان کار اجتماعی کمت

منتقل می کند. هر چه ارزش کمتری منتقل کند، توان بارآوری آن افزون تر است و کاربردش شباهت بيشتری به نقش 

  نيروهای طبيعت در پروسه توليد خواهد داشت. 

و صنعت بزرگ در سوی ديگر،  در مقايسه قيمت کاالهای حاصل توليدات پيشه وری و مانوفاکتوری در يک سو -ب 

  ميزان ارزش منتقل به واحد محصول در دومی (صنعت بزرگ) به طور نسبی بيشتر اما به صورت مطلق کمتر است. 

ميزان بهره وری ماشين با نيروی کاری که پروسه توليد را از وجود آن نيرو بی نياز می سازد، تعيين می گردد.  -جيم 

کاال يا کاهش هزينه توليد آن باشد، در اين صورت کاری که صرف توليد ارزان تر شدن  فقط اگر هدف استفاده از ماشين

ر می شود، اما سرمايه دار محاسبه ديگری دارد. او بيکاآن می گردد بايد کمتر از کاری باشد که در نتيجه استعمال آن 

همين مبنا مالک وی برای استفاده از ماشين بهای کار را نمی پردازد، فقط ارزش نيروی کار را پرداخت می کند. بر 

مابه التفاوت ارزش ماشين و ارزش نيروی کاری است که از کار بيکار می سازد. درست به همين خاطر است که بهای 

   داشته باشد.بر روی تصميم سرمايه دار برای استفاده از ماشين تأثير تعيين کننده  می تواند نيروی کار

  

  توليد ماشينی بر کارگران تأثيرات مستقيم - 3

پيدايش ماشين از اهميت ويژه نيروی عضالنی تا حدودی کاست. اگر پيش تر،  به کار گرفتن زنان و کودکان: –يکم  

عضالت نيرومند شرط خريد نيروی کار بود، با ورود ماشين، سرمايه امکان يافت که توده وسيع کارگران نحيف يا 

راغ بال آماج شديدترين شکل استثمار قرار دهد. بازی کودکان خردسال جايش را به کار دارای قدرت بدنی کم را هم با ف

شاق طوالنی در قتلگاههای توليد سود داد. زنان در سطحی چشمگير وارد بازار کار شدند و سالخی آنها شرط خودافزائی 

ر فقط خورد و خوراک کارگر در تعيين بهای نيروی کاپيش تر سرمايه و گسترش روزافزون سرمايه داری گرديد. 

فروشنده اين نيرو محاسبه نمی شد، قوت اليموت زن و کودک هم جزئی از اين قيمت بود. با ورود وسيع ماشين به بازار 

صاحبان سرمايه برای پرداخت همان بها، به جای يک نفر چند نفر را به مسلخ استثمار کشاندند. برای پرداخت آنچه 

ر و پرورش ارتش کار بود مرد، زن، کودکان را مجبور به تحمل شديدترين استثمارها کردند. بهای بازتوليد نيروی کا

حاصل جمع مزد همه اينها شايد و معموال بيش از دستمزد يک نفر می شد اما سرمايه داران اکنون به جای يک روزانه 



فه ارزش حاصل استثمار يک کارگر کار چندين روزانه کار را به دست می آوردند. به جای زمان کار اضافی يا اضا

بهای نيروی کار را به گونه ای بسيار  ،اضافه ارزش های انبوه حاصل استثمار چند نفر را تصاحب می کردند. ماشين

تعيين کننده کاهش داد و استثمار کارگر توسط سرمايه را شديدتر و فرسانيده تر ساخت. ماشين حتی سيمای صوری لفظ 

را از لعاب سمی شعور زدای آن بی نياز نمود. بورژوازی بمباران شعور راه می انداخت تا » کارگر آزاد«پوشالی 

نيروی کارش را می فروشد!!! سرمايه با هجوم خود در هيأت ماشين اين بساط را جمع کرد. » آزادی«بگويد کارگر با 

به فروش نيروی کار کند. تا دالل فروش زن و کودک خود به  وادارکارگر را مجبور نمود تا زن و کودک خويش را 

کودکان خردسال نحيف را در همان حال  سرمايه شود. سرمايه داران کارگاههای محل اسثثمار وحشيانه زنان باردار و

بنگاه فروش اين بردگان مزدی به شرکا و صاحبان کارخانه های ديگر کردند. کارنامه سرمايه داری در اين برگ نيز 

ت. ده های بشرستيزی و توحش اسمثل کليه اوراقش آکنده از سياه ترين، بی شرمانه ترين، وقيح ترين، شنيع ترين پر

بازار هول انگيز فروش زنان و کودکان زائيد، شمار خردساالنی که فروش  ،از بطن خود ،ينی سرمايهنيزاسيون ماشمدر

آنها به رسانه های روز راه يافت لحظه به لحظه وحشتناک تر شد. کار اجباری زنان به عنوان ارمغان مهم ماشينيسم  

به دنبال آورد. به سطوری از يک گزارش در همين سرمايه، مرگ و مير انفجارآميز کودکان نوزاد و اطفال چند ماهه را 

  باره نگاه کنيم.  

نفر می ميرند. در يک ناحيه شمار  9085هزار کودک زير يک سال هر سال  100ناحيه انگليس، از هر  16تنها در «

ه ناحي 48، در 12000تا  11ناحيه  39هزار، در  11تا  10ناحيه اين نسبت  24است. در   7047مردگان کودک 

هزار  22ناحيه باالتر از  17هزار، در  21ناحيه افزون بر  25هزار، در  20ناحيه باالتر از  22هزار، در  13تا  12

، اشتون اندرالين  همپتونهوو، ولوردر ايالتهای « گزارش ادامه می دهد » هزار نفر است 23ناحيه بيشتر از  11و در 

هزار و  26بيچ  هزار، در ويس 25م و استاکپورت و برادفورد باالتر از هزار نفر، در ناتينگا 24و پرستون باالتر از 

همه اين کودکان به اين دليل مردند که مادران آن ها مجبور بودند برای » کودک است 26000در منچستر باالتر از 

ن ه بگذارند، با افيوفروش نيروی کار خويش آنان را رها کنند و بدون هيچ حامی تنها بگذارند. اطفال چند ماهه را گرسن

آن ها را خواب کنند تا خود در طوالنی ترين روزانه های کار برای سرمايه داران کار کنند و سود و سرمايه توليد نمايند. 

که اين فجايع شوم ضد انسانی هيچ ربطی به ماشين يا مدرانيزاسيون ماشينی توليد نداشت. اين سرمايه بود  واضح است

ين می کرد و صنعت ماشينی را در راستای خودافزائی غول آسای خود و کهکشانی کردن سودها که در قالب ماشين چن

  به سالح قتل عام کودکان و شکنجه مرگ آفرين مادران تبديل می نمود.  

  دوم: طوالنی شدن روزانه کار

يد ماشين در شيوه تول يک بار ديگر تأکيد کنيم که هر چه و هر کجا از ماشين صحبت می کنيم، سرمايه ماشين شده يا

ماشين نيرومندترين وسيله ارتقاء بارآوری کار، کوتاه ساختن زمان کار برای توليد سرمايه داری را مطمح نظر داريم. 

يک کاال و تشديد استثمارکارگر توسط سرمايه است. اما تشديد فزاينده استثمار نيروی کار به وسيله سرمايه در افزايش 

زمان مورد نياز برای توليد کاالی معين خالصه نمی شود. ماشين به عنوان شکلی از تجسم بارآوری کار يا کاهش 

سرمايه، سلسله جنبان طوالنی کردن بی مهار  روزانه کار و استثمار مشدد کارگر از اين طريق هم هست. ماشين اشتهای 

ات توليد سرمايه داری است که حاصل سيری ناپذير سرمايه به بلع سود را افراطی، بيمارگونه و سرطانی می سازد. ذ

کار و استثمار کارگر به جای آنکه در خدمت معيشت، رفاه و رفع نيازهايش باشد به سرمايه، به نيروی قاهر خداگونه 

مستقل از وی، به ضد زندگی او تبديل می شود. ماشين تجسم فاحش و کامال عريان اين واقعيت کريه است. نماد روشن 

ل ابزار کار در مقابل کارگر است. ابزار کاری که توسط کارگر توليد شده است، سرمايه گرديده است، ابراز وجود مستق



قدرتی مستقل از کارگر شده است و حال برای استثمار مشدد کارگر هيچ مرزی نمی شناسد، می خواهد بی وقفه توليد 

قب به ع ،می بيند، ماشين اين مرز را وحشيانه مرز طبيعی توان جسمی کارگر ،کند و در اين گذر تنها مانع سر راه را

می راند، تسهيل پروسه کار را در خدمت تطويل هر چه بيشتر روزانه کار قرار می دهد. قبال ديديم که بارآوری ماشين 

با جزئی از آن که به محصول منتقل می گردد رابطه معکوس دارد. هر چه عمر کار ماشين طوالنی تر و توده محصولی 

زش مستهلک شده ماشين درآن توزيع می شود بزرگتر باشد، جزء ارزشی انتقال يافته آن به هر واحد کاال کمتر که ار

  است. درهمين رابطه نکات زير مهم و قابل تأکيدند. 

فرسايش ماشين با عمر کار آن تطابق دقيق رياضی ندارد اما يک چيز روشن است. اگر ماشينی هفت سال و نيم و  الف:

ساعت کار کند، دوره توليد و ميزان ارزش دهی آن به مجموع محصول، بيشتر ازحالتی نخواهد بود  16هر شبانه روز 

اول ارزش ماشين دوبار سريعتر از حالت دوم  بازتوليد اما در مورد ساعت کار کند،  8سال، روزی  15که همين ماشين 

   سال اضافه ارزش جذب می کند. 15می شود و سرمايه در هفت سال و نيم به اندازه 

وع ن د اما ماشين سوای اين شکل فرسايشفرسودگی ماشين به دليل استعمال زياد يا حتی عدم استعمال اتفاق می افت ب:

ائی هيه داری مستمرا شاهد توليد ماشينهای جديدتر هستيم، ماشينمی کند. در نظام سرمادومی از فرسودگی را هم تحمل 

که دارای همان کيفيت و کارائی هستند اما کار اجتماعا الزم کمتری در توليدشان مصرف شده و الجرم ارزان ترند. با 

د. قيمت اين ماشينها ديگر بر اساس ورود اين ماشين های ارزان تر، ارزش مبادله ماشين های سابق نيز کاهش می ياب

کار الزم اجتماعی متبلور در ماشين آالت جديد تعيين می شود. هر قدر زمان بازگشت کل ارزش ماشين کوتاه تر يا 

روزانه های کار کارگر طوالنی تر باشد اين نوع فرسودگی و تنزل ارزشش هم کمتر خواهد بود. سرمايه به همه اين 

  شين را با تطويل هر چه بيشتر روزانه کار همراه می سازد.دالئل استفاده از ما

نفر را استثمار کند بايد  4000کارگر  2000در صورتی که همه شرائط ثابت ماند برای اينکه سرمايه ای به جای جيم: 

کار طويل ساختمان، ماشين آالت، مواد خام و وسائل کمکی را هم دوبرابر سازد. حال اگر در دل اين تغييرات، روزانه 

تر شود، آنگاه سرمايه می تواند از تحمل کل هزينه های مربوط به افزايش ساختمان و ماشين آالت معاف گردد. با اين 

  کار حجم اضافه ارزش ها وسيعا باال می رود، در حالی که هزينه توليد کاهش می يابد. 

با کاهش مستقيم بهای نيروی کار،  -می کند. اوالماشين از راههای مختلف به توليد انبوه اضافه ارزش نسبی کمک دال: 

با ارتقاء بارآوری کار  -با کاهش غيرمستقيم مزد کارگر از طريق ارزان سازی مايحتاج معيشتی وی، ثالثا  -ثانيا 

اجتماعی که متعاقب وقوع آن در حوزه هائی از صنعت، توان رقابت اين حوزه ها گسترش می يابد، ارزش اجتماعی 

  ان نسبت به ارزش مبدأ باال می رود و در اين ميان سودهای انحصاری انبوه نصيب سرمايه داران می گردد. محصوالتش

د تبديل متغير بو قبالاضافه ارزش فقط از سرمايه متغير ناشی می گردد. صنعت ماشينی بخشی از سرمايه را که  سين:

کارگر تحت هيچ شرائطی نمی توانند  2توليد نمی نمايد.  به سرمايه ثابت می کند. سرمايه ای که هيچ گونه اضافه ارزشی

ساعته هر کدام يک ساعت زمان  12کارگر اگر در يک روزانه کار  24کارگر ارزش اضافی توليد کنند.  24به اندازه 

ساعت  24ساعت خواهد شد، در حالی که کل زمان کار دو کارگر با همين روزانه کار  24کار اضافی تحويل دهند 

بر اين مبنی استفاده از ماشين با هدف افزايش توليد اضافه ارزش دچار يک تضاد بنيادی و ماهوی است. ماشين  است.

نرخ اضافه ارزش را فقط در صورتی باال می برد که شمار کارگران را کاهش دهد و اين در حالی است که کارگران 

  يگانه منشأ توليد اضافه ارزش هستند. 

 به محض آنکه استفاده از ماشين جديد در رشته ای از صنعت وسعت گيرد، توان رقابت مالکان اين ماشين ها شين:

 ميان ازپائين می ايد و  ،ها آن کاالهای حاصل کار باافت می کند، تفاوت ميان ارزش اجتماعی و ارزش مبدأ  شروع به



بازار  عظيم تر اضافه ارزش های توليد شده درمی رود. ديگر قادر به حصول سودهای انحصاری يا تصاحب سهم 

نمی شوند. اين امر سبب می گردد که آنها باز هم به تطويل وحشيانه روزانه کار روی آرند. راستی که فروش و رقابت 

  ماشين محرک نيرومند طوالنی کردن روزانه کار است.

  افزايش شدت کار  –سوم 

خه توليد، طول روزانه کار و سرعت و شدت کار، همزمان و هم آميز با گسترش روزافزون استفاده از ماشين در چر

رو به فزونی گذاشتند. روزانه کار طوالنی با ابعاد فرساينده هالکت زا و مرگبارش آماج طوفان مبارزات کارگران قرار 

هر چه کامل تر  گرفت و بورژوازی برای تداوم آن با کوهی از مشکالت مواجه گرديد. در همين راستا تدارک و تجهيز

در امر بهره گيری از ماشين برای توليد اضافه ارزش نسبی محور اساسی برنامه ريزی و جهتگيری سرمايه داری شد. 

حداکثر محصول را توليد کند و  شمار کارگرانسرمايه تاخت تا بارآوری کار را هر چه بی محاباتر باال برد، با حداقل 

  از کمترين زمان کار کارگر، بيشترين ميزان اضافه ارزش را بيرون آرد. 

در همان حال که از ماشينيسم برای افزايش تا سرحد امکان بارآوری کار و توليد سرمايه اما به اين حد رضايت نداد. 

مامی قوا دنبال کرد که از زمان کار کاهش يافته، همان افراطی اضافه ارزش نسبی بهره می جست، اين هدف را نيز با ت

حجم اضافه ارزشی را به دست آرد، که از روزانه کار طوالنی کارگران به دست می آورد، ماشين برای سرمايه اين 

 ،نقش را هم بازی نمود. کارگر را در شرايطی قرار داد که قهرا و اتوماتيک سريع تر، کار کند، شدت کارش افزون شود

ساعتی  12بسيار فشرده، متراکم و بدون هيچ ريخت و پاش کار نمايد و ارزش اضافی آفريند. اگر قبال از روزانه کار 

ساعتی، شش و دو سوم ساعت کار الزم  8ساعت کار اضافی بود، اينک در روزانه کار  4ساعت کار الزم و  8کارگر 

  و يک سوم کار اضافی می شد. 3و 

ولع سرطانی توليد سرمايه داری به ذوب کردن هرچه سهمگين تر کارگر در چرخه توليد ارزش  عطش سرمايه به سود و

اضافی، با انجام هيچ کدام اينها حتی حداقل تشفی و تسکين را هم پيدا نمی نمود. سرمايه زنده از آنست که سبعيت خود 

در همين راستا دست به کار انجام تمامی را در تعميق و تشديد استثمار کارگر، بدون هيچ مکث و توقف وسعت بخشد، 

کارهای ديگر برای تشديد فشار کار شد. سرعت کار ماشين ها را باال برد، آنسان که کارگر برای انطباق حرکات دست 

و چشم و گوش و سايراعضايش با شتاب کار دستگاه، هر چه هالکت آميزتر کار کند و وحشت تلنبار شدن کارها و عجز 

وقع آنها، يکايک سلول های هستی او را مرتعش سازد. در همين حال  بر شمار ماشين های تحت مسؤليت از انجام به م

هر کارگر نيز افزود. اگر قبال به طور مثال با يک ماشين بافندگی کار می کرد، اکنون مجبور می شد کل امور مربوط 

يه داران با اين کار از حجم فرسايش ماشين ها به چرخش چند ماشين دارای شتاب و سرعت باالتر را انجام دهد. سرما

  کاستند، هزينه توليد را بيش از پيش پائين آوردند و وزن اضافه ارزش ها را حيرت انگيز سنگين ساختند. 

  

  کارخانه  – 4

د ابا جايگزينی ابزار پيشين توسط ماشين، کل مهارت، تجربه، دانش و زبردستی کارگر هم به ماشين منتقل شد. اين رخد

ربطی به ماشين نداشت. سرمايه بود که در قالب ماشين چنين می کرد. ماشينيسم جديد سرمايه داری تقسيم کار سنتی البته 

مانوفاکتور را دچار تغيير کرد، اما بازسازی همان سيستم را، بگونه نفرت انگيزی وسيله تشديد باز هم موحش تر استثمار 

چرخه توليد سود ساخت. به جای تخصص مادام العمر در به کار بردن يک ابزار کارگر و انحالل فاجعه آميزتر او در 

واحد، او را متخصص مادام العمر پيشخدمتی برده وار يک ماشين نمود. کارگر را از حساس ترين دوران کودکی مهره 



طراری ساند که وابستگی اضمفلوک بی اراده ماشين کرد. با اين کار نه فقط هزينه تجديد توليد نيروی کار را به حداقل ر

کارگر به کارخانه و در واقع سرمايه دار را هم به سرحد کمال رساند. کار مکانيکی در همان حال که دستگاه عصبی 

انسان را به صورت مفرط خسته و فرسوده می سازد سد راه هر گونه حرکت آزاد عضالنی و روانی او می گردد. حتی 

ايفای ی می نمايد زيرا کارش را فاقد محتوا می سازد، او را از هر نوع و هر ميزان آسان شدن کار را وسيله شکنجه و

آفريننده جهان سرمايه و حاصل کارش کارگر را که توليد سرمايه می کند،  ابزار بی اراده نقش انسانی تهی می گرداند و

لوک، برده مفی روز دنيا است، نظامکشتزار کل قدرت اختاپوسی اقتصادی، سياسی، حقوقی، مدنی، فرهنگی، فکری، 

 که پيش روی او و فراوردهرا ، ماشينی می نمايدمقهور، بی تأثير، محکوم، زبون، ذليل و مدفون همين حاصل کار خويش 

. پروسه توليد در اينجا فقط پروسه کار نيست، پروسه توليد اضافه می سازدکار اوست، قدرت مستقل ضد هستی او 

ين مبنی پروسه تسلط قاهرانه شرايط کار بر کارگر، پروسه استيالی مطلق کار مرده بر کار ارزش است و دقيقا بر هم

که اين رخداد، اين عظيم ترين فاجعه شوم انسانی هيچ ربطی به ماشين و صنعت ندارد، هر  فراموش نکنيمزنده است. 

  چه هست از ژرفنای وجود سرمايه می جوشد. 

  

  نبرد بين کارگر و ماشين  – 5

جنگ ميان کارگر مزدی و سرمايه از همان زمان پيدايش سرمايه داری آغاز شد، در سراسر دوران مانوفاکتوری باليد  

و تشديد گرديد. اما از زمان استقرار ماشينيسم بود که کارگر عليه خود وسيله کار، عليه اين شکل وجودی سرمايه خيزش 

طغيان او عليه بنيان وجود شيوه توليد سرمايه داری بود. انهدام جمعی کرد. شورش کارگر عليه ماشين جلوه بسيار آشکار 

سال نخست قرن نوزدهم، در نواحی مختلف  15ماشين آالت در سلسله خيزش های نيرومند توده های کارگر، در طول 

بقاتی يکار طموسوم شد. زمان و صد البته درس آموزی راديکال در بطن پ جنبش لوديسممانوفاکتوری انگليس بعدها به 

است که کارگر را وا می دارد تا ميان ماشين و استفاده سرمايه داری از ماشين، ميان ماشين و سرمايه متعين در وجود 

ماشين فرق بگذارد و به جای شکستن ماشين آماده در هم شکستن اساس موجوديت کار مزدی گردد. سرمايه وقتی لباس 

می ريخت، آن ها را بيکار می کرد، به ورطه گرسنگی می انداخت.  بيرونماشين می پوشيد، کارگران را فوج، فوج 

فاقد خورد و خوراک و سرپناه می نمود. جنگ ميان خود و کارگران را با جنگ کارگران عليه همديگر، برای يافتن کار 

ح خشيد و سطو فروش شبه رايگان نيروی کار جايگزين می نمود. رقابت ميان فروشندگان نيروی کار را شدت می ب

مزدها را بسيار وحشيانه و سبعانه تنزل می داد. سرمايه با حلول در ماشين به اين حد اکتفاء نمی نمود. تجسم ماشينی 

خود را سالحی بسيار کوبنده و هالکت زا عليه هر نفس کشيدن اعتراضی  توده های کارگر، عليه شورش ها و طغيانهای 

ازی را بر فراز سر آنها می چرخاند و وحشت از گرسنگی را ساز و کار توقف کارگری می نمود. شمشير آخته بيکارس

  اعتصابات آنها می کرد.

    

  نظريه جبران در مورد کارگران بيکار شده توسط ماشين  – 6

بورژوازی ادعا می کنند که ورود ماشين آالت به چرخه انباشت اگر جمعيتی از کارگران را اخراج می کند،  اقتصاددانان

همواره به طور همزمان و ضرورتا حجم متناسبی سرمايه را آزاد می سازد و اين سرمايه آزاد شده با پيش ريز خود کل 

ظ بی پايه، فريبکارانه، دروغ و ضد واقعيت است. برای کارگران اخراجی را به کار می گمارد. اين تئوری از همه لحا

ميليارد  6نشان دادن اين بی پايگی و ماهيت عوامفريبانه ادعا به يک مثال بسيار ساده توجه کنيم. سرمايه ای به ميزان 



نفر  80 رشمار کارگران مورد استثماميليارد بخش ثابت و يک ميليارد تومان بخش متغير تقسيم شده است.  5تومان به 

نفر از کارگران را اخراج می کند. مزد ساالنه کارگران بيکار شده  40است. سرمايه دار با خريد ماشين آالت پيشرفته 

را صرف خريد  ميليون تومان 500اين  می گردد، او ميليون تومان 500به عنوان نيمی از کل نيروی کار بالغ بر 

ماشين آالت جديد می کند. فرض کنيم که مواد خام مصرفی کارخانه در هر دو حالت سابق و حاضر با هم مساوی باشد، 

ميليارد و پانصد ميليون تومان  5ميليارد تومان بود اکنون  5ببينيم حاصل اين تغييرات چيست؟. سرمايه ثابت که قبال 

کارگر اخراج شده اند و  40ميليون تومان تنزل يافته است. 500تومانی سابق به شده است. سرمايه متغير يک ميليون 

ر نمايند. کارگر سابق کا 80به بيان ديگر به جای  ام پيشين را به کاال تبديل کنند.گر باقی مانده بايد همان مواد خرکا 40

چنين چيزی پاسخ روشن است. است.  کارگر اخراجی در اين گذر کاری برايشان ايجاد شده 40حال پرسش اين است آيا 

اتفاق نيأفتاده و آنچه اقتصاددانان بورژوازی به هم می بافند صرفا ترهات مزدورمنشانه يا عوامفريبی های کثيفی است 

بر خالف انگاره های واهی اقتصاددانان بورژوا  »!!آزاد شده«سرمايه که برای تطهير سرمايه داری انجام می دهند. 

جزء جدائی ناپذير بخش ثابت سرمايه گرديده  خش متغير سرمايه را از دست داده است زيرابه ب شدن يلامکان تبد فقط

ميليون تومان را سرمايه  400سرمايه متغير صرفه جوئی شده  ميليون تومان 500 ازفرض کنيم که سرمايه دار است. 

اقتصاددانان بورژوازی » تئوری جبران«تمامی ثابت جديد سازد و مابقی را به خريد نيروی کار اختصاص دهد. باز هم 

به صورت يک مضحکه چندش آور فريبکارانه بر روی دستشان باقی خواهد ماند. زيرا در بهترين حالت شمار بسيار 

آزاد سازی «آنچه اين جماعت به غلط زير نام  اخراجی مشغول به کار خواهند گرديد. کارگر 40معدودی کارگر به جای 

می زنند نه آزاد شدن سرمايه که صرفا آزاد شدن وسائل معاش و به تعبير صريح تر محروم شدن توده جار » سرمايه

اين موضوعی است که هيچ تازگی ندارد و انجام آن، امر سرشتی شيوه توليد کارگر از حداقل معيشتی خويش است. 

هجوم سرمايه در هيأت ماشين، بيکار می شوند ماجرا البته به اينجا ختم نمی شود. کارگرانی که با سرمايه داری است. 

توان خريد مايحتاج معيشتی خود را به طور کامل از دست می دهند، اين امر هر گاه که در سطح چشمگير اتفاق افتد، 

بر روی پروسه انباشت سرمايه اثر می گذارد، بخش توليد وسائل مصرف به خاطر کاهش شمار مشتريان خود، جزئی 

را به حوزه های ديگر منتقل می کند و همين امر بيکاری شمار انبوه تر کارگران را نيز در پی می آرد.  از سرمايه خود

 در نظام بردگی مزدی بالعکس شدت، سرعت، ماشين می تواند انجام کار را به گونه ای حيرت انگيز تسهيل کند اما

ت تسلط انسان بر طبيعت را تا دورترين آفاق پيش سختی و هالکت آفرينی کار را تا عرش باال می برد. ماشين قادر اس

راند اما در سرمايه داری ضد آن عمل می کند و باعث زبونی بی حصر انسان دربرابر طبيعت می گردد. بايد موجب 

سرمايه داری او را آواره برهوت فالکت، تنگدستی و مستمندی می نمايد.  اما در ،توانگری روزافزون توليد کننده شود

زايش اف راواقعی ماشينيسم در شيوه توليد سرمايه داری را شايد بتوان در يک جمله خالصه کرد. بارآوری کار  نتيجه

، شدت استثمار کارگر را انفجارآميز کرد، کار الزم کارگران را هيچ و کار اضافی آنها را کوه آسا نمود. توليد اضافه داد

ن و دفن کف و بر کارگر را به حداکثر ممکن رساند، تباهی کارگرارزش توسط کارگر را کهکشانی کرد. تسلط سرمايه 

او از هستی را عظيم ترين فاجعه انسانی  هر چه موحش تر و سقوط او به صورت مهره ای مرده در چرخه توليد سود

  تاريخ ساخت. بانی و باعث کل اينها نه ماشين که فقط سرمايه بود. 
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گسترش نقش ماشين و افزايش بارآوری کار، پروسه تغيير نسبت ميان بخش ثابت و متغير سرمايه را مجال سرکشی و 

طغيان هر چه نيرومندتر داد. توليد انبوه تر با کارگران کمتر، ريل اساسی چرخه ارزش افزائی سرمايه شد. در برخی 



نيروی کار، نه فقط به صورت نسبی که حتی به شکل مطلق هم کاهش يافت. اگر در قبل قلمروها بخش متغير سرمايه يا 

درصد  80درصد متغير کار می کرد، اينک اين نسبت ها جای خود را به  60درصد ثابت و  40سرمايه ای با ترکيب 

نائی ا، منهای موارد استثدرصد متغير می داد. نياز به گفتن نيست که ماشينيسم حتی در شکوفاترين حالت ه 20ثابت و 

خللی در روند افزايش شمار مطلق کارگران پديد نياورد، جمعيت توده های کارگر رشد کرد اما شمار نسبی کارگران به 

   نکات زير قابل تعمق هستند. گونه ای فاحش دچار کاهش گرديد. در اين مورد 

اخت و تاز خود، صنايع پيشه وری يا مانوفاکتوری وقتی ماشين در شعبه ای از صنعت پيش می تاخت، به وسعت ت اول:

را به عقب می راند، ميدان ها را يکی، يکی تصرف می کرد و در همين گذر به عظيم ترين سودها دست می يافت. 

  سودهائی که منبع جوشان انباشت در قلمروهای جديد می شدند و گشايش حوزه های تازه انباشت را به دنبال می آوردند.  

روند باال انکشاف شيوه توليد سرمايه داری را سرعت داد، برای سيستم کارخانه ای شالوده ای وسيع فراهم کرد.  دوم:

توليد ماشين توسط ماشين را دستور کار و محور توسعه سرمايه داری ساخت. موجی از انقالب صنعتی راه انداخت و 

که ديگر تنها کمبود مواد خام يا محدوديت بازار فروش  به يمن همه اينها سرمايه داری را وارد فازی از گسترش کرد

  می توانست مرز اين توسعه را تعيين بنمايد. 

ماشين به افزايش مود خام کمک نمود. باعث ارزانی محصوالت شد، مايه توسعه چشمگير حمل و نقل گرديد، با  سوم:

توليد انبوه راهگشای صدور وسيع کاال شد، صنايع پيشه وری و مانوفاکتوری را در اقصی نقاط دنيا آماج شبيخون گرفت 

زاری به وسعت سراسر جهان پديد آورد و تقسيم کاری کامال و به ورطه فروپاشی انداخت. سرمايه داری در اين راستا با

  جهانی را ايجاد و مستقر نمود. دورترين نقاط عالم حوزه توليد مواد خام برای صنايع ممالک پيشرفته سرمايه داری شدند.  

الک گوناگون ميدان داری بين المللی سرمايه، رقابتی سهمگين را ميان سرمايه های مختلف و سرمايه های مم چهارم:

در سطح جهانی دامن زد. سرمايه دائره توليد و سامان پذيری خود را بعد بين المللی بخشيد. توليد مواد خام ارزان بهای 

مورد نياز کارخانه های کشورهای صنعتی سرمايه داری در مناطق زير سيطره مناسبات فئودالی حلقه ای از چرخه 

يا شد، فروش کاالهای توليد شده توسط صنايع ممالک در بازارهای نوتأسيس هم ارزش افزائی و بازتوليد سرمايه در دن

يک شرط حياتی خودگستری و دستيابی سرمايه به سودهای طالئی گرديد. سرمايه راهش را به سراسر جهان باز کرد، 

د ين نواحی دنيا پديپيش زمينه های انکشاف رابطه خريد و فروش نيروی کار و توسعه سرمايه داری در دوره افتاده تر

  آورد و وسعت بخشيد. 

امنه دروش وسيع، با گسترش استفاده از ماشين، کشف ماشين آالت جديد، دستيابی به مواد خام ارزان و بازار ف پنجم:

شد،  تر لحظه به لحظه سهمگين تر و غيرقابل تحمل ترتوده کارگر برای توليد انبوه . فشار بر يافتتوليد برق آسا وسعت 

يد افراطی سرمايه امر سرشتی سرمايه داری است و دهه های پايانی قرن هجدهم دوران نمايش ديوانه وار اين توليد تول

افراطی در حصار مرزهای تاريخی آن ايام شد. اشباع همزمان بازارها از کاال، رقابت خرد کننده سرمايه داران برای 

پويه روتين چرخه ارزش افزائی سرمايه گرديد.  ،و وقوع بحران فروش توليدات، انقباض بازارها، فلج شدن چرخه توليد

طبقه کارگر اروپا با کار مرگبار و روزانه های کار طوالنی هالکت زا، ماشين وار سرمايه آفريده بود. سرمايه هائی که 

 ران را، کودکانسود و سودهای عظيم تر می خواستند، در تقالی خودافزائی غول آسا، آفريدگاران خود يعنی همان کارگ

 توليد را ،برای حصول اين هدفدر اين راه و آنها را، هر چه انسانی و انسانيت بود را، زير چرخ خود له می کردند، 

د توليبه گونه ای سهمگين با سد عظيم اندرونی سر راه  در همين راستا باز هم افراطی تر پيش می راندند و باالخره

ه ورطه بحران می غلطيدند. فشار توليد افراطی سرمايه، اشباع بازار، پيشی گرفتن تصادم می نمودند و ب افراطی خود

نرخ انباشت از نرخ توليد اضافه ارزش و تنزل مطلق نرخ سود، ادامه ارزش افزائی را غيرممکن و بحران را فرمانروای 



يدند، دستمزد عده ای که شرايط روز می ساخت. کارگران فوج، فوج اخراج می شدند، اسير طاعون گرسنگی می گرد

، سرمايه کل بار بحران را بر معيشت روز کارگران سرشکن می نمود، همزمان دچار تنزل فاحش می گرديد می ماندند

ور د باقی مانده سرمايه داران ی کوچکتری داشتند ورشکست می شدند.به پااليش خود می پرداخت، آنان که سرمايه ها

ودند، فشار کار را مرگبارتر می کردند، روزانه های کار را طوالنی تر می ساختند، جديدی از انباشت را آغاز می نم

بحران جای خود را به رونق می داد. کارگران جديدی به چرخه توليد جذب می شدند، چند گام اين سوتر کل رخدادهای 

رگران آماج هولناک ترين اپيش تکرار می گرديد، بحران مجددا شيرازه ارزش افزائی سرمايه را در هم می کوفت. ک

انه ها يگو حمام خون هستی آنمی گرديدند. ديو مهيب گرسنگی به جان آنها می افتاد، خانه خرابی موحش تر  شبيخونها

ساز و برگ  سرمايه برای چالش بحران می شد، طوفان مبارزاتشان عليه سرمايه شدت می گرفت، طبقه سرمايه دار و 

وا به قتل عام جنبش آنها می پرداخت. بحران باز هم جايش را به رونق می داد، يک بار قدرت سياسی حاکم با تمامی ق

ديگر جمعيت وسيع تری کارگر چرخ ارزش افزائی سرمايه را راه می انداختند تا چند گام اين طرف تر دوباره بيکار، 

  گرسنه و تسليم کوره های مرگ سرمايه شوند. 

هری بنمايه سرمايه داری است تسلسل وار تکرار و باز هم تکرار شد. آنچه در اين سناريو که طبيعی ترين تصوير ق

در صنايع پنبه رخ داد دقيقا حديث گويای همين سناريوی  1863تا  1815و سپس از  1815تا  1770فاصله سالهای 

در دست داشتند. در  ساله اول، کارخانه داران انگليسی انحصار ماشين آالت و بازار جهانی را 45سياه بود. در دوره 

بحران کوبنده اقتصادی ارکان هستی سرمايه داری را لرزاند، سرمايه داران با يورشی اختاپوسی و  5طول همين مدت 

جنايتکارانه کل بار اين بحرانها را بر سفره بی نان کارگران فرو ريختند، آنها را طعمه سونامی فقر، قحطی، فالکت و 

ا وحشيانه سرکوب کردند و از اين طريق ماشين توليد سود را مجال چرخش مجدد دادند. گرسنگی نمودند، جنبش آنان ر

ساله دوم شمار بحرانها افزون تر و شدت و کوبندگی و ويرانی آفرينی آنها هولناک تر شد. عمر روزهای  48در دوره 

  محدود گرديد.  سال 28سال در مقابل  20رونق به گونه چشمگيری از طول ايام بحران کوتاه تر و به 

    

  تأثير صنعت بزرگ بر توليد پيشه وری و مانوفاکتوری – 8

ماشينيسم همکاری مبتنی بر توليد پيشه وری و تقسيم کار متناظر با  از بين بردن همکاری و تقسيم کار کارگاهی: -الف 

مانوفاکتور را از ميان برد. اگر در گذشته کارگران بودند که در پروسه توليد، هر کدام، نقش تخصصی معينی را ايفاء 

ود. قش مهره وار نيز نبمی کردند و کار همديگر را تکميل می نمودند، اکنون در سيستم ماشينی محلی برای ايفای همان ن

شد. پروسه کار در وجود او چرخ خورد و کارگر  االختيار و مطلق العنان کارگر ماشين يا سرمايه ماشين شده، حاکم تام

   گرديد.تنها کارش اطاعت بی نياز از انديشه، اراده و شعور از روند کار ماشين 

ارت آميز زنان و کودکان، فرسودن خردساالن و ذوب . استثمار شرصنعت جديد ترکيب نيروی کار را بر هم زد –ب 

آنها در کوره سود را جزء اليتجزای پروسه ارزش افزائی سرمايه کرد. سرمايه متبلور در وجود ماشين فقط سطح مزدها 

کار را  نيروی بيشتررا تسليم تيغ سالخی ننمود، با گسترش بی عنان کار خانگی نيز همين هدف و ارزان سازی هر چه 

نبال کرد. در سراسر مناطق شهری و روستائی شبکه ای طوالنی از کارگران زن، مرد، کودک پديد آورد که بدون د

ارتباط باهم برای مالکان صنايع کار می کردند، شبانه روز جان می کندند، توليد می نمودند، بخش عظيمی از امور 

افی يا اضافه ارزش ها را به شريان هستی سرمايه چرخه ارزش افزائی سرمايه را به دوش می کشيدند، سيل کار اض

پمپاز می نمودند، تک، تک اين کارها را انجام می دادند و به همين دليل از هيچ ميزان توان مقاومت جمعی و يکپارچگی 



ه ب جوئی ها را در وسائل توليد هطبقاتی در مقابل سرمايه برخوردار نبودند. سرمايه داران از اين طريق بيشترين صرف

  عمل می آوردند و از اين طريق نيز حجم سودها را باال می بردند. 

راند اما سرمايه داران مالک  انوفاکتور را به ورطه ورشکستگیماشينيسم سرمايه داری م مانوفاکتور مدرن: –جيم 

 را دستخوش تغييرکردند، به همه چاره گريها دست زدند، پروسه کار خويش  رها تمامی راههای بقا را جستجومانوفاکتو

ساختند. کل اين تالش ها نيز حول يک محور به هم می پيوست. تشديد کشنده فشار استثمار کارگران نقطه آغاز و پايان 

ترين  ها و آماج وحشيانهنيی معينی از توده های کارگر، متحمل بيشترين قرباين کار اما بايد اليه هااين محور بود. برای ا

اينجا نيز زنان و کودکان، ضعيف ترين، فرومانده ترين و آسيب پذيرترين بخش طبقه کارگر  سالخی ها می گرديد. در

که فشار تهاجم طاعون وار سرمايه را تحمل می کردند. از تمامی منافذ سرمايه، تاريخا گند و خون و سبعيت باريده ند بود

ر چند که در قياس با جنايات و بشرستيزيهای است، آنچه در قرن هجدهم با توسعه ماشينی سرمايه داری رخ داد، نيز ه

بعدی اين نظام روسفيد شد!!! اما به سهم خود شنيع ترين پرده های نسل کشی، فساد آفرينی، فحشاء پروری و بمباران 

انسانيت بود. سرمايه داری مانوفاکتوری رو به زوال و در تقالی بقا کوشيد تا در تشديد استثمار زنان و کودکان نه فقط 

گوی سبقت بربايد، اطفال بسيار نحيف و رنجور را  حتیاز رقبای سرمايه دار مالک ماشين آالت مدرن عقب نماند بلکه 

 آنان را مجبور و واداشت به شاق ترين کارها، در نمک گيری ها، شمع سازيها، کارگاههای توليد مواد مرگبار شيميائی

ه از ک کرد، کودکان خردسال را با سالح قهر اقتصادی ناگزير پردازند کار مرگبار شبانه به  ساعات طوالنی تا ساخت

عصر هر روز تا بامداد روز بعد، در تمامی دقايق شب چرخ بافندگی را بچرخاند، با توحش غيرقابل توصيفی حق هر 

ارترين کتب. يکی از نفرت انگيزترين و هالمودنوع پلک بر پلک گذاشتن را در کل اين ساعات از اين کودکان سلب ن

ساله دختر و پسر را در طول شبانه روز مجبور به  6کارهای اين مانوفاکتورها در همين دوره، زباله گردی بود. اطفال 

شب به کار شاق  9صبح تا  4ساله را در معادن ذغال سنگ از  4. کودکان نمودغوطه خوردن در ژرفنای زباله ها 

ا با رن سرمايه داری همه جا استثمار کودکان و مادران سيه روز آنها رداشتند. صاحبان مانوفاکتورهای مدمرگزا وا

به ورطه اعتياد، تباهی، فساد، فحشاء و آلودگيهای ديگر تکميل کردند. سرمايه داری اين پرتاب شرارت آميز اين انسانها 

  بارتر شد. چنين ارزش افزائی کرد، باليد، تغذيه نمود و گام به گام اختاپوس تر، طاعونی تر و نفرت

تصور ابعاد آدمخواری و بربريت آفرينی سرمايه کاری دشوار و شايد هم واقعا غيرممکن  صنايع خانگی جديد: -دال 

باشد. صنعت بزرگ ماشينی بنياد باليدن خود را بر نسل کشی بدون مهار و تحميل خونبارترين هولوکاست ها بر انسان 

گرسنه فقط بارقه کم سوئی از اين  بنا نهاد و معماری کرد. ايجاد شبکه های عظيم کار خانگی زنان و کودکان خردسال

بود. صاحبان صنايع ماشينی در بيشتر شهرهای بزرگ اماکنی به وجود آوردند که توسط زنانی زير نام  سبعيت ها

کارگر به رقت انگيزترين  40تا  10اداره می شد. در هر کدام اين اماکن که اتاق های زير شيروانی بودند، » استادبانو«

ترين شيوه ممکن، شکار مردارخواران سودجوی سرمايه دار می شدند. خيلی از اين کارگران پسر و غيرقابل توصيف 

کودک بود!!. در  20بع برای هر مرمتر 4سال سن داشتند!!. مساحت اطاقی که در آن سالخی می شدند  4فقط  ،يا دختر

اراندن سر نداشتند، اگر از فشار ساعت در چنين شرايط شاق مرگزا کار می کردند!!، حق خ 15طول هر شبانه روز 

ا شيرازه وجودشان ر» استابانو» «چوب دراز«مهلک خستگی و بی خوابی، چشمهايشان بر هم می افتاد، ضربه کوبنده 

ساعتی، شب هنگام که به خانه می رفتند بايد بسته  15از هم می پاشاند. هر کدام اين اطفال مفلوک در پايان روزانه کار 

ود به آلونک مسکونی می بردند. آنها بايد در کومه خويش هم به جای خوابيدن کار می کردند و ساعت سنگينی را با خ

باليده است و امروز نيز در سراسر  توحش!!! سرمايه داری با اين دهندصبح حاصل کار شبانه را تحويل استادکار  4

ادامه می دهد. بسياری از صاحبان مانوفاکتورها جهان چنين می کند و با همين درندگی ها به حيات ننگين غيرمجاز خود 



کارگر دارای اين سن و سال را استثمار و کشتار می کردند. اين کارگران کم سن و سال در  3000هر کدام بيش از 

را نداشتند. در سردترين روزهای  از هم اتاق محل کار بر روی هم تلنبار بودند، زيرا جای الزم برای نشست مجزا

هيچ وسيله ای برای گرم کردن خويش برخوردار نبودند. در غالب اين اتاق ها بوی تعفن مجال تنفس را سلب  زمستان از

فقط در حصيربافيها  1861ند. در سال می کرد و کودکان نه اکسيژن که معجونی از گازهای سمی را استنشاق می نمود

ن حدود سنی استثمار می شدند، می فرسودند، تباه هزار کارگر با همين شرايط و همي 40ها بيش از و کاله حصيرسازي

نفر پسر يا مرد و مابقی کال کودکان  4000کمتر از  ،نفر 43هزار و  40می گرديدند و به ورطه نابودی می افتادند. از 

کيل را اطفال بسيار خردسال تشنفر آنها  7000 سال سن داشتند. 10ر نفر کمتر از هزا 15دختر يا مادران آنها بودند. 

 های جگرگوشه ،می دادند. مادران زير فشار قهر اقتصادی سرمايه، زير مهميز کشنده گرسنگی مولود سرمايه داری

انگشتان و دهان اطفال حصيرباف هميشه شب کار کنند.  12و  11خويش را مجبور می نمودند که تا ديروقت شب، تا 

خيس کردن بودند، کودکان آنها را به دهان  نيازمند حصير گردندبرای اينکه بافته شوند و ی رشته های نغرق خون بود. 

و دستگاه ره های خون روانه مری و معده قطلبان آنان را می بريد و غرق خون می کرد.  ،می بردند تا خيس کنند، نی

از آنچه . در خيلی از کارگاهها جای استقرار هر کودک حتی گوارش می گرديد و عارضه های فراوان به بار می آورد

باالتر گفتيم نيز بسيار تنگ تر و آزاردهنده تر بود. سرمايه با اين کارها و با دنيای بی کران درندگی ها و بربريتهايش 

را مجبور می ساخت  گرسنه کل عالئق، عواطف و احساسات انسانی را بمباران می کرد و در آدمها می کشت، مادران

ظام نرند. تا آنها را به کار هر چه شاق تر و کشنده تر وادارند، آعاش به حساب تا کودکان خويش را صرفا ابزار تأمين م

دار و ندار بالندگی خود را از اين مسلخ، اين گنداب و اين دشت آکنده از خون و گند و تباهی و تبهکاری بردگی مزدی، 

  شکار نمود.   

  الر جنبش کارگری   گذار صنعت بزرگ از مانوفاکتور مدرن و سرکوب مدنی قانونسا –سين 

در جائی از اين بازخوانی و در خيلی جاهای ديگر تصريح کرده ايم که آنچه در شرايط روز دنيا، نام آزادی، حق، 

مدنيت، انتخاب و مانند اينها بر خود دارد، ساز و برگ محو آزادی، حق، مدنيت و اعمال اراده توده های کارگر است، 

باژگونه را هم زير فشار » آزاديهای«يا »!! حقوق«بورژوازی حتی همين نيم که فراموش نک در اين شکی نيست اما

ن کارگر، حاضر به قبول نازلتري طبقه مبارزاتتصور اينکه سرمايه دار بدون فشار پيکار توده کارگر تن داده است. 

قدرت پيکار خويش توقعات انسانی کارگران شود، توهم پردازی محض است. هر چه طبقه کارگر نسبت به عظمت 

بار بيشتر، اين قدرت را می شناسد، در بند، بند  صدهااست، بورژوازی به همان اندازه و غافل، بی اطالع و ناآگاه 

وجودش از آن می ترسد، از رؤيت هر ميزان آن وحشت دارد و برای فرار از سرکشی و طغيانش، دست به چاره انديشی 

ن نقطه جهان، بهای نيروی کارش را مقداری باال برده است، اگر چيزی زير نام می زند. اگر توده کارگر در اين يا آ

ود ه محدرفاه به دست آورده است، اگر زمان کارش را کوتاهتر کرده است، اگر امکان اعتراض يافته است، اگر موفق ب

رد شرايط تاريخی جنبش کارگری بوده است. در موترس بورژوازی ازهمه و همه حاصل  کردن کار کودکان شده است

ساير شورش ها و اعتراضات پيش تر گفتيم.  بش کارگری آن زمان، خيزش لوديسم ياجن ودهه های آخر قرن هجدهم 

مبارزاتی که کم يا بيش بورژوازی را به تعمق انداخت اما اين مبارزات در سطح جاری روزش، ضعيف تر از آن بود 

  سازد.    مهممزدی را مجبور به عقب نشينی های و رژيم حاکم پاسدار بردگی  انکه سرمايه دار

طبقه سرمايه دار و رژيم  ذر هراس را در دل بورژوازی کاشت،جنبش کارگری ابراز وجود کرد، وارد ميدان شد، ب

هموارساز راه توسعه سرمايه داری دريافتند که با مجرد قهر و سرکوب قادر به مهار جنبش نيستند. آنها چاره کار را در 

 ارسازک هم يکی از اشکال» قانون کارخانجات«کمپين پارلمانتاريستی تنظيم تن همه اشکال سرکوب به هم ديدند. آميخ



تأمين امنيت سرمايه و نظم انباشت در روزهای عبور از مانوفاکتور  بود. عليه اعتراض و طغيان کارگراناعمال قهر 

هار مدست صاحبان سرمايه برای ها به عنوان سالح گذارينيازمند اين قانونو گسترش شتاب آلود صنعت مدرن ماشينی 

ی برای پويه انکشاف صنعتا دولتمردان و ايدئولوگهای اخالق مدار!! بورژوازی تاريخا کوشش نموده اند ت. اعتراضات بود

ند!! کنو اجتماعی سرمايه داری شناسنامه رفاه آفرينی، امنيت ساالری، بهداشت پروری، حق طلبی و توليد آزادی جعل 

ات و احتياج در يک سو شالوده کالم اين جماعت بر اين فريبکاری استوار است که گويا نيازهای توسعه سرمايه داری

! واقعيت ضد اين است. نياز ز تطابق همگن تاريخی برخوردارند!!! و ام سازگارندرفاهی، حقوقی، اجتماعی انسانها با ه

است و تنها بر ويرانه های حاصل اين بمباران ارضاء و تأمين می گردد. سرمايه بمباران نيازهای راديکال انسانی 

سرمايه به سالمتی کارگر نياز پيدا می کند، اما نه از سر انسانی که برای ذوب سالمتی او در کوره توليد سود انبوه تر، 

ه جان انسان برايش ارزش دارد، اما نه از آن روی ک حيط کار، نگاه توافق آميز اندازد،شايد اينجا و آنجا به بهداشت م

 بلند می کند!! تا شالوده انسانی» حق«خودافزائی اش سريع تر بچرخد. بيرق  سود و بلکه فقط به اين خاطر که چرخه

. بر طبل آزادی می کوبد تا جنگ برای محو آزادی انسان را پيروز سازد و روايتش از آزادی را کوبدحق را در هم 

انسانی آزادی از شعور آدمها گرداند. قانون مداری بورژوازی بخش اليتجزائی از جنگ ارتجاعی ساز و کار شستن مفهوم 

  اوعليه معيشت، رفاه، حق، آزادی، انتخاب و امنيت کارگر است. 

انگليس عهده دار ايفای اين نقش بود. تعديل روزانه کار کودکان و کاستن از فشار » قانون کار«يا » قانون کارخانجات«

زای استثمار اطفال، مقابله ضمنی با رفتار غيرانسانی والدين که زير فشار فالکت سعی در کارکردن هرچه بيشتر  هالکت

 کودکان داشتند، کوتاه نمودن اندک روزانه کار بزرگساالن يا ساير بندهای اين قانون اگر هم برای عده ای از کارگران

. بالعکس مقتضيات تفوق صنعت بزرگ نبودرزه روز آنان ای مبا، اما قطعا پاسخ خواستهبود» کفش کهنه در بيابان«

اين  .ی چرخه توليد سود را بانگ می زدماشينی، زوال سيستم مانوفاکتوری و نياز سرمايه به آرايش و پيرايش تاريخ

ها شزرژوازی مانوفاکتور از اضافه ارسهم بوقسمتی از که  يالی از سود صنعت بزرگ نمی کاستقوانين نه فقط هيچ ر

. اعتياد به روزانه کار نامحدود، کار طاقت فرسای شبانه و کردرا هم به صندوق انباشت صنايع بزرگ سرشکن می 

اختيار مطلق در انهدام زندگی انسانی که شيرازه کار مانوفاکتور را تشکيل می داد از يک سو عظيم ترين منابع برای 

ا برای توسعه ر توليد مانوفاکتوریت و از سوی ديگر توان گسترش صنعت ماشينی سرمايه داری را فراهم می ساخ

، معضل سر راه انکشاف سرمايه داری را حل نمی کاستکارگر های مشکل توده  از قانون کارخانجات کاهش می داد.

در  همی کرد، به مالکان مانوفاکتورها هشدار می داد که عصرشان پايان يافته است، اليه باالئی بايد راه انباشت سرماي

ی نفرت انگيز نمايندگان فکربسيار د. جار و جنجال شو حوزه صنعت مدرن پيش گيرد و اليه های پائينی بايد کارگر

های روز کارگران صرفا  ها و خواست سرمايه داری حول انطباق نيازهای تاريخی سرمايه داری با منافع، چشمداشت

  يه است.     برگی از کارنامه سياه سرکوب فکری کارگران توسط سرما

در گچ کاری ديوار کارگاه، نظافت محل کار، » دولت فخيمه«مصوب پارلمان » قانون کارخانجات«طول و عرض مفاد 

ساعتی  16تهويه اطاق ها، کارآموزی ابتدائی کارگران، تعديل اندک فشار مرگزای کار و کاستن از طول روزانه کار 

واستهای کارگران باشد، نياز روزسرمايه داری برای عبور از دوره خالصه می شد. همه اينها بيش از آنچه پاسخ خ

مانوفاکتور و يکه تازی درعرصه صنعت بزرگ بود. جنبش کارگری قادر به کوبيدن مهر قدرت خود بر روند روز 

توان  رخدادها نبود، کارگران می شوريدند، طغيان می کردند، بورژوازی را به هراس می انداختند، اما وسعت انتظار و

نمود و  نمی غرش توپخانه آنها محدود بود. آسيبی بر چرخه توليد سرمايه داری وارد نمی ساخت.اين چرخه را مختل

از يک ميليون و دويست و چهل و  1861صاحبان سرمايه يا دولت را مجبور به عقب نشينی جدی نمی کرد. در سال 



نفر را زنان تشکيل می دادند. جمعيت عظيمی از کل  334هزار و  750سه هزار کارگر مانوفاکتور در حوزه پوشاک 

سال بودند. صنعت بزرگ با آوردن ماشين های خياطی  15سال يا زير  20کارگران زن و مرد، جوانان و کودکان زير 

کم سن و سال از کار برکنار شدند. مزد کارگرانی که با ماشين ها کار می کردند در  اطفالاين وضع را بر هم ريخت. 

قياس با دست دوزان اندکی بيشتر شد. ماشين ها علی العموم توسط زنان و دختران به کار می افتاد و همين امر باعث 

يا قانون کارخانجات، همين جا به جائی ها را مفاد بندهای » قانون کار«کثرت زنان و قلت مردان در اين صعنت شد. 

تغييرات يا به طور مشخص اشتغال بيشتر زنان، اخراج کودکان  خود می کرد!! هيچ چيز مسخره تر از آن نيست که اين

وسعه تطابق تيا »!! مبارزه با کار کودک«، »!!حق اشتغال زنان« بسيار خردسال، چند سنار افزايش دستمزد کارگران را

آنها در  انونینسخه پيچی ق و زندگی توده کارگر بناميم!!! برای اقتصادی و اجتماعی سرمايه داری با بهبود شرايط کار

مهر پاسخ به خواستهای کارگران کوبيم!!! در مانوفاکتورهای  کف زنيم!! و بر اين نسخه پيچی ها پارلمان بورژوازی

های کبريت را در فسفر مذاب فرو کنند و بخار سمی متصاعد حتی حين بلع غذا مجبور بودند چوبکودکان  ،کبريت سازی

ماشين ويژه اين کار عمال نياز به انجام آن توسط اطفال را منتفی نمود. فروپاشی سيستم از فسفر را استنشاق نمايند. ورود 

مانوفاکتوری زير فشار صنعت بزرگ زمينه های مادی فشار سهمگين والدين بر اطفال برای کار هر چه بيشتر و 

در همين راستا پيوندهای داد.  که تاز آن ها بر فرزندان را کاهشفرسودن هر چه ژرف تر را تعديل کرد و تسلط ي

راه خود را می رفت، به نيازهای  با اين کارهاخانوادگی روز شروع به فروپاشی نمود. صنعت بزرگ سرمايه داری 

چرخه توليد سود پاسخ می گفت، بسيار مشمئز کننده است اگر برای اين رخدادها شناسنامه همگنی توسعه سرمايه داری 

  جعل کنيم.با بهبود شرايط زندگی کارگران 
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