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  شگفتاريپ
  

 روشنفکران ضد ی خرده بورژوائی به آشفته فکرید پاسخيکه در دست داريه اينشر
 از اقتصاد یست که هرگز درک دری روشنفکرانیآشفته فکرست است، ينيست لنيمارکس
ع و اختراع روبات ، کاخ ي صنایت به دانش خودکار سازي بشریابي نداشته و دستیستيمارکس
 به ی و علمیستي مارکسیآنها نتوانسته اند پاسخ. ده استي آنها را در هم کوبی ذهنیپوشال

 "ینوآور"ش را با پوشش ي خویت طبقاتي و ماهی و عجز معرفتده بدهندين پديش و تحول ايدايپ
  .سم پنهان کرده انديدر مورد مارکس

ن ي اندازند بدون آنکه در ایسم مي مارکسیش را به گردن تئورين عده عدم معرفت خويا
  . کرده باشندیعرصه مطالعه ا

شان در آن است که آنها ي اجتماعیت مادين روشنفکران خرده بورژوا از نظر موقعي ایماريب
شوند و از لحاظ ي آنها پرتاب کرده اند بهره مند میش پايستها به پيالي که امپریاز ته سفره ا

انت در يب خيانه مارکس به سراشيات داهي کشفی و نفیستي اکونومیهاي با توسل به تئورینظر
  . غلتندیم

 یروهاي نیده است نشان دهد که رشد دائميکوش) توفان ( ران ين اثر کوتاه حزب کار ايدر ا
 انسان از انسان نبوده و ی بهره کشیست هرگز به مفهوم نفين یديمولده که امر تازه و کشف جد

  . انجامدیت و بقا طبقه نمي موجودیماال به نف
 حزب ی طبقه کارگر و برهبریاسيق مبارزه سي انسان از انسان فقط از طری بهره کشینابود
ات  و زوال طبقیائي پرولتارین طبقه و استقرار دمکراسي ایروزيرد که با پي گی صورت میو
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  ستي استثمار طبقه کارگر نیع نفيخودکار شدن صنا
  

ار يبسانت خود، يک خيه تئوري توجیفروخته ، برا  از روشنفکران چپ خودیاستدالل برخ
 کارگران را با روبات ها یه داران جايند سرماي گوین نحو که ميبانه و ساده است ،بايعوامفر

ن ي کنند و ایعوض م) شونديت مي هدایزي برنامه ریستم هاي که با سیکي مکانیآدمکها( 
 شما یسپس برا. نباشدیاجي کار کارگران احتیروي دهند که به نی ادامه میروش را تا بحد

د ي کنند که با سرعت سرسام آور و خود کار به کار تولیم مي را ترسیارخانه ار کيتصو
 فعال یاشتغال دارد و در آن حداکثر چند متخصص در گردش اند که در موارد اضطرار

ن استدالل مسخره و بافتن آسمان يبا ا. ست ي نین کارخانه خبرياز وجود کارگران در ا. شوند
رغم فقدان يرود و جامعه عليود طبقه کارگر دود شده و به هوا مکباره وجيگر بيکديسمان بيو ر
بر همه روشن است که در جامعه بدون طبقه کارگر ، .  دهدیات خود ادامه مين طبقه به حيا

  .ان باشدي تواند در مین طبقه نميت از حقوق اي هم در حمایسخن
 مشغول به کار یکارخانه ا در ین است که اگر کارگريرند اي گی مین نقاشي که از ایجه اينت

گر ي که در آن استثمار دی سخن گفت و در نظامی کار ویروي نی توان از بهره کشینباشد نم
همه .  کردی معرفیر انساني وجدان و غین نظام را نظام بي شود ایرد نمي گیصورت نم

 ی برای مادید نعم مادي کنند و به تولی میه داران محترم از قبل سر روبات ها زندگيسرما
 رفاه جادي ا و،ديل توليد ، رشد وسايشرفت توليز پي بشر مشغول اند و هدفشان نیهايازمنديرفع ن
  . استیاجتماع
د در صدد ي شود و مسلما بای می جاودانیه دارين استدالالت مسخره نظام بهره کش سرمايبا ا
 انسان از یه بهره کشان دادن بي انسان و پایهايازمندي برآمد که قصدش رفع نیت از نظاميحما

د ي گردند و تولی خودکار می که با آدمککهاین نظام مرکب است از کارخانه هائيا. انسان است
ا برنامه ي روند و با کوک کردن و ی می کنند و مرخصی که کار نمیند و انسانهائي نمایم
 خوابند یم خورند و ین کرده و ميگزي را جای کار انسانیروي خودکار نی نمودن آدمکهایزير

 مستقر شده که با حذف طبقات بساط جامعه بدون ینظام.  برندی لذت میو از مواهب زندگ
گر را ي انسان دیچ انسانيد و هي گوی زور نمی به کسیطبقه را پهن کرده است و در آن کس

  !دي آی بوجود نمیکي مکانیش آدمکهايداي که از برکت سر پیچه معجزات.  کندیر نميتحق
م الزم ي آنرا نشان دهی اجتماعیر اقتصاديد و تاثي نقش روبات ها را در روند تولنکهي ایبرا

م تا درک از يح دهي خوانندگان توضی را برایستيم و مقوالت اقتصاد مارکسي مفاهیاست برخ
  .ل ما روشن و ساده گردديتحل
  
 ین ميه دار تامي سرمایست و چگونه براي چی ارزش اضاف-1

  شود؟
ا ارزش آن برابر با مقدار کار ين اجتماعًا الزم است وارزش مبادله يانگيمکاال محصول کار 

   ارزش  کاال گريد صه يمبادله ، خص  ارزش  در کنار.  است  نهفته  است ، که در آن یانسان
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 یهايازمندي از نیکي که ارزش مصرف  نداشته باشد و به رفع یئيرا شيز. مصرف آن است

 ارزش مصرف یئي چنانچه شیول.  تواند مبادله گرددی انسان منجر نگردد نمیا معنوي و یماد
 یت ارزشيدله سر به سر است که کم قابل مبایگر زماني دیداشته باشد تنها در مقابل کاال

عوض کرد ، بدون آنکه " ب  "یرا با کاال" الف  " ی در آنها نهفته باشد تا بشود کاالیواحد
کسان ، کار مجرد انسان يعامل سنجش .  برابر ، مغبون شودی ارزشهاین مبادله ي در ایکس

ننده ارزش يمجرد آفرننده ارزش است و کار يکار مشخص ، آفر. است که در کاال نهفته است
 کند، بلکه ین نمي معیبه نظر مارکس ، ابعاد کار مجرد را کار فرد. ا ارزش کاالستيمبادله 

ن يي شود ، آن را تعی که ضمن کار مصرف می زمان متوسطیعنيزمان کار اجتماعًا الزم ، 
بوه هستند ، و د انيجاد کننده تولينجا زمان متوسط کار اکثر مولدان کاال ، که ايدر ا.  کندیم

 از کار ساده است ،مطرح یبيطبعًا زمان کار اجتماعًا الزم ساده و نه مرکب که خود ضر
  .است
ا مقدار کار مجرد درون کاال با ي نهفته در آن و یت برابر کار انسانيد شده با کمي تولیکاالها

ض شوند ي تعوگريکدي توانند با یز برابر مياز آنجا که فقط دو چ.  شوندیگر معاوضه ميکدي
 رود که ثروتش یه دار نميب سرماي به جیپس در اثر مبادله کاالها در بازار ارزش افزوده ا

 یمارکس برا. مي بری مین جاست که به کشف مارکس در علم اقتصاد پيدر ا. ش دهديرا افزا
ن يد و اي آید مي است که پدیه دار از ارزش اضافيش ثروت سرماين بار ثابت کرد که افزاياول

ن ي معیک کااليد ي تولیکارگران برا.  از کار انسانیست جز بخشي نیزي چیارزش اضاف
 یروي جبران نین هشت ساعت برايشش ساعت از ا.  کنندیمثال هشت ساعت در روز کار م
ه ي کار خود را که در جامعه سرمایروي که کارگران نین معنيکار مصرف شده آنهاست، بد

 ی مساوی مشابه بر اساس همان قانون مبادله ارزشهایاست با کاال بصورت کاال در آمده یدار
ابد با ي ی مصرف شده خود را که در کاال تجسم میروي زنند تا بتوانند نیدو کاال ، تاخت م

ن صورت بود که کارگران در ياگر وضع با. ن کننديتام... خوراک و پوشاک و مسکن و
ن مبادله ي کردند آنوقت در اثر ایافت مينرا در آی که داده اند ارزش مساویعوض همان کاالئ

 است که با یزي سحر آمی تنها آن کاالی کار انسانیروي شد، نی ثروتمند نمیه داريچ سرمايه
اگر جز .  آورد که خود به مصرف رسانده استیش از آن بوجود مي بیمصرف خود ، ارزش

 کرد خودش ید مير چه را که تولرا هي توانست بعمر خود ادامه دهد، زیت نمي بود بشرین ميا
ل حمل و نقل و ارتباطات و ي نداشت تا با آن مثًال وسای کرد و ارزش افزوده ایمصرف م

 کند ی ساعت کار م8 از دست رفته خود یروين ني تامی که در کارخانه برایکارگر. بسازد...
شتر از آنچه ياعت ب س2 ی ویاز ندارد ولي ساعت کار ن6شتر از يم به بيان کرديهمانطور که ب

ن ي تامی ساعت اول را زمان کار الزم برا6علم اقتصاد .  کندی است کار میاز ويمورد ن
 که همان ارزش ی را زمان کار اضافی ساعت بعد2نامد و ي کارگران مید قواي و تجدیزندگ

 که در یه داريسرما.دي آیه دار در مي است که به تصاحب سرمایا ارزش اضافيافزوده و 
 نهفته ی ساعت ها2ن ي خود را به فروش برساند در واقع ای گردد کاالیزار رقابت موفق مبا

 ساعت کار بصورت مزد کارگر 6نه يمقدار هز . کندیب خود نقد مي جیدر کاال را برا
د ، ي آید نميان مبادله آنها پدي صرفًا از گردش کاال و جریپس ارزش اضاف.  گرددیپرداخت م

  . کار زحمتکشان استیروي است که منبع ارزش مبادله است و آن نیئبلکه نهفته در کاال
   است  ی کاالئ  کار انسان آنیروي ن م کهيم نشان دهين مبحث ما بطور مختصر تالش کرديدر ا
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 شود به ید مي که تولین که اضافه ارزشي کند و اید ميا مصرف خود ارزش افزوده تولکه ب
ل ي تشکیم که کار کارگران از دو بخش الزم و اضافيما نشان داد.  رودیه دار ميب سرمايج

  . رودیه دار ميب سرماي آنها به جیشده است که کار اضاف
را به )روبات (  خودکاری مصنوعیدمکها کارگران ، آین ادعا درست است که اگر به جايا ايآ

 قرار ی کار انسان مورد بهره برداریرويرا ني رود؟ زین ميگر استثمار از بيکار گمارند د
 است یت علميک واقعي را که یاسيد مرگ اقتصاد سين درست باشد پس باياگر ا. رد؟ي گینم

ن يک به اي تئوریسردر گمجاد ي این هدف و برايقًا با ايسم دقيمخالفان مارکس. اعالم داشت
  . زنندیمباحث دامن م

  .مي پردازی روشن شدن مطلب به سئوال دوم میحال برا
  
 خاتمه  یبمعن کارخانه ها  کردن ) زه ياتومات(  خودکار اي آ-2

  استثمار است؟
  . استین سئوال مسلمًا منفيپاسخ با
 کند و ید مي تول کفش5000 ساعت 100 با تعداد صد کارگر در یه داريم سرمايفرض کن

 دالر 2 هر کفش ی برایعني.  دالر بوده است10000ه دار ي سرمایمخارج تمام شده برا
د يل تولي با همان تعداد کارگر چون وسایگريه دار ديدر همان زمان سرما. صرف کرده است
 کند و روشن است که مخارج تمام شده از نقطه نظر ید مي کفش تول2500عقب مانده دارد 

 ی ویمت هر کفش برايب قين ترتي دالر خواهد بود و با10000ز همان ي نی ویر برامزد کا
 3ش يمت هر جفت کفش براي شود که قیدا مي پیه داريب سرماين ترتيبا. شودي دالر تمام م4

 یمت متوسطي گردد و قیخته مين کفشها به بازار ريا.  دالر تمام شده است1 یگريدالر و د
مت يدر مثال ما ق.  کنندی آن محاسبه میه داران را از رويضرر سرماد که سود و ي آید ميپد
د ين مبلغ تولير اي که زیه دارانيسرما.  دالر است2/5ک جفت کفش بطور متوسط در بازاري

 یشان بااليمت کااليه داران که قير سرماي برند و سایکرده اند به نسبت تفاضل دو عدد سود م
ه يان سرمايپس درجه سود و ز. اضل، ضرر خواهند کردن مقدار است به همان نسبت تفيا

گر به يکديه داران به طور مستقل و مجزا از يست، هر کدام از سرمايداران از قبل معلوم ن
 که گفته شد سهم خود را از ی کنند و هر کس به نسبتیک کاسه ميند، سودشان را ي آیبازار م

ن سود متوسط ي ایه داري در جوامع سرما. روندی میز دست خالي نی دارد و برخیکاسه بر م
 توان ی دست، سود آور است می که بعلت کمیش اعتبار بانکها در رشته هائيق گشايرا از طر

گر ي که دیني معی که در رشته هایه دارانيستند به سرماي بانکها حاضر نیحت. ب کرديتعق
مثًال اگر سود . دازندت خود را به خطر انيست وام دهند و موجوديبرآورنده سود متوسط ن

 یهايه گذارين سود متوسط با سرماي دالر باشد و ا3 بابت هر کفش یع کفاشيمتوسط در صنا
 یه گذاريد به خطر افتد بانکها از پرداختن وام به سرماي جدیهايه گذاريق سرمايشتر از طريب

ع ين صورت سود متوسط نزول کرده و صناي کنند چون در ایز مي پرهیع کفاشيدر صنا
ن سود متوسط در ين گذشته ايرند و از اي گی قرار می در معرض خطر ورشکستگیکفاش
 و یل سازيور آالت، اتومبي، زیع فوالد سازيد برابر سود متوسط در صناي بایع کفاشيصنا
  ک يشتر هستند، از ي سود ب ه ها که بدنبالي سرما  انتقال ن صورت،ير ايرا در غيره باشد، زيغ
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 از سود متعادل ی گردد تا مجددًا تعادل در بهره برداریگر آغاز ميد به شاخه ديشاخه تول

  .برقرار گردد
ه دار که ي سرمایودمان، پس از فروش کفشها در بازار مشتم به مثال سابق خيحال برگرد

 به خانه رفته و به کار ی را نقد کرده اند، راضی خود را آب کرده اند و ارزش اضافیکاالها
شتر به بازار آمده بودند ورشکست ي بیمت تمام شده يگر که با قي دی دهند و برخیخود ادامه م

 خود را ی نهفته در کاالیآنها نتوانستند ارزش اضاف.  روندی خود می شوند و به خانه هایم
ق مبادله و عملکرد قانون ي از طرین ارزش اضافيکن ايل.  گردندیصاحب شوند و متضرر م
 یگرميه داران ديب سرمايسم بازار به جيق مکانيم از طريح داديارزش که ما در باال توض

ز تصاحب نموده ير ورشکسته را نه داي سرمای که سود برده، ارزش اضافیه داريسرما. رود
ت مختلف يري مختلف و با دو مدی در دو جاینکه کارگران آنها از نظر مکانياست؛ با وجود ا

ه دار يند که منافع کارگران بهم گره خورده است و سرماي گویل مين دليبهم.  کرده اندیکار م
 و یا آلماني و یکائي آمره داري است که سرمایرانيک کارگر اي ی همانقدر دشمن طبقاتیرانيا
اگر . ی است که کارگر آلمانیکائيک کارگر آمريق ي همانقدر دوست و رفیرانيک کارگر اي

 یز مانند همه بازارهايد که قانون ارزش در آن نيک بازار واحد تصور کنيا را يبازار دن
 مثًال در  مختلفیتهايه دار از ملين بازار هزاران سرماي کند و در ای عمل میه داريسرما
ز هر ي کرده باشند و کفش خود را به بازار عرضه کنند، در آنجا نیه گذاري سرمایع کفاشيصنا

 رسد ی میه داراني دارد و سود حداکثر به سرمایکس براساس سود متوسط سهم خود را بر م
د يولمت کمتر تي کاال با قیشتري تعداد بید را داشته و در زمان مساويل تولين وسايکه متکاملتر

ن است يا.ندي ربایز ميه دار عقب مانده را نيق دسترنج کارگران سرماين طريکرده اند و از ا
در . م استي در استثمار مجموعه طبقه کارگر سهیه داريسرما. قانون استثمار طبقه کارگر

ده انداخت و يک کاسه شدن سودها را از دي و ین کننده جهانيين جنبه تعيد اي نبایل اجتماعيتحل
ا بنگاه همان يد در چارچوب دکان و يه دار را صرفًا بايک سرمايان يتصور کرد سود و ز

 است که ی همان روشیوه ضد علمين شيا.  قرار دادیابيه دار مشخص مورد ارزيسرما
، " روبات"ر يد نظيل توليشرفت وسايند و با پي جویهواداران استثمار طبقه کارگر از آن سود م

ن مبحث و نقش قانون ارزش را يپس ما مجددًا ا.  کنندیه کارگر صحبت ماز محو استثمار طبق
  .ت دارديج بحث ما اهميم چون در درک  نتاي کنیخالصه م

د قرار ي رقابت و هرج و مرج تولیر قانون اقتصادي تحت تاثیه داريد کاال در جامعه سرمايتول
 کاالها و ید کنندگان خصوصيد و مبادله تولي تولیانگر خصلت خود بخودين قانون بيا. دارد

. د و فروش کاالستي تولیط مساعدتر براي به شرایابيگر به منظور دستيکدي آنان با یمبارزه 
د استوار است قانون ي بر ابزار تولیت خصوصيد که بر اساس مالکيط هرج و مرج توليدر شرا

گر يکديد کنندگان با يتول شود و با رقابت یدار ميد پدي تولی اساسیم کننده ي تنظیارزش بمثابه 
  . شودیج حکمفرما و مسلط ميبتدر

ن قانون، کاالها بر اساس مقدار کار يطبق ا.  استید کاالئي تولیقانون ارزش، قانون اقتصاد
د کنندگان يتول.  شودین ميين اساس تعيز بر ايمت کاالها نيد و مبادله شده و قياجتماعًا الزم تول

ند در يش از مقدار کار اجتماعًا الزم، کار مصرف نماي بیني معید کاالي تولیکاال که برا
 که بمصرف ی توانند معادل کاری خود نمیآنان با فروش کاال.  قرار دارندیموضع نامساعد

   ی برتر و بهتر قرار م در موضع  ید کنندگانيتول آن  برعکس .  آورند  پول بدست ده انديرسان
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ا ي کاال، معادل مقدار کار اجتماعًا الزم یه ي تهی آنها برایرند که مقدار کار مصرف شده يگ

  . باشدیکمتر از آن م
خوردار شرفته تر، مدرنتر بريد پيل تولي که از وسایه داريم که سرماين مبحث نشان داديدر ا

د فرسوده تر و عقب مانده کار يل تولي را که با وسایه دارانياست قادر خواهد بود سود سرما
 شوند که ی در بازار میشرفته ترند مجرائيد پيل توليروبات ها که وسا. کند تصاحب کندیم

 نيدر ا. ه دار صاحب روبات برسانديده و از راه خود به سرمايگر را بلعيه داران ديسود سرما
ق ين رفته است بلکه استثمار طبقه کارگر نه صرفًا از طريست که از بين استثمار نيجا ا
ظاهر امر . ردي گیبه صورت ميه دار کامًال غريق سرمايه دار بال واسطه بلکه از طريسرما
 یرا در کارخانه وي کند زی را استثمار نمیه دار صاحب روبات، کارگرين است که سرمايچن

 یسم از آن برايست که مخالفان مارکسيده اين همان پديارگر مشغول کارند و ا کیتعداد معدود
 یب ميق روبات ها حداکثر سود را به جي از طریکه ويدر حال. ندي جویب مردم سود ميفر
 توانند ین درست است که همه کارخانه ها ميا ايآ: ن صورت طرح استيحال پرسش به ا. زند

  با روبات مجهز شوند؟
  :ن پاسخ داديد چنيال بان سئويبا
  
 توانند با روبات ین درست است که همه کارخانه ها ميا اي آ-3

   مجهز شوند؟
  .ستير درست نيخ

 از یآنها بخش. ديل توليستند جز وساي نیگريز ديچ چي هی مصنوعینکه آدمکهاينخست ا
د همت گماشته يلل تويق وسايد همواره به تکامل و تدقيت از بدو توليبشر.  مولده هستندیروهاين

.  دهدی ترقی خودکار امروزینهايه تا ماشي اولی انسانهایاست و توانسته آنرا از ابزار سنگ
 ی بود در کارگاههایع دستيع مانوفاکتور که صناي بود که کارگران بر اساس صنایروز

عمات د ني بعدها در روند تولیول.  بودید ابتدائيل توليآنروز وسا.  کردندید مي، تولیدستجمع
ن بخار يابد و به اختراع ماشي بخار دست یروي دانش بشر قادر شد به نی بشریازهاي و نیماد

 و ی اتمیروي و امروزه استفاده از نی برقی برق و استفاده از موتورهایرويدست زند، کشف ن
ل يوتر روزانه به تکامل وسايز پردازنده ها و کامپيک و اختراع ري به دانش الکترونیابيدست
ما در عصر .  تصور کردیانين روند نقطه پاي توان بر تکامل ایدهد و هنوز نميدان ميد ميولت

 را در مقابل ما یمي تحول عظیدانهاين عصر ميم و اي کنی میدانش اطالعات و آمار زندگ
ن تصور ابلهانه را ي مولده و متکاملتر شدن آنها ایرهاين تکامل نيچگاه ايگشوده است، ه

 رود ین رفته، مي مولده از بیروهايا استثمار طبقه کارگر با تکامل ني بود که گوآوردهيبوجود ن
د کنندگان ي بنام تولیدند که انسانهائي دیرا همواره همه با چشم خود ميا خواهد رفت؛ زيو 

 کنند بدتر ی که کار نمیه دارانيشان از سرماي کنند و وضع زندگیم در کارخانه ها کار ميمستق
د يل توليبا رشد و تکامل وسا. ان وجود داردي پایاز بي کار نیروي از نیبهره کشپس به . است

ر ي اخیشرفتهايبا پ.  رخ ندادیريي در استثمار طبقه کارگر تغید افزوده شد وليبر حجم تول
جتًا از تعداد کارکنان و يده است و نتيع خودکار گرديش صنايداي مدرن که موجب پیتکنولوژ

  ا کارخانه ها بدون يد آمده که گوين تصور پديا بشدت کاسته شده است، لذا اکارگران کارخانه ه



                                                                                                عي خودکار شدن صنا                         6      صفحه 
گر استثمار يم که در آن ديده اي رسیو ما به جامعه ا توانند کار کنند یاستثمار طبقه کارگر م

عتًا از ين امر طبيا. نندي بیش شدت استثمار را نميآنها افزا.  نداردیانسان از انسان وجود خارج
 از یه ناشي شوند که سرمای توانند مدعیرا ميه داران است زيک باب طبع سرمايدئولوژينظر ا

ن شبه يل شوند و با اي قایت اخالقي مشروعیه داري سرما نظامی انسانها نبوده و برایبهره کش
 ی بتونیمغزها" نوان ستها را به عيسم بروند و کمونيني لن-سمي مارکسیدئولوژيعلم، به جنگ ا

 یش فکر ميده اند و مانند صد سال پيرات را نفهمييکه تغيکسان"  ، "ی سنتیستهايکمون" ،  "
  .انه خود قرار دهنديورش وحشيمورد آماج حمله و " کنند
د يل توليستند جز همان وساي نیگريز ديچ چيز هيها ن" روبات"ح داد که يد توضين جا بايدر ا

ن يش ايدايد استثمار را در جهان محو نکرد، پيل توليافته و اگر در گذشته تکامل وسايتکامل 
  . افکندیز استثمار را از جهان بر نميد نيفن جد

 که قادر یه داريع صادق است، آن سرمايب به اتفاق صنايت قريثردر گذشته، که هنوز در اک
 توانست بر ی بکند میشتريد بيد خود را تکامل داده و در زمان کمتر توليل تولي شد وسایم

د شده را به ي اجتماعًا تولی از ارزش اضافیشترياساس عملکرد قانون ارزش در بازار سهم ب
 کند و شامل یز حکومت ميگذشته حاکم بود امروز ن که در ین رابطه ايهم. ب خود بزنديج
د يل تولين وساي که کارخانه خود را با ایه داريسرما.  شودیز مي خودکار نینهاين ماشيا

ل را ندارد در موضع برتر است و در بازار ين وساي که ایه داري کند نسبت به سرمایز ميتجه
 ی کارگران کارخانه ویرويب با نيرق که در کارخانه ی ارزش اضافیه داريرقابت کور سرما

 محصول کار انسان است و از یز ارزش اضافينجا نيدر ا.  کندید شده است تصاحب ميتول
 روبرو یل سازيع اتومبيده در صناين پديما با ا.  شودی زاده نمیآهن پاره خودکار ارزش اضاف

د و ي خط تولی به علت سادگد وي خودکار در تولیجاد نقاله هاي با ایه داريممالک سرما. ميهست
ت کار را مرغوب تر يفياز تعداد کارگران خود کاسته، ک" روبات "یريد انبوه، با به کارگيتول

.  کرده اندیتش کاهش داده و آماده فروش در بازار جهانيفيل را نسبت به کيمت اتومبينموده، ق
 توانند یز هر نظر بهتر مشتر برخوردارند که اي از فروش بیل هائي آن اتومبیدر بازار جهان
شرفته است و در بازار يار پين نظر بسي ژاپن از ایل سازيع اتومبيصنا. کنندیجلب مشتر

، سهم کارگر یه داري قادر است با کنترل بازار و اتکاء به همان قانون ارزش سرمایجهان
ن بعلت ن طور جلوه گر شود که در ژاپيممکن است ا. ب زندي را به جیا فرانسوي و یآلمان

 بر اساس ی شود ولی استثمار نمی کارگر ژاپنیل سازيع اتومبي روباتها در صنایريبکارگ
ق عملکرد قانون ارزش ي از طریم طبقه کارگر جهاني که ما در قبل به آن اشاره کردیاستدالل

ه داران ي ادامه دارد که سرماین روند تا جائيدر هر صورت مورد ستم و استثمار است و ا
 ین مرحله طيتا ا. ژاپن برسانندیک خود را به پايز از نظر رشد تکني نیا فرانسويو  یآلمان

کند يز شريا فرانسه ني در غارت دسترنج زحمتکشان آلمان و یه دار ژاپنينشده است طبقه سرما
ع ين ممکن است در مورد صنايالبته ا.  زنندیب خود مي از دسترنج آنها را به جیو بخش
ه داران آلمان است که ين سرماي ایميع پتروشي باشد و گرنه در مورد صنا صادقیل سازياتومب

ه ها ينجاست که ما با تداخل و ادغام سرمايدر ا.  آوردی در می کارگر ژاپنیدمار از زندگ
ه ها ي کنند با نقل و انتقال سرمایق بازار بورس و بانکها تالش ميم که از طري شویروبرو م
  .اکثر سود را به آنها برسانند ساکن گردند که حدیدر جائ
  .ميم و به اساس مطلب باز گردين بخش از بحث خود بگذرينه در اين زمياز ا
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 یه استثمار طبقه کارگر واقعًا منتفم که اگر مسئلي پردازین مطلب مفصل نمينجا به ايما در ا

 که صاحبان یه داران ژاپنيچرا سرما.  شودی بهتر نمیشده است چرا وضع کارگران ژاپن
د ي همه اجتماع تولید براين کارخانه ها باي کنند و اید مي شده اند که خودکار تولیکارخانه هائ

. د را به کارگران بپردازند از درآمد خوی بخشیستند حتيکند تا وضع همه سکه شود، حاضر ن
. ی ویط زندگيرا بحث بر سر استثمار طبقه کارگر است و نه بهبود شرايلش روشن است زيدل
 یاختالفات طبقات.  گردندیر ميب پذي شوند و آسی نابود می کارگرین است که خانواده هايا

  .ابدي یش ميفاصله فقر و ثروت افزا.  گرددیقتر ميق و عميعم
 یا همه کارخانه ها مين سئوال پاسخ داد که آي شود به ای امر روشن شد ، متيحال که ماه

 یها نم" روبات"را ي شود تصور کرد زی را نمین امريکار کنند؟ مسلمًا چن" روبات"توانند با 
را يز. تصاحب کنندیه داريق عملکرد قانون ارزش سرمايگر را از طريکديتوانند دسترنج 

ه يشرفته هستند که به سرمايد پيل توليروبات ها وسا.  کنندید نميل تویها ارزش اضاف" روبات"
د عقب يل توليب را که وسايه داران رقيد انبوه و ارزان، سود سرماي دهند با تولیداران امکان م

  .ن و بسيهم. نديمانده تر دارند بربا
کنند و همه  یکار م" روبات"د که همه کارخانه ها با ي تصور کنی بطور کامًال فرضیلحظه ا

 و حقوق ی، درمانیکاريمه بيآنها فاقد ب. خته انديابان ريکار کرده و به خيکارگران خود را ب
 را ین مخارج اجتماعي صاحب کاران که ای را براین خود سود اضافي اند و ایبازنشستگ

ا ريشان محکوم بمرگ اند، چرا؟ زيونها کارگر با خانواده هايليم.  شودیگر ندارند موجب ميد
 کند به ین راه کسب مي را که از ای کامًال خودکار است و ثروتیه دار مالک کارخانه يسرما
ه ي سرمایهاين تئورين امر، هميا هميآ.  کندیزد و شخصًا تصاحب مي ری میب شخصيج
 ی طبقه کارگر میک و مشوب کردن افکار مبارزان راه رهائيدئولوژي مبارزه ای که برایدار

 خودکار را در ید و آن کارخانه هاي را برچین خون آشامي باشد تا بساط ایليد دليسازند، نبا
ن ي را از بی خانمانی، فقر و بید کند و گرسنگي تمام جامعه تولیار همه جامعه گذارد تا براياخت

  ببرد؟
د کمر بسته اند و انسان در آن ي به امر تولیک مشت آدم آهنين است که فقط ياگر واقعًا چن

ه يک نفر سرمايب ين کار به جيد سود حاصل از اين است پس چرا بايد؟ اگر واقعًاچن ندارینقش
  .دار رود

زمان کار " روبات "ی برای فرضیاي خودمان ؛ در آن دنیم به مثال جامعه فرضيحال باز گرد
) د کار کندي خود باید قواي تجدیمانند انسان برا" روبات "  آن ی که در طیزمان کار( الزم 

ه دار ي سرمایاز خود برايش از نيمانند انسان ب" روبات" که یزمان کار ( ی کار اضافو زمان
" روبات"ها کاال هستند که قبًال توسط کارخانه " روبات"خود . ستيمطرح ن)  کندیکار م
 را که در خود آن ی توانند ارزش کاری تنها می مصنوعین آدمکهايد شده اند، اي تولیساز

نجا با مبادله يدر ا. گر منتقل کنندي دید با استهالک خود به کاالهايند تولنهفته شده است در رو
(  آن یصه هايم که آن را در مبحث کاال و خصي برابر در بازار مبادله روبرو هستیارزشها

ان گردش کاال يم که در جريما ثابت کرد. ميح داديتوض) ارزش مصرف و ارزش مبادله 
 یرويتنها با تصاحب ن.  شودی پولدار نمی با مبادله کاال کس. شودیجاد نمي ایارزش افزوده ا

 با یل سازيا اتومبي و ی کفاشیحال اگر همه کارخانه ها.  شود ثروت افزودیر ميکار غ
  ن يد کنند و اي تولی مساوی مجهز باشند و در واحد زمان مقدار کاالی مصنوعین آدمهايمدرنتر



                                                                                               عي خودکار شدن صنا                          8      صفحه 
ن ين گردد، آنوقت همه صاحبان اييمت آن مطابق قانون ارزش تعيد و قيکاالها به بازار آ

مت يدر بازار به همان ق خود را ین حالت توانسته اند کااليد که در بهتريکارخانه ها خواهند د
ن يه داران که تا کنون از اين سرمايآنوقت ا. ب آنها نشده استي نصیتمام شده آب کنند و سود

سم يق مکاني با آنها بودند و از طریط مساويشان فاقد شراي کرده اند که رقبایامر استفاده م
 دست یت رود دسي کردند، حال بایب را تصاحب مي کار کارگران رقیبازار ارزش اضاف
را مانع يد بپردازند زيل توليستند به تکامل وسايآنوقت آنها حاضر ن. ب بخورنديبگذارند و از ج

 اشاره ینه به همان مثال کفاشين زميم در اياگر بخواه.  انسان از انسان خواهد شدیاز بهره کش
مت ي کنند قید مي که کارخانه خود را خودکار کرده و کفش تولیه داراني همه سرمایم برايکن

 خودکار ینهايرات ماشي تعمیکسان است که برابر همان زمان الزم برايتمام شده در بازار 
  .است
 یاس جهانيه را در مقيد سرمايها با" روبات"ق نقش ي فهم دقیم که براين مبحث نشان داديدر ا
 آن، یادمت و جنبه اقتصيها از نظر ق" روبات"را که اساسًا ساخت و تکامل يز.  کردیبررس
 یبرا.  باشدی بازار جهانید انبوه و براي تولیه دار در پي صرف دارد که سرمایزمان

  .ستي نی خودکار اقتصادی مصنوعینهاي کوچک ساختن ماشیبازارها
ه يان سرماي خود تضاد می آب کردن کاالهایشتر براي فروش بیدر عرصه کسب بازارها

 از یشتري خواهند سهم بیرا هر کدام مي ز شوندیرد و بخون هم تشنه مي گیداران اوج م
  . تصاحب کندیاس جهاني را در مقید شده اجتماعي تولیارزش اضاف

ه يه خواننده به هجوم سرماسه گردد خوب است کي مقای واقعین مبحث با زندگين که اي ایبرا
 یمانک کارگر آلي را که یکار.  توجه کندی شرقی اسارت طبقه کارگر اروپایروپا براداران ا

 15 با ینيورو و کارگر اوکرائي 1/5 دهد، کارگر چک با یورو در ساعت انجام مي 15با 
ه ها به ين جهت هجوم سرمايبا.  رساندیبانجام م)ورو است يک صدم يهر سنت ( سنت 
س يق تاسيه داران از طريا سرماير شده است و يمت دارد سرازي که کارگران ارزان قیمناطق

ط ارزان استخدام کرده ي آنها را در همان کشور با شرای شرقیلک اروپاموسسات دختر در مما
ن اقدامات ي ای آورند و هم اکنون در صددند موانع قانونی می بهره کشیو سپس به غرب برا

ق تکامل ي دهند که سود آنها نه از طریه داران نشان مينجا سرمايدر ا. ن ببرنديز از بيرا ن
 کارگران یق تصاحب ارزش اضافيکارخانه ها بلکه از طرد و خودکار کردن يل توليوسا

 استفاده از ی برای شرقی و اروپای جنوب شرقیايه ها به کره، آسيهجوم سرما. دي آیبدست م
د روشنفکران خود فروخته ي پلیهايت تئورينجاست که ماهيدر ا. دستمزد ارزان کارگران است

م که طبقه کارگر يني بینجاست که ما ميادر .  شودیان ميب مردم هستند نمايکه در صدد فر
. رندي گیگر سبقت ميکديه داران بر ي سرمای از وی بهره کشیزنده است و وجود دارد و برا

 یچه استدالل. ستيش ني بیه مرگ طبقه کارگر حرف پوچيم نظريني بینجاست که ما ميدر ا
ات ين نظريل برهمه ا روزمره است که مهر ابطای زندگیت جاريمهم تر و محکم تر از واقع

ه داران به غارت دسترنج ي سرمای محکم تر از اعترافات عملیتيچه واقع.  زندی میضد علم
  .کارگران است

ن يرغم اي حال که روشن شد امکان ندارد همه کارخانه ها را با روبات مجهز ساخت و عل
( ه ي سرمایآلب ي ترکیق بررسين استدالل را از طري کسب کرد الزم است که ایارزش اضاف

  .ميز کامل کنين) ک يب ارگانيترک
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نسبت ( ه يک سرمايب ارگانيا ترکيه و ي سرمایب آليترک -4

  .ها در آن" روبات"و نقش ) رّيه متغيه ثابت به سرمايسرما
 خانه پنهان یر متکايفتد و به صورت گنج در زيد و کسب سود به کار ني تولیه اگر برايسرما

ن است که در يش در اي دارد و زندگیه عملکرد اجتماعيسرما. ستيه نيگر سرمايباشد نامش د
د و يافزاي بدست آورده به حجم خود بیآورد و مجددًا با ارزش اضافيد به کار افتد، سود بيتول
د ي باز تولیه برايسرما.  رودین ميه از بين صورت سرماير ايد در غيد نماي را باز تولشيخو

نجا الزم يدر ا. د خون زحمتکشان را بمکد تا راکد نماند که که جانش را از دست دهديخود با
  . آن توجه کردیه و نقش اجتماعي سرمایب آليه به ترکيد سرماياست که در روند باز تول

ساختمان کارخانه ها، ( ه ثابت ي به سرماینيرا به اعتبار نقش آن در ارزش آفره يمارکس سرما
ل کار، ي خودکار و آتومات ها ، روبات ها، وساینهايزات و ابزار مقاوم، ماشين ها، تجهيماش

م يتقس)  کار کارگریروين( رّيه متغيو به سرما)ه ، ابزار و آالت کم مقاومتي و اولیمواد کمک
د ي نماید شرکت ميه مولد است که گرچه کًال در تولي از سرمای ثابت آن بخشهيسرما.  کردیم
 ید به محصول منتقل مي تولیان چند مرحله ايج در جريکباره بلکه بتدري ارزشش را نه یول

د ، يجاد ساختمان و مراکز تولي ایه مولد است که براي از سرمایه آن بخشين سرمايا. سازد
 عمر یه ثابت دارايعناصر سرما.  رسدیزات کارخانه به مصرف مينها و تجهيد ماشي خریبرا

 گردند و ارزش خود را به محصوالت ید هستند و سال به سال فرسوده تر مي در تولیطوالن
ر يراتشان غيش مخارج تعميا با افزاير قابل استفاده گردند و ي گردانند تا غیکارخانه منتقل م

 خود طول عمر یمت تمام شده کاالي محاسبه قیران براه داين جهت سرمايبهم.  گردندیاقتصاد
 یمت کاال منظور مين قييه ثابت را در تعيگر سرمايزات و به سخن دين آالت و تجهيماش
.  کنندیه ثابت را به مقدار محصول کارخانه سرشکن مينکه ارزش سرماي ایعني. دارند
ز به يکه در آن نهفته است را نه ثابت يد کاال ارزش منتقل شده سرماي با خریکه مشتريبطور

ن روند يزات کارخانه در اينها و تجهي ماشیکيزي فیفرسودگ.  پردازدینسبت محاسبه شده م
 ی و به سخن اقتصادی اجباری ما با فرسودگیم وليقرار دارد که در باال به آن اشاره کرد

رغم يد موجود عليل تولي است که وسایم و آن موقعيز روبرو هستينها ني ماشی معنویفرسودگ
روبات ( د متکامل تر و مدرن تريل توليد با آمدن وساي آینکه مقاوم بوده و کار از آنها بر ميا

 یگر اقتصاديرا استفاده آنها ديد خارج شوند، زيد از گردونه تولي گردند و بایکهنه م) ها 
است که ن رو ياز ا. کندیف ميه دار را در بازار آزاد تضعيست و قدرت رقابت سرماين

عتر کار يشتر و سرين آالت خود قبل از آمدن جنس نو به بازار بي خواهد از ماشیه دار ميسرما
 یه داران برايتالش سرما. اندازديدور ب" مقرر"بکشد تا مجبور نشود آنرا قبل از موعد 

 کار بدون ی ارتقاء شدت و شتاب کار، برای، برا)روز کار (  تر کردن کار روزانه یطوالن
ش فشار يبا افزا.  گرددی مین امر ناشيدر کارخانه از ا ) یفتيکار ش ( ی شبانه روزیه وقف

 قبل از آمدن یعني یشتريه ثابت به سرعت بيد، ارزش سرمايکار به کارگران و کاهش مدت تول
 کند، به کاال منتقل یه دار سلب ميد مدرن تر به بازار که قدرت رقابت را از سرمايل توليوسا
 کسب یه داران که در پيان سرمايدن کارگران مي چاپی برایبارزه مرگ و زندگم. شودیم

شتر کار بکشد تا زودتر يکوشد از کارگر خود بيهرکس م. رد ي گیشتر هستند در ميسود ب
  را با يد ، زيد خود را مدرن تر نمايل توليکند و وسا ثابت خود را به کاال منتقل  ه يارزش سرما
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 ی خود در بازار جلو افتاده و از سود فوق العاده برخوردار مید از رقبايمدرن کردن فن تول

افته اند ادامه يد دست يز به فن جديه داران نير سرمايکه ساين سود فوق العاده تا زمانيا. گردد
  .دارد
ر و بغرنج شدن ييه، تغي شود و انباشت سرماید خود انباشته تر ميه در روند باز توليسرما

 است که بطور یندين فرآيا.  داردیرا در پ) ه يک سرمايب ارگانيترک" ( هي سرمایب آليترک"
  .ش دارديه گرايمداوم به تجمع و تمرکز سرما

. ز برخورد کرديه ني سرمایب آليها از نقطه نظر شرکتشان در ترک"روبات"د با نقش يحال با
د و بسخن يل تولي و خودکار، ادامه رشد دادن و متکاملتر کردن وسای مصنوعیساختن آدمکها

ن تکامل يرا در اي، ز) انسان یرويد بانضمام نيل توليوسا(  مولده استیروهايگر رشد نيد
ن ي ساختن ایه دار برايسرما. ده و تخصص کسب کنديد آموزش ديز باين یعامل انسان

ن کار به ي در ایه گذاريسرما.  کند، پول خرج کندیه گذاريد سرماي خودکار باینهايماش
. ل کردي توان در مدت کم به پول تبدیخته را نميش ريه پياز دارد و سرمايه کالن نيسرما

از ي که نین سازيع ماشيشه صنايمانند هم. دت است دراز میه گذاريک سرمايساختن روبات 
ه داران يگر سرماي مولده کهنه ، دیروهاينند با سطح رشد ني بی کنند و میبازار را حس م

 و ی روند تا با رشد دهی آن می کسب کنند در پیستند سود مناسبيمنفرد و مجزا قادر ن
ت يعتر کاال در وضعيد سريا در تول خود ریه داراٍن مشتريد، سرمايل توليمتکاملتر کردن وسا

 ( ی مولده که کار را به خودکاریروهاين تکامل نيا. شان قرار دهندي نسبت به رقبایبهتر
ه دار يسرما. ه موثر استيب سرماي کشاند در ترکید ميکارخانه ها و خطوط تول) ون ياتوماس
" نسبت به " ابته ثيسرما"ش سهم يشتر به سمت افزاي کسب سود بیدان رقابت برايدر م
دش، با يل تولي خواهد با بهبود و تکامل وسایه دار ميرا سرمايش دارد، زيگرا" رّيه متغيسرما

 رقابت خودش در بازار ی برایط بهتريد، با بکار گرفتن نرم افزارها شرايخود کار کردن تول
 یدان معنن بيا.  کسب کندیشتريه دارش سود بيب سرمايآورد تا بتواند نسبت به رقيبدست ب

ن آالت و ي خود در ماشیه گذاريش حجم سرماي کند با افزایه دار تالش مياست که سرما
 برخوردار گردد که در تحت آن بتوانند در یتيل از آنچنان موقعين وسايد با تکامل ايل توليوسا

د ي تولیشتري بیه دار، کااليب سرماي رقیديط توليزمان کمتر نسبت به گذشته و نسبت به شرا
ا با ي از کارگران به کار و ی با اشتغال حد کمتریعني کار کمتر، یروي از نیريکند و با بهره گ

ارتقاء . ش دهدي کارخانه خود را افزای بهتر، بارآوریديج تولي نتایهمان مقدار کارگر مل
دان ي شود و در میه ميش سرمايش از پيش و انباشت بيموجب افزا" هي سرمایب آليترک"

 یه هايرا سرمايز.  بلعندی کوچک را میه هاي بزرگ سرمایه هايه ها، سرمايرقابت سرما
 یط مناسبيد از شرايل تولي کالن و تکامل وسایهايه گذاريستند با سرمايکوچک که قادر ن

 یه بزرگ روبرو شده و ورشکست مي ارزانتٍر سرماٍیبرخوردار شوند در بازار رقابت با کاال
ق ين طري گردد و از ایه داران بزرگ و بانکها ضبط ميط سرمان آالت آنها توسيشوند و ماش

تراکم ( ه ي سرمایا گردآئي" تجمع. " گرددیب، بزرگ و بزرگتر مي رقیه هايسرما
 بزرگ جداگانه و یه هايش سرمايداين روند پيبه ا ) konzentrationونيکنسنتراس
 یهايه گذاري، سرما"هيرما سیب آليترک"ن حال، رشد شتابان يبا ا.  شودی اطالق میانحصار

 به هم و ی انفرادیه هايوستن سرماين ضرورت ، منشاء پي سازد و ایکالن را ضرور م
   غول یه هاي کوچکتر توسط سرمایه هاينده سرمايا بلع فزليشراکت و ادغام روزافزون آنها و 
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گر ي خودکار و به زبان دینهايه داران در ساختن ماشي سرمایه گذاريسرما.  گرددیکر ميپ

  .ردي گیزه منشاء مين انگيها از هم) روبات  ( ی مصنوعیآدمکها
ل ي از وسای ساده ایگر سخن بر سر گردآئيد"  هيتمرکز سرما "در روند : دي گویمارکس م

 یه هائيسخن بر سر تجمع سرما. ستي برکار، که همان انباشت است، نیو فرمانروائد يتول
ه دار يد سرماي آنها ، خلع یافته اند، سخن بر سر حذف استقالل انفراديل ياست که قبًال تشک

ه دار بزرگ ي سرمایار به عده کميه داران کوچک بسيل سرمايه دار و تبديله سرمايبوس
ن است که فقط متضمن يا" ) ه ي سرمایگرد آئ" روند  ( یا روند اولان بين جريتفاوت ا.است
له رشد يدان عملش بوسين مي بکار افتاده موجود است و بنابرایه هايم سرماي در تقسیرييتغ

ه به آن ين مورد سرمايدر ا. ستي مطلق انباشت محدود نیا مرزهاي یمطلق ثروت اجتماع
.  دهدی آن را از کف میاري بسیود که دست هاشياد متورم ميکدست به مقدار زيجهت در 

ه، يسرما. ( ن استيرد، همي گی قرار می خاص، که در مقابل انباشت و گردآئیتمرکز بمعنا
 یرقم م"  یانحصارگر "ا ي"  تمرکز "ن يه را اي سرمایسرنوشت نهائ ) 597، ص 1جلد 
  .زند

وتر يد کامپيه داران که به توليماسر. م ي بزنیات سريدان زنده واقعي به میحال از عرصه تئور
وتر يهنوز کامپ. ن امر متضرر شدنديار و بشدت از ايان خود بسيپرداخته بودند در اثر رقابت م

 ید مدرنتر ميد در اثر اختراع جديل توليد بود که وسايا در خط توليآمده بود و يد به بازار نيجد
. عتر بوديشرفته تر و سري پی قبلوتري رفت که از کامپید مي به خط تولیوتريشد و کامپ

وتر يعتًا کامپيان جستجو گر طبيرا مشتري کرد زی اگر به بازار آمده بود باد میميوتر قديکامپ
  .ميوتر روبرو شديمت کامپين جهت ما در بازار با سقوط قيبا. دندي خریعتر و مدرنتر را ميسر

آنچه .  کندیه دار نميب سرماي نصید سوديه ثابت در تولين است که سرمايآنچه مهم است ا
.  کار انسان استیروي نیعنير ّيه متغيه دار سود آور است بخش مربوط به سرماي سرمایبرا

  . نامندیر نرخ استثمار مّيه متغي بدست آمده از کار کارگران را به سرماینسبت ارزش اضاف
                    ارزش اضافه

  -----------------=نرخ استثمار
  رّيه متغي            سرما      

  
شه يهم.  نامندیر را نرخ سود مّيا متغيه اعم از ثابت و ي به کل سرمایو نسبت ارزش اضاف

بزرگتر از مقدار آن ) ه ثابت يسرما(  رود ید به کار ميل توليد وسايکه در توليه اينسبت سرما
  .ر استّيه متغيا سرماي کار یرويدر جلب ن

  
                             ارزش اضافه 

  ----------------------------------------=نرخ سود
  رّيه متغيسرما+      ه ثابت      ي              سرما

  
  :ر نوشتيق زي توان به طری  میاضين فرمول را از نظر ريا
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                         ارزش اضافه
                       --------------  

  رّيه متغي                       سرما
  --------------------------------=سود نرخ 

  ه ثابت ي                       سرما
 )               1 +---------------(    

  رّيه متغي                       سرما
  

  :که برابر است با 
  

                           نرخ استثمار
  -------------------------------= نرخ سود

  ک يه ارگانيب سرمايترک+ 1              
  

ب يترک( ه ي سرمایب آلير ترکّيه متغيه ثابت به سرمايم نسبت سرمايهمانگونه که ذکر کرد
ن نسبت بزرگتر شود به همان نسبت مخرج کسر بزرگتر يهر چه قدر ا. نام دارد) ک يارگان

ه ي گردد که سرمایروشن م در اقتصاد یاضين رابطه رياز ا.  کندیشده و نرخ سود تنزل م
ه دار، مترادف تنزل نرخ سود ي سرمای دراز مدت و کالن در رشد و تکامل روباتها برایگذار
د ي جدی صرف دارد که نخست به بازارهایه دار تا مدتي سرمای برایه گذارين سرمايا. است

 یشيش پيا فروش کاالهیب برايه دار رقيگر آنکه بتواند بر سرمايدا کند و ديفروش دست پ
ق عملکرد قانون ارزش به خود يز از طريب را ني کارگر رقیرد تا بتواند ارزش اضافيبگ

 یار کارفرما قرار داشته باشد بطوريمت در اختيد کارگر ارزان قين گذشته نباياز ا. منتقل کند
  .د روبات برهم بزندي را در تولی ویه گذاري سرمایکه حساب اقتصاد
ن يرا در اي شده اند زی شرقی ممالک اروپای راهیيه داران اروپاي سرمام کهيامروز ما شاهد آن

 کار ارزان یروي از نیميه داران به منبع عظيسرما. ن استيار پائيممالک دستمزد کارگران بس
د را در کشور خود سر و ي کند که تولیه داران صرف نمين سرماي ایبرا. افته انديدست 

ط ي بهبود شراین کشورها برايرکت مبارزه طبقه کارگر در ارا مخارج آن از بيسامان دهند ز
ه دار يسرما.  استی شرقی حداقل کارگران اروپاین زندگيار باالتر از مخارج تاميش بسيزندگ

زه سود حداکثر يه بر انگي سوزد با تکی دارد و نه دلش به حال هموطنش میکه نه عرق مل
 را یه دار برهم زده و نرخ سود وينفع سرماه را بي سرمایب آلي شود که ترکی می جائیراه
ن نازل ي التیکايا و آمريا آسي و ی شرقیه در ممالک اروپاي سرمایب آليترک. دهدیش ميافزا

سهم نسبتًا نازل ارزش .  کندیه دار کمک ميش نرخ سود سرماين به افزايتر از اروپاست و ا
 که از حقوق یي و سازمانهایماع اجتینهايشت مورد استفاده کارگران، نبود تاميل معيوسا

  ش يافزا.  استثمار است نرخ باال بودن   ی معن ن بودن سطح دستمزد بهيکارگران دفاع کنند، پائ
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در فرمول .  سازدیه دار متعادل مي به نفع سرما نرخ سود رایش نزولينرخ استثمار گرا

ش نرخ ين به افزاي شود و ایر بعلت دستمزد نازل کارگران کم مّيه متغي ما سرمایاضير
 از یعيه دار چنانچه عرصه وسي سرمای شود که برایجه مينجا نتياز ا.  انجامدیاستثمار م

 در ساختن یني سنگی گذارهي کند سرمایمت در دسترس باشد صرف نمي کار ارزان قیروين
  .روبات بعمل آورد

 ید به مناطقي تولیه عرصه هاي ساختن روبات در کلیه داران بجايت که سرماين واقعيخود ا
د ي محکم تر است و مویلي کار ارزان در آنجا فراوان است از هر دلیروي آورند که نی میرو
 کار کارگر است که ارزش ني کند و اید نمي تولیه است که روبات ارزش اضافين نظريا

  . کندی میيافزا
ن يه داران ايدند که چرا سرماي پرسیفرانسو) رنو  ( یل سازيع اتومبيه دار صنايک سرماياز 

بان ي کنند تا با روبات کارخانه را بگردانند و گریشاخه از صنعت همه کارگران را اخراج نم
هر کارگر :  ن گفت ير پاسخ مخبر دیو. نديز راحت نمايخود را از دست اعتصاب کارگران ن

.            ن ندارديد ماشياج به خري روبات احتی خرد ولین مي در طول عمرش سه بار ماشیفرانسو
رون کند از کجا يه دار چنانچه همه کارگران و کارکنان کارخانه را بي سرمایارزش اضاف-
   شود؟ین ميتام

  .دين توجه نمائيل لنين تحليرات آن به ايه و تاثي سرمایب آليدر مورد ترک
د گسترده را با در نظر گرفتن يد توليد مارکس را تکامل داد و طرح تجديد تولي تجدین تئوريلن

  .م نموديک در حال ارتقاء تنظيب ارگانيترک
د يل توليد وسايابد سپس تولي ید رشد ميل تولي وساید برايل توليد وسايعتر از همه توليسر" 
ن عملکرد آنست که ي ایتجل " یل مصرفيد وسايکند تر از همه تول و یل مصرفي وسایبرا

 یشاخه ها.  خوردید خود به خود برهم مي تولین شاخه هايبوجود آمده ب ) یکم( تناسب 
 ید عقب تر باقي خلق از رشد تولیابند و مصرف توده هاي یمختلف بطور نا موزون رشد م

شتر و به يوسته بي پیکارير به بياجتناب ناپذه يک سرمايب ارگانيرا ارتقاء ترکيز.  ماندیم
  . گرددیدتر طبقه کارگر منجر مياستثمار شد

 قانون 78 ص 1مجموعه آثار جلد " درباره به اصطالح مسئله بازارها " رجوع شود به ( 
  ).ن ي لن- یه داريد گسترده سرمايد توليتجد

  : دي گویمارکس م
افته است، به ي یر آن شکوفائي با آن و تحت تاث که خودیديوه تولي شیه براي انحصار سرما"

رسد ي می شدن کار به چنان نقطه اید و اجتماعيل توليد، تمرکز وساي آی در میصورت مانع
 یصوصت خيساعت مرگ مالک.  ترکدین پوسته ميا.  گنجدی نمیه داريکه در پوسته سرما

   "شوند ي متيت کنندگان سلب مالکي سلب مالک:  افکندین مي طنیه داريسرما
   )766، ص 1ه جلديسرما( 

 کار ارزان یروي نی که به بازارهایه داريم  سرماي قرار داریخين حکم تاريو ما در آستانه ا
ح يند و ترجي بی مولده نمیروهاي به تکامل روبات ها و رشد نیازيافته است ني یمت دسترسيق
 یه دستآوردهايپس گرفتن کل زحمتکشان و باز ی زندگیط اقتصادي دهد با تهاجم به شرایم

   به یه داري سرمایهجوم دولت ها. دين نمايد درجه استثمار سود خود را تامي آن و با تشدیرفاه
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 بما ی و رشد جنبش کارگریه داري در ممالک سرمایکاريع بين دستآوردها و دامنه وسيا

  . رفاه انسانها ساخته شوندی دهد که در آن روبات ها برای را مینده بهتريبشارت آ
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