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ارکس انتشار نوشته کارل م« سرمایه»، ترین اثر علمی جنبش کمونیستی (  مهم۱۸۶۷) سال پیش ۱۵۰

همواره به مارکس  و کمونیسم به های امروزنام داشت. در بحث« نقد اقتصاد سیاسی» آن یافت که عنوان

بتدا در پشت تمجید فراوان با ذکر اکه از کمونیسم علمی سلب اعتبار نمایند.  استدهپرداخته ش  دو شیوه

لی حال ر کتابش توصیف کرده بود وها همان بود که کارل مارکس دن زمان، در عمل خیلی چیزدر آ این که

 دیگر فاقد اعتبارند. ابهای اساسی این کتکه تز این ی است وجریان چیز دیگر شود که امروزمی گفته

از تئوری غلط مارکس در باره نقش  ناشی شود که گویا علت این اشتباهاتالل میدکه چنین است دوم این

 بینی نموده بود بهبود یافته است.شود که زمینه زندگیش خالف آنچه که مارکس پیشپرولتاریا ناشی می

کاهش یافته و در واقع یک گروه مردمی در حال  ی مدامکمّ پرولتاریا از نظرشود ادعا می از طرف دیگر

 آورند.بر زبان نمی دیگر مفهوم طبقه را تقریباً ،سقوط است و اقتصاددانان امروز بورژوازی

 
، بلکه باید درست باشد قد واقعی نه بدین معنا که جالب اینجاست که یک انتقاد واقعی از آثار کارل مارکس موجود نیست. ن

که کارل  ثابت کنند آوری شدهجمع و مصالح تجربی آن ، ساختمان منطقیاز یک متن انتخابی اساسکوشش شده باشد بر
کنند که  داری چنین وانمود می. مبشرین امروز سرمایهنموده است معینی چیزی را غلط مطرحیا صفحه  ومارکس در بخش 

 کنند.می بندی صورتاتهامات خودرا  زنیو گمانه گویا اصالً احتیاجی به آن نداشته و از دیدی کامالً سطحی

 

 اپرولتاری <تحلیل رفتن >اصطالح ه ی تا بگرایملی ءی پوشیدهگویدروغ از

 
در  مارکس عمالً در نیمه قرن نوزدهمکنند. گرایانه استفاده میهای مارکس از یک دید ملیتئوری <کنندگاننفی>باصطالح 

متون  ، بطور مشروح درزمان داری آن ترین کشورسرمایهگلستان، پیشرفتهان از، تجربی جهت به تصویرکشیدن عنصر «سرمایه»
از انتشار کتاب های پیش به دهه های دورتری از وضعیت موجود، ماناما به ز . شیوه استدالل منطقی اواستخود استفاده کرده

مانیفست حزب »آخرین جمله  در نگاه به تمامی کشورها داشت، اتفاقی نبود که رسد. مارکس ازپیشانگلستان میسرمایه در 

متحد   ا بایدی تمامی کشورهپرولتاریا» که ، آمده بودسال قبل منتشر شد ۲۰یعنی  ۱۸۴۸در سال  که« کمونیست
حرکت از د. دقیقاً با مطالعات مارکس بو کار سراسر جهان گسترش یافته بود، موضوعداری که در  بدین معنا سرمایه «شوند

جهان تحلیل مارکس روزآمد شده، اهمیت آن  اقصی نقاط داری درش هرچه بیشتر سرمایهکه با گستر توان دیدمی چنین درکی
ی اشتباه آن، اختصاص نگرش تئوری مارکس به یک کشور برای رد است.کاسته نشدهارزش آن  هیچ وجهه افزایش یافته و ب

 . ب  درست به مقوله اقتصاد سیاسی استنداشتن جوا ذات خود  که در است مفهومی 

پرولتاریا وضعیت خود   مثالً این سوال را که به یک کشور محدود باشد و توانداز پیش نمی اشداری با مناسبات طبقاتیسرمایه
یا دیگر  آلمان و بر مبنای تحقیقات در باره سوئیس، اتریش، تواننمی ،رودتحلیل می اینکهکند و یا رشد می بخشد،را بهبود می

 جواب داد.  کشورهای اروپای غربی

از  بیشتر آوریبا هدف سود در ابعاد وسیع هااجناس و کاالتولید  توان در فرایند، انتقالرولتاریا را مینقش روزافزون جهانی پ 
 دهد کهبورژوازی نشان می . یک نگاه زودگذر بر آمار اقتصادداناندید، دیگر نقاط کره زمین بهداری سرمایه های مرکزکشور

ه آفریقای جنوبی  در چند دهه گذشت دش ونیز بنگال ، چین وهندوستان ی مانندئدر کشورها با کمیتی عظیم پرولتاریا چگونه



در  قابل گذشتی فاکتورکاهش یافته است   بعنوان مثال در سوئیس ااگر تعداد پرولتاری .دکنرشد می و همچنان رشد کرده
 مقایسه با رشد آن در سطح جهانی است. 

که اهمیت پرولتاریا  دید توانمی به عینه یت پرولتاریا اطالع رسانی کند. باره کمدر تمامی دنیا، قادر است جموعه تولید درم ،تنها
ای در تولید و عملکرد کنندهمانند گذشته نقش تعیینو پرولتاریا در سطح جهانی ه روزبروز افزایش یافته در سراسر جهان

 .داری دارد سرمایه

ی جهانی وضعیت پرولتاریاکه  د پس ضروری استنمورد بحث قرار گیر بطور جدی  مارکسیستیمسایل تئوریک  خواهیممی اگر
غربی باید، در رابطه با وضعیت ی هاموقعیت برتر پرولتاریا در کشورحد متوسط شود که موقع روشن می آن .را بررسی کنیم

باره طبقه هیچگونه آمار دقیقی در کنون تا آنچه که مشخص است .ه شودشتبه بحث گذا های دیگرکشور ار پرولتاریا دربالکتف
های  موجود تمامی شاغلین در تولید، از جمله کارمندان و مدیران جهان در دسترس نیست. آمار کلیه کشورهای کارگر در
به  همین دلیل مشکل است کهه د. بگیردر یک شرکت تولیدی در بر می کننده و یا  توده بزرگ بخش خدمات را همرهبری 

ولی اشارات و اعداد، هر های جهان ارایه داد. در تمامی کشور اپرولتاریارکس تحلیل مشخصی از وضعیت طبقه مفهوم کارل م
بیش  ایسطح جهانی دروغ و افسانه پرولتاریا در دهند که تحلیل رفتننشان می یک چیز را بورژوازیدر آمارهای   چند ضعیف

 .رکس استما و کوششی بیهوده جهت رد نظریات نبوده

 !کنیم مبارزه  ملی در مقابل کارگران مهاجر ربا تکبّ 

 او را در صحنه جایگاهتنها که ا در یک کشور مشخص کنیم، کافی نیست رتغییرات وضعیت پرولتاریا  بطور منظم که برای این
 هاامپریالیستی، مانند استثمار خلقبخوبی روشن است، که شرایط خاص سیاسی بخصوص در کشورهای  .یریمنظربگجهانی در

در این رابطه، بیش ازهمه یک قشر کوچک ولی نسبتاً  عوامل دیگر هم نقش دارند.، های غارتگرانههای دیگر، جنگکشور در
تا جهت مقابله با مبارزات  شودمی دارد که از طرف امپریالیسم تطمیع ثابت از طبقه کارگر، )بنام اشرافیت کارگری( وجود

 که ی. تا آنجایدنتاریا را در آلمان ترسیم کصورت گرفته است تا وضعیت پرول ییهاتا کنون کوششپرولتاریا بکار گرفته شود. 
محافلی در بین را  خاصی تکبراست. در اینجا للی آن حذف شدهالمگرفته است، جنبه بین در آلمان مورد آزمون قرار تنها پرولتاریا

توان داری مینامند، در رابطه با نقش پرولتاریا در سرنگونی سرمایهیا خودشان را چپ رادیکال می که احساس چپ بودن دارند و
 ده کرد.مشاه

 از ترکیب پرولتاریای. امروزه  حتی ارتش بزرگ کارگران مهاجر را اصالً در نظر بگیریم شود کهی مانع از آن میگرایعینک ملی
انجام  درست یآگاهانه تحلیلیا غیر ر مراکز تولیدی، آگاهانه وو دیگ سازی ماشین هایدر مراکز بزرگ صنعتی در کارخانه ،لمانآ

در مقابل  ابل مشاهده است. این نخوتق کامالً در پشت آن ناسیونالیسم ،پرولتاریا ملی علیه یدر پشت خودستای صوالًا .شود نمی
بار تانسانهایی که علیه اند، فخرفروشی مهاجرت کرده قبل به آلمان در مقابل کارگرانی است که چندین دهه در آلمان، پرولتاریا

و امروز بخش بزرگی از هسته پرولتاریای صنعتی را در آلمان  اندآمده دیگری هایکشور مراکشی داشته و یا از نیایی یا، اسپاترک
 دهند.تشکیل می

 داری بدست پرولتاریا انقالبیگیری تعیین کننده مارکس: نابودی سرمایهنتیجه

 به و خودبخود این  نبود که  گویا پرولتاریا مسأله. برای مارکس طرح ای بسازدنبود که از پرولتاریا اسطورهقصد مارکس این 
موقعیتی نیست که  داری درداری بدین معنی است که سرمایهکند. هسته اصلی تحلیل مارکس در باره سرمایهتنهائی انقالب می

ندگی زها  ای تمامی انسانموقعیتی نیست که بر داری درسرمایه را حل کند. کشیمشکالت حاصله از نظام متکی به بهره



چیره گردد.  در حال گسترش است ی که در سطح جهانییبر بحرانها که ،داری در وضعیتی نیستسرمایه .فراهم کند مناسبی
مارکس را مطرح نماید که  ایکار پرولتاریا مجبور است مبارزه کند و در مبارزه خود را تکامل بخشد و سواالت اساسی برای این

بر سر این  مسأله. را خلع مالکیت نماید ارگراستثمکه خلع مالکیت کنندگان  دین معنااست: بدهاز دیدگاه کمونیسم علمی پاسخ دا
-له این است که ظرفیتداراست، بلکه مسأبرخوردهی در زمان مشخصی چه سطحی از آگاهی و سازمان از پرولتاریا نیست که

د، شوتلفیق می انقالبی ی کمونیسمهاپرولتاریا با اندیشهکه مبارزه  برای مبارزات انقالبی گسترش یابد، زمانی او های بزرگ
 .استیفه حزب کمونیست وظ دقیقاً امری که

استثمار طبقه کارگر داریسرمایه شود، و چگونه در روند تولیدِجانبه که چگونه ارزش اضافی تولید مییک تحلیل همه خاتمه در 
 .کندچنین جمعبندی میا داری رسرمایهپیگیرانه مشکالت اصلی شود، مارکس می

آورد. پا به پای این تمرکز یا این سلب دارهای  دیگر را از پای در میاین یا آن سرمایه دار، سرمایه>
دهد، دارها توسط تعدادی اندک، تحوالت دیگری در مقیاس فزاینده رخ میمالکیت از بسیاری از سرمایه

برداری روشمندانه از زمین، تبدیل آگاهانه علم، بهرهمانند رشد شکل همیاری فرایند کار، کاربرد فنی 
جوئی در تمامی  ورت جمعی به کار بسته شوند، صرفهتوانند به صهای که تنها می وسایل کار به شکل

پیوسته، درگیر کردن  بهم ها به صورت وسایل تولیدیِ کار اجتماعی و وسایل تولید از طریق استفاده از آن
داری، با کاهش المللی رژیم سرمایهازار جهانی و همرا با آن رشد سرشت بینتمامی مردم در شبکه ب

داران کالنی که تمامی امتیازات این فرایند دگرگونی را غصب کرده و به انحصار خود منظم تعداد سرمایه
کند، اما با آن شورش طبقه آورند، حجم فقر، ظلم و سرکوب، بردگی، تباهی و استثمار رشد میدر می

شود و توسط همین سازوکار فرایند ای که پیوسته از لحاظ تعداد بزرگتر مییابد، طبقهارگر افزایش میک
یابد. انحصار سرمایه به غل و زنجیری بر شود و سازمان میبیند، متحد میداری آموزش میتولید سرمایه

است. تمرکز وسایل شدهتحت تاثیر آن شکوفا  شود که همرا با آن ودست وپای شیوه تولیدی بدل می
داری آنها سازگار نیست. این ی سرمایهرسد که دیگر با پوستهای میتولید و اجتماعی شدن کار به نقطه

آید. سلب مالکیت کنندگان سلب داری به صدا در میترکد. ناقوس مالکیت خصوصی سرمایهپوسته می
 ی حسن مرتضویترجمه –ی )جلد یکم( نقدی بر اقتصاد سیاس -مارکس، سرمایه ) <.شوندمالکیت می

برد، خود را سیستماتیک از بین میداری اساس د که سرمایهکن می نقل «مانیفست حزب کمونیست»مارکس در اواخر کتابش از 

از تمامی طبقاتی که در مقابل بورژوازی قرار دارند، پرولتاریا تنها طبقه  :رسندانگلس به این نتیجه می مارکس و
 (مجموعه آثار 1مارکس، سرمایه، جلد ) انقالبی است

نتیجه  ، درشودانجام می ریت پرولتاریای انقالبیرهبری اکثه ب ،داری توسط انقالبنابودی سرمایه  : کنندهگیری تعییننتیجه 
ن ای پرولتاریا پایه داشته باشند. ر سیاسی و تشکیالتی باید درون گیری کمونیسم علمی را دارند در کاهتهای انقالبی که جنیرو
که سازنده حزب کمونیست خواهند  خیزندهائی برمینقالبی نیرودرون پرولتاریای ااز  است که بیش از همه چنین بدین معناهم
 بود.
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 سرمایهکتاب وتاه به ساختار نظری ک

 
باالخره آغاز به  و مورد احتیاج خود را فراهم کردهوسایل  ها ابتدا چگونه فقط دهد که انساندر بخش اول مارکس نشان می

دهد که چگونه شوند. مارکس سپس نشان میی دیگرمبادله میهابا کاال های ساخته شدهد. در اینجا کاالکننها می مبادله آن
 است. یضها قابل تعوا تمامی دیگر کاالآید که بپول بوجود می

خرید و  ،شود؟ پیش فرض اصلی مارکسشود: که چگونه پول به سرمایه تبدیل میمی ای مهم مطرحدر بخش دوم مساله
کننده است، کاالی دار که صاحب ابزار تولید تعیینشود. طبقه سرمایهتبدیل میهم به کاال . نیروی کار فروش نیروی کار است

ها را در  یعنی: آن <مصرف کند > و برای مدت دراز بصورت فشرده را تا حد امکان آن شود کهموفق میخرد و نیروی کار را می
 فزودهتولید ارزش اجهت تصاحب  دارانرای سرمایهترین منبع بکنندهتعیین  <کاربرد>هایشان وادار به کار کند. این کارخانه

-دهد که چگونه استثمار طبقه کارگر صورت میاست. در ادامه سه بخش دیگر، مارکس از نظر تاریخی و منطقی توضیح می

ولید ارزش استثمار طبقه پرولتاریا تشدید شده و ت یشود و با چه روشهایران ایجاد میدابرای سرمایه فزودهگیرد، چگونه ارزش ا
 یابد.افزایش می فزودها

کند و بر استثمار ارزش تداعی میرا فقط  تشابه ظاهری عدالت  ،شکل آناز  م، فارغمارکس در بخش ششنظر طبق  مزد کار
 گذارد.تولید سرپوش می فزودها

چه  یابد)انباشت سرمایه( وه افزایش میچرا سرمای دهد که چگونه ومارکس نشان می ،آخرین بخش، یعنی بخش هفتم در
نامد. مارکس آنرا باصطالح ارتش ذخیره صنعتی می آیند و بیکاری به چه معناست کهی در کنار آن پدید مییمشکالت و بحرانها

 داری قابل حل نیستند.شوند و در چارچوب سرمایهمی رداری در سطح باالتری تکراکند که مشکالت سرمایهمارکس ثابت می

-ایجاد سرمایه شت اولیه، برایرا در یک قسمت جداگانه تحت عنوان انبا ه بخش هفتم در این است که مارکس آناهمیت ویژ

ها نیروی کار الزم به کارخانه یق استثمار و سرکوب اهالی روستادهد که چگونه از طراو نشان می دهد.با دقت توضیح می داری
ای سرکوب و استثمار و غارت و برده داری در مستعمرات تعیین کننده ، چه اهمیتگیردشوند و سپس نتیجه میرانده می

                                                              .استداری داشتهسرمایه انکشاف جهتداری سرمایه
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 برداشت شده است. برای کسب اطالعات بیشتر به سایت این جریان رجوع نمائید.
www.gegendiestroemung.org 

 

 <اتریش  -یکی ازفعالین چپ در وین >ترجمه وتکثیر
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