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پیش گفتار

تاش گفتار
کتاب سررمایه مارکس ارزشرنند ترین و هوشرنندانه ترین اثری اسرت که در
زمینه نقد اقتصراد سریاسری سررمایه داری تا کنون به نگارش درآمده اسرت
این اثر مارکس با زبانی روان به تجزیه و تحلیل و نقد شریوه تولید سررمایه
داری پرداخته است فردریش انگلس 1در باره کاپیتال مینویسد :
" از هنگامج که در ر ی زمان سارمایه دار کارگر تادا شادهن ووشاته ای
که برای کارگران اهمات کتاب حاضاار را دارا باشااد اوترااار واافته اساات
رابطه ماان سارمایه کارن یننج محوری که تمام ساایاتا اجتما ج کنووج
حوک آن مج چرخادن در این ارر برای وسیااااتان باار بنحوی

مجن آوها باا

چنان مق تاز بانج که تنها برازودۀ یک آلماوج اساااتن گیاااتره یافته

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 1ـ فردریش انگلس در  28نوامبرسال  1820به دنیا آمد.انگلس به همراه مارکس از پایه گذاران سوسیالیسم
علمی اند بعد از مرگ مارکس در سال  1883انگلس انتشار جلد دوم و سوم کاپیتال را که مارکس فرصت
انتشار آنها را نیافته بود به عهد گرفت.
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اسات ارزه ووشاته های افرادی چون ا نن سان ساامونن فوریهن 2هرچه
هیااااات هرچاه بااز تواواد بود مااوی از آن وایااااات کاه ر اه بناام یفنفر
آلماوج 3زده شااده تا به چنان ممام شااامسج برآید که از آوما تمام ر ااه
مناسا ا اج اجتما ج کنووجن در خطوم مده آنن به مور ر شااان ترسااااا
گرددن همچون بانناده ای کاه بر فراز ب نادترین اه هاا رارگرفتاه مناا ر
کوهیتاوهای تائانتر از برابر چرماوش مج گذرد "
آن،

حجم زیراد کتراب و ارائره آمرار و ارقرام و محراسرررربراتی کره برای در

خواننده باید آشررنائی مختصررری با ریاضرریات و آمار داشررته باشررد سرربب
گردیده تا کارگران و زحنتکشررران که مشرررغله کاری زیادی دارند کنتر به
سراغ آن بروند ولی لزوم در

مطالب این کتاب
4

برای دست یابی آنها به آگاهی طبقاتی ،بسیار الزم و ضروری است

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 2ـ سن سیمون و فوریه و رابرت اون از سوسیالیستهای تخیلی قرن هجدهم اروپا هستند که بهبود شریط آحاد
جامعه را بر مبنای حرکت روشنفکرانه جامعه به سوی خوبی و تعدیل شرایط استثمار می دانستند.
رابرت اون ،اقتصاد دان و سوسیالیسم تخیل گرای قرن هجدهم انگلستان (  1771ـ  1858میالدی )
سن سیمون ،فیلسوف و عالم اجتماعی و از اولین سوسیالیستهای قرن هجدهم فرانسه
( 1760ـ  1825میالدی )
ـ فوریه ،ریاضی دان و فیزیک دان قرن هجدهم فرانسه (  1768ـ  1830میالدی )
 3ـ منظور انگلس شرایط آن زمان آلمان است.که به علت شرایط ویژه آن زمان ،موجب شکوفائی تفکر در آلمان
شد ،که فیلسوفان بزرگی مانند هگل و فوئر باخ و سپس از همه مهمتر مارکس و انگلس حاصل آن زمان هستند.
 4ر در سال  1387رئیس کتابخانه ملی ایران عنوان کرد :سرانه کتابخانی در کشور برای هر نفر دو دقیقه در شبانه
روز است البته در این محاسبه کتب درسی در نظر گرفته نشده ا ست آقای اشعری گفته اند که اگر زمان درس
خواندن را هم به این آمار اضافه کنیم سرانه مطالعاتی هر ایرانی می شود شش دقیقه با این حساب ژاپنی ها چهل و
پنج برابر ایرانی ها و انگلیسی ها بیست و شش برابر ایرانی ها مطالعه می کنند
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کتاب حاضررر سررعی ننوده اسررت که کتاب سرررمایه مارکس را تاحد امکان
برای کارگران و زحنتکشران سراده نویسری کند مسرلنا ن این کتاب حاوی تنام
مطالبی که در کاپیتال مارکس آورده شرده ننی باشرد منتها سرعی شرده اسرت
تا آنجا که منکن اسرت ،مطالب اسراسری کتاب سررمایه کارل مارکس در این
کتاب به زبان سراده برای کارگران توضری داده شرود واضر اسرت که این
کتراب بره هیع عنوان ننی توانرد جرای کتراب سرررررمرایره مرارکس را بگیرد و
نویسرنده نیز چنین ادعائی ندارد امید این اسرت ،خواندن این کتاب روشرنگر
راهی باشرد برای در

آسران تر کتاب سررمایه مارکس باید حجم کتاب نیز

در نظر گرفتره می شررررد چون اگر قرار بود کره کترابی برا حجم زیراد ارائره
گردد هنان مشرررکل قبلی پیش می آمد که بسررریاری از عدقه مندان به آثار
مارکس به سرربب حجم زیاد ،به سررراغ آن نروند در حقیقت حجم مطالب و
حجم کتاب از یک سو و فرصت کم مخاطبین برای مطالعه ازسوی دیگر،
تضرادی بود که باید به صرورت دیالکتیکی در راسرتای هد

کتاب حل می

گردید حال تا چه حد این تضراد به درسرتی حل گشرته اسرت ،منوط به نظر
خوانندگان و اسرتقبال آنان از این نوشرته اسرت در حقیقت شراید بتوان گفت
کره این کتراب عنرده مطرالبی اسررررت کره خواننرده درابتادا برایرد از نقرد اقتصرررراد
سرریاسرری مارکسرریسررتی بداند پیگیری بعدی مطالب بسررتگی به خود خواننده
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دارد کره چقردر می خواهرد در مطرالرب عنیش تر شررررود بنرابراین برای در
عنیش تر از مسائل اقتصاد سیاسی و
نقد آن به جامعه سرررمایه داری ،خواننده باید حتنا ن به اصررل کتاب سرررمایه
مارکس مراجعه کند شررراید بتوان گفت که این کتاب مقدمه ای سرررت برای
در

بهتر کاپیتال ونقد اقتصاد سیاسی مارکسیستی

کتاب سررمایه مارکس در سره جلد به نگارش در آمده اسرت که کتاب حاضرر
سرراده نویسرری شرردۀ جلد اول کاپیتال کارل مارکس می باشررد سرراده نویسرری
جلدهای دوم و سوم متعاقبا ن خواهد آمد
نکته دیگری که باید خواننده در مورد مطالعه اقتصررراد سررررمایه داری در
نظر بگیرد این اسرت که ،جامعه سررمایه داری بر مبنای تضراد های کشرنده
ای بنا گشرررته اسرررت که رهائی از آنان برایش منکن نیسرررت شررریوه تولید
سرررررمرایره داری هرروزه این نراجوری و تنراقضررررات را می زایرد بنرابراین
مطالعه این شریوه تولید ،تنها در تضراد و ناهناهنگی های خو هد هنین شریوه
میسررر اسررت خواننده در می یابد که تنها راه حل برای حل این تضررادها و
رهائی از این تناقضراتی که بشرریت را رو به نیسرتی می کشراند ،نفی خو هد
شریوه تولیدی سررمایه داری اسرت وجود تناقضرات و تضراد های الینحل در
شریوه تولید سررمایه داری در

آن را دشروار و سرخت می نناید مارکس

در اثر خود به نام سررمایه ،شریوه تولیدی سررمایه داری را با هوشریاری و
8
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ذکراوت خرارا العراده ای هنره جرانبره تجزیره و تحلیرل ننوده اسررررت در کتراب
حاضررر تا حد امکان سررعی شررده اسررت که شرریوه مارکس پیگیری شررود و
تولیدی سررمایه داری به سراده ترین روش منکن و تا حد امکان هنه جانبه
طبش روش مارکس توضرری داده شررود حال تا چه حد نویسررنده در این امر
موفش بوده اسرت ،قضراوت با خوانندگان متن اسرت زیرنویسرها گاهی برای
توضری بیشرتر و روشرن تر شردن متن اصرلی آورده شرده و گاهی برای آنان
که تو ضرررری بیشررررتری می خواهند به هنین دلیل گاهی مطالب زیرزیر
نویسرررها دشررروارتر از متن بنظر می آید برای آسررران تر شررردن در

متن

اصررلی ،ابتدا بهتر اسررت خواننده توجهی به اسررامی که ننی شررناسررد نداشررته
باشررد مسررلنا ن پیشررنهادات و نظرات خوانندگان چراغ راهنان خواهد بود تا
این مهم را با کیفیت هرچه بهتر و قابل قبول تر به انجام رسانیم
پیروز باشید
دسامبر 2012
بابک فرزام
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مستصر آشنائج با زودگج کارک مارک
کارل مارکس در سرال  1818در شرهر تریر ،آلنان چشرم به جهان گشرود
پدرش وکیرل بود او بعرد از اتنرام دوره دبیرسررررتان در سررررال  1835برای
تحصرریل در رشررته حقوا به بن رفت یکسررال بعد با اصرررار پدرش برای
ادامه تحصریل به دانشرگاه فریدره ی ه ا در برلین رفت و اینبار در رشرته
فلسررفه مشررغول به تحصرریل شررد در آنجا با اسرراتید معروفی آشررنا گردید که
مهنترین آنهرا بر وو بائر بود در آنجرا با عقراید هگلیران جوان آشررررنرا گردید
فلسرفه هگل تثثیر شرگرفی بر مارکس جوان گذاشرت او تز دکترای خود را
با نام تفا ج بان ف یافه م انت دمفریت اتافور نوشرت و درسرال 1841
از دانشرگاه ینا درجه دکترا گرفت مارکس سر س سرعی ننود که در دانشرگاه
بن بره تردریس ب ردازد ولی دولرت پروس بره علرت عقرایرد رادیکرال او مرانع
اشرتغال او شرد مارکس سر س با آشرنائی با عقاید لودویک فوئر باا و انتقاد
هرای او ازمرذهرب تحول ترازه ای در افکرارش پردیرد آمرد عقرایرد رادیکرال
مارکس سبب می شد که کنتر ناشری چاپ مقاالت او را قبول نناید جنی
وسرتفالن که از طبقات اشررا

جامعه بود در سرال  1836نامزدی خود را
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بایکی از اشرررررا

زادگان دربار بهم می زند تا با مارکس که درآن زمان

هجده سرال بیش نداشرت ازدواک کند مارکس در سرال  1843با جنی ازدواک
ننود هنسرررر مارکس در تنام دوران پر فراز و نشررریب او هنراهش بود
مارکس در  24سالگی از برلین به کلن آمد و سر دبیری نشریه راین را به
عهرده گرفرت امرا این روزنرامره نیز بعرد از چنردی بره علرت مقراالت تنرد و تیز
مارکس توقیف شد س س مارکس
از آلنان به فرانسره مهاجرت کرد در آنجا به کارهای انقدبی خویش شردت
بخشررید در بیسررت و هشررتم آگوسررت سررال  1844مارکس در کافه ای در
پاریس انگلس را مدقات کرد ،آنها دوسرررتان بسررریار نزدیک هم گردیدند و
این دوستی تا آخر عنر مارکس ادامه پیدا کرد در سال  1845مارکس به
دلیل فعالیت های انقدبی و نیز فشرار دولت پروس از فرانسره اخراک گردید
و به بروکسرررل مهاجرت ننود طی سررره سرررال اقامت خویش در بروکسرررل
کتابهای زیادی به رشرته تحریر در آورد ،که مهنترین آنها تزهائی در باره
فوئر باا اسرررت در سرررال  1847مارکس و انگلس به عضرررویت اتحادیه
کنونیسررررتهرا در آمردنرد کره در آنجرا این دو یکی از مهنترین کترابهرای تراری
جنبش کارگری را به نام مانیفسررت حزب کنونیسررت به نگارش درآوردند
در سال  1848بعد از انقدب فرانسه مارکس مجددا ن به فرانسه و بعد از آن
12
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بره آلنران برازگشرررررت در آنجرا مجرددا ن برا کنرک فریردریش انگلس روزنرامره
توقیف شرده راین را با نام روزنامه راین جدید بازگشرائی ننود مارکس در
سرررال  1849دوباره تبعید شرررد او اینبار برای هنیشررره به لندن رفت علی
رغم انتشرار کتابهای زیادی از مارکس در رس ط جهان و علی رغم ترجنه
این آثرار بره چنردین زبران مختلف دنیرا ،خرانواده مرارکس در لنردن برا فقر و
گرسررنگی دسررت به گریبان بودند با وجود مشررکدت بسرریاری که مارکس
داشرت من جنله بیناری خودش و هنسررش و دخترش ،او از پای ننشرسرت
و در چنین شرررررایطی بود کره کرارل مرارکس مهنترین اثر خود را بره نرام
سررررمایه به رشرررته تحریر در آورد ده سرررال آخر عنر مارکس با بیناری
روز افزون هنراه بود کررارل مررارکس یکسرررررال بعررد از مرگ دختر و
هنسرش در چهاردهم مارس سال  1883در لندن چشم از جهان فروبست
انگلس سه روز بعد از مرگش چنین نوشت:
" ر ز چهاردها مارسن سااا ت یک ربی به سااه بند از هرن بزرگترین
متففر زوده از ففر کردن باز اییااتاد ا فمد د د امه تنها گذاشااته شااده
بود مو نج که ما برگراااتاا ا را در
برای هماره "
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ثروت چیست؟

رر ج چایت؟
انسرران وقتی چشررم بازمی کند و شررروع به شررناخت دنیای اطرا

خود می

نناید علی رغم میل و اراده خود وارد دنیائی می گردد که در آن مناسرربات

وروابطی حاکم اسررت که قبل از او موجود بوده اسررت روابط و مناسررباتی
که داللت بر وجود نیروئی در جامعه دارد که خارک از اراده او قبدن شرکل
15
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گرفتره انرد روابط و منراسرررربراتی کره عرده ای را حراکم و عرده ای را محکوم
گردانرده اسررررت عرده ای برایرد کرار بکننرد و جران بکننرد و عرده ای هم بردون
زحنت از حاصررل دسررترنج آنها بهره ببرند و در ناز و نعنت زندگی کنند
این ناز و نعنرت ،این زندگی های اشرررررافی ،این هنره مال وثروت از کجا
آمده اسرررت؟ آیا اینها خدادادی اسرررت و یا حاصرررل زحنت و کار ثروتنندان
است و یا ازدزدی بدست آمده است؟
این کتاب سرعی دارد که نه تنها به این سرواالت پاسر دهد بلکه  ،ناجوریها
و تنراقضررررات ،پوچی و غیر منطقی بودن جرامعرک کنونی ،کره ریشرررره در
اقتصرررراد سرررررمایه داری دارد و هزاران انسرررران را هر روزه بکام مرگ
ونیستی می کشاند را نشان دهد 5نشان دهد که وضع موجود جهان به هیع
عنوان مطلوب اکثریت انسانها نبوده و آنها هیع اراده و دخل و تصرفی در
چگونگی توزیع ثروت در این جهان ندارند
سرریاسررت مداران ،روحانیون ،ارتش ،دادگاهها ،زندان و پلیس و خدصرره
تنام دم و دسرتگاهی که به نام دولت معرو

گشته است ،سعی دارند نظم و

یر ابهتر بگویم بی نظنی کنونی را منطقی جلوه دهنررد سررررعی دارنررد این
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 5ر طبش آمار سازمان ملل هر روز بیست و پنج هزار نفر از گرسنگی مینیرند که این رقم را اکثران کودکان تشکیل
می دهند
به گزارش بانک جهانی در سال  2008در کشور های در حال توسعه  1 28میلیارد نفر یعنی 22 4در صد
اهالی با درآمد کنتر از یک دالرو بیست سنت در روز زندگی می کنند طبش هنین آمار نزدیک به هشتاد درصد
مردم جهان یعنی  5.15میلیارد نفر درآمدی کنتر از ده دالر در روز دارند
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مناسرررربات را ابدی جلوه دهند روابط و مناسررررباتی که هرروزه میلیون ها
انسران را به فدکت و نیسرتی می کشراند نویسرندگان طرفدار این مناسربات و
سریاسرتنداران شران می خواهند به مردم به قبوالنند که باید هنه در حفظ این
نظم بکوشرند و مردم باید برای تداوم و تحکیم این نظم خوب کار کنند ،باید
ض ر شروند ،خوب کار کنند و آدم های خوش بینی
سرروقت سرر کارشران حا ر
باش ند آنها
باش ند و دنیا را هنانطور که هسرت با لبخندهای مصرنوعی پذیرا ر
ر
به ما می گویند چیزی را که ننی توانی تغییر دهی پس با آن بسراز به نظر
آنران مرا برایرد مراننرد بره ای براشرررریم کره اگر چره بره سرررردخی می برنردش ولی
فرارغ البرال در بغرل صرررراحبش آرام می گیرد مرذهرب می خواهرد بره مرا بره
قبوالند که آری ،تنام این ثروت ها ،خدادادی اسرت و انسرانها یا هیع نقشری
در بوجود آوردن آن نداشرته و یا اگرهم داشرته ،این نقش بسریار ناچیز اسرت
خدا برای آزمایش بنده گانش یکی را متنول می کند و دیگری را فقیر
یک تاجر در یک معامله که سررود زیادی نصرریبش می شررود ،این سررود را
خواسرت خدا می داند و خدا را شرکر می کند برای آنان که صراحبان ثروت
هسرتند ،خدا چیز بسریار خوبی اسرت چون تنام این نا برابری ها در تقسریم
ثروت را ،به او نسرررربرت می دهنرد و خود را خدن می کننرد می گوینرد ما
فقط امانت دار هسررتیم و تنام اینها امانت و متعلش به خداسررت ولی بر سررر
هنین امانت خدا حاضررررند جنگها به راه بیندازند ،آدمها بکشرررند و غارتها
17
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بکنند آنها با صررر

بودجه های میلیاردی ( آموزش و پرورش ،مسرراجد،

مراکز مختلف دینی ،رادیو تلویزیون ،روزنامه های رنگارنگ ) سررررعی
می کنند به تهی دستان به قبوالنند که این نابرابری های اجتناعی اقتصادی
خواسرت خداسرت و باید به آن گردن نهاد اعتراض و ناشرکری کردن گناه
اسرت و خدا قهرش می گیرد و چنین وچنان می شرود ،وخدصره مردمی که
مجبورند در فقرو تنگدسررتی زندگی کنند را از روز مکافات می ترسررانند
در حقیقرت خردا را برای دائنی کردن این نرابرابری هرا بکرار می گیرنرد،
واگر کله شررقی در این بین پیداشررود و این آموزشررها در او تثثیری نداشررته
باشرد و آنها را به چالش بکشرد و بخواهد به وضرع موجود اعتراض کند ،او
را با زندان وشکنجه و اعدام پذیرا خواهند شد
ارتش ونیروهای نظامی که سررراالنه میلیون ها دالر از بودجه یک کشرررور
صررر

آن می شررود ،در حقیقت حافظ و ضررامن نظم موجودند ،نظنی که

تنها برای عده قلیلی مطلوب اسرررت یعنی دائنی شررردن وضرررع موجود باید
تضرنین گردد ،تا ثروت صراحبان سررمایه تداوم یابد بدین منظور در کنار
نیرو های سررکوب ،دسرتگاههای مختلف اداری بکارگرفته می شرود مثدن،
مجلس قانون گذاری به منظور تصرویب قوانینی برای قانونی کردن سریسرتم
اسررررتثنرار و بهره کشرررری ،دادگراههرای مختلف برای تعیین چگونگی تنبیره
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نافرمایان ،پلیس و زندان و اعدام و شرررکنجه برای مجازات محکومینی که
این قوانین را زیر پرا گرذاشررررتره انرد و خدصرررره تنرام این دم ودسررررتگراههای
عریض و طویررل کرره خرک
زیادی هم رو دست مردم می
گرذارد ،فقط بره منظور حفظ
وضع موجوداست
شرررراه به عنوان سررررایک خدا و
اراجریرفری از ایرن قربریررل ،و
هررنرر ررنرریررن دولررت هررای
رنگررارنررگ برره اصررررطد
دمرکرراتریررک در پری طربریرعری
جرلروه دادن و دائرنری کرردن
سیستنهای بهره کشی موجود هستند
برای آنکه وضرررع موجود را بشرررناسررریم و در یابیم که چرا تواننندان برای
حفظ آن از هیع جنایتی کوتاهی ننی کنند ،و خدصرررره برای اینکه راه حل
وجرانشررررینی برای نظم کنونی یرا بهتر بگویم برای بی نظنی کنونی بیرابیم،
باید از مسرائل اسراسری اقتصراد سریاسری سررمایه داری و نقد مارکسریسرتی به
آن سرر در بیووریم فرا گاری ومد ا تصااد ساااساج مارکیاایاتج ر شانگر
19
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راهج اسااااات کاه زحمتفراااااان بتواوناد موماار تااری م مااتج کاه مم و از
بدبستج فالکت اویااااوهائج اسااات که در زودگج چازی جز کار زحمت
وراااانااختاه اوادن را در ها بپاچناد این علم ،بنرا کنرک می کنرد ترا جرامعره را
بهتر بشررناسرریم و در جهت تغییر آن قدم برداریم برای اینکه منشررا ثروت
ثروتنندان را که بواسررطه آن بر ما حکم می رانند پیداکنیم الزم اسررت کنی
با اقتصراد جامعه آشرنا شرویم آخر ثروت و قدرت اینان که هر موقع دلشران
می خواهد ما را به کار می گیرند ،از ما بهره کشرررری می کننرد و هر موقع
دلشرران خواسررت و نیازی به ما نداشررتند ،ما را از کار بی کار می کنند ،از
کجا آمده است؟ این توزیع کنندگان دلبخواهی کارها از کجا آمده اند؟
آیا رر ج ساارمایه داران از دزدی به دساات آمده اساات؟ برای اینکه بتوان
ثروتی را غارت و یا دزدی کرد باید یک جائی این ثروت جنع شرده باشرد
یعنی باید در جائی قبدن ثروت اندوزی انجام گرفته شررده باشررد بطور مثال
در بانکی و یا در یک گاو صرندوا ولی اصروالن بح ما بر سرر این نیسرت
که کسرری ثروت یک متنولی را می دزدد و در حقیقت خود جای آن را می
گیرد اکثریت اهالی ،یعنی آنانکه معطل نان شرررب خود هسرررتند برایشررران
فرقی ننی کنرد ،کره کردام ثروتننرد آنران را بره بردگی می کشررررانرد برای آنران
نفس بردگی ،اساس مسئله است مسئله ای که خود باید به حل آن ب ردازند
بردگی آنان وابسررته به وجود مناسررباتی اسررت که اجازه می دهد یکی از
20

ثروت چیست؟

قبل کاردیگران زندگی کند پس از یک دید کلی ،دسررررت به دسررررت شرررردن
ثروتی که در یکجا انباشرررت شرررده اسرررت ،یعنی قرار گرفتن آن ازدسرررت
سرررمایه داری به دسررت سرررمایه دار دیگر فرقی در صررورت مسررئله ایجاد
ننی کند 6برای تهیدسررتان هنواره انباشررت ثروت در طرفی اسررت که آنان
قرار ندارند و فقر ،محنت و محرومیت در طرفی است که آنان هستند
آیا این رر ج به آوها به ارث رسااده اسات؟ منکن اسرت این ثروت به آنها
به ارث رسررریده باشرررد ولی این دلیل ننی شرررود که هر روزه به ثروت آنان
افزوده گردد یعنی عنوما ن ثروتنند ترمی گردند بدون
اینکه برای آن کار خاصی انجام داده باشند اینکه آنان این ثروت را منکن
اسرت از راه دزدی وکدهبرداری و یا غارت اموال کسرب کرده باشرند و یا
اینکه به آنان ارث رسریده باشرد ،جواب این سر ال نیسرت که منشرا ثروت از
کجاسرت جدا از اینکه ثروتنندان ثروت خود را از کجا آورده اند ما شراهد
هسرتیم که ثروتشران نیز در اثر مصرر

نه تنها کم ننی شرود ،بلکه مدام در

حال افزایش اسررررت خوب چرا این چنین اسررررت؟ این مطلب را در ادامه
بیشتر خواهیم شکافت
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 6ـ " کشف مناطق زرخیز و نقره خیز آمریکا ،قلع و قمع ،ببردگی در آوردن مردمان بومی و مدفون ساختن آنان
در معادن ،آغاز استیال بر هندشرقی و غارت آن ،تبدیل قاره آفریقا به قرقگاه سوداگرانه برای شکار سیاه پوستان،
همه اینها بشارت دهنده صبح دولت سرمایه داری هستند .این پروسه های شاعرانه مراحل اصلی انباشت اولیه
بشمار می روند ".کاپیتال ـ جلد اول ـ کارل مارکس
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آیا رر ج رر تمندان حا اات تاله کار رر تمندان اساات؟ برای پاسر به
این سررو ل کنی از باال به جامعه نگاهی می اندازیم درابتدا ،به انسررانهائی
بر می خوریم که هنه شربیه به هم هسرتند غذا می خورند ،نفس می کشرند،
و چون از زنان و مردان تشررکیل شررده اند ،تولید مثل می کنند ولی با کنی
دقت متوجه می شررررویم که بین این انسررررانها تفاوتهائی اسررررت که می توان
براحتی فرا بین آنان را تشخیص داد یعنی مثدن ،عده ای ژنده پوش هستند
در صرورتیکه بعضری ها لباسرهای گران قینت و شریک به تن دارند بعضری
ها دارای زندگی بسریار لوکس و اشررافی هسرتند در جائی که عده ای به نان
شرررب خویش محتاجند چرا این چنین اسرررت؟ وجود این هنه تفاوتها ازکجا
زاده شرده اسرت؟ آیا این نهفته در طبیعت خود این آدمهاسرت؟ یعنی آنهائی
که وضرع مالی خوبی دارند آدمهایی پر کار و سرخت کوش هسرتند و آنهائی
که درآمد ناچیزی دارند و در فقر ربه سررررر می برند انسررررانهرایی تنبرل و تن
پرورند؟ برای پی بردن به جواب این سررروال الزم اسرررت جامعه را با دقت
بیشرتری مورد بررسری قرار دهیم بدین منظور باید جامعه را هرچه عنیش
تر مورد بررسی و کند و کاو قرار دهیم
با کنی دقت و موشررکافی بیشررتر به چیز عجیبی بر می خوریم که با منطش
ما جور در ننی آید می بینیم ،آنهائی که ثروتنند هسرتند عنوما ن وقت بسریار
ناچیزی برای کارکردن می گذارند ولی آنهائی که فقیر هسرتند صرب تا رشب
22
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جان می کنند ثروتنندان چندین بار در سررال به مسررافرت های گران قینت
و لوکس می رونرد ،میهنرانی هرای آن چنرانی و گران قینرت برپرا می کننرد،
ولی تهیدسررررتان از چار چوب کار و سررررر پناه خود ننی توانند پا را فراتر
گذارند مجبور هستند دائم کار کنند حتی بعضا ن در تعطیدت به کار مشغول
هسرررتند پس این هنه تفاوت ناشررری از تنبلی و تن پروری نیسرررت چه اگر
اینطور بود ثروتننرردان بررایررد روز برره روز فقیر تر و فقرا روز برره روز
ثروتننرد تر می شررررردنرد برای اینکره بتوانیم جوابی منطقی و علنی برای
سرررو ل مان که ثروت از کجا می آید پیدا کنیم باید جامعه را مورد تحلیل و
بر رسی دقیش علنی قرار دهیم کاری که این کتاب در پی آن است
ما دیدیم که جامعه یک چیز هنگون نیسرت و هنانطور که در باال گفته شد،
تشرکیل شرده اسرت از اقشرار و طبقات مختلف که ضرنن اینکه باهم در یک
جا زندگی می کنند ولی باهم متفاوت و مختلف هسرتند عده ای در ادارات،
بعضری ها در مدارس و دانشرگاهها کار می کنند عده ای به تجارت مشرغول
هسرتند بعضری ها هم مغازه دارند عده ای هم در زمین های کشراورزی به
تولیدات کشررراورزی مشرررغول هسرررتند عده ای هم که دارای پول و ثروت
هسررررتنرد کرارخرانره هرائی بر پرا کرده انرد ،ترا بخش بزرگی از جرامعره کره هیع
چیز برای ارتزاا 7خویش ندارد بجز نیروی کاری که در بازوانشران اسرت
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
7

ـ ارتزاق به معنی روزی و معاش است.
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را بکار گیرند ولی هد

را گم نکنیم ما به دنبال این هسررتیم که ببینیم اوالن

ثروت چیسرت یعنی به چه چیزی ثروت گفته می شرود و ثانیا ن این ثروت از
کجا آمده اسرررت؟ خوب شررراید فورا ن شرررنا بگوئید که معلوم اسرررت که ثروت
چیست توک ،هنان ثروت است چون کسی که پول دارد ثروتنند به حساب
می آید و بالعکس کسری که پول ندارد فقیراسرت خوب شراید بنظر درسرت
بیوید که پول ثروت اسررت ولی خوب سررو ل بعدی پیش می آید که پول چرا
ثروت اسرت؟ چون پول به خودی خود که یا بصرورت سرکه و یا به صرورت
اسررکناس بدرد کسرری ننی خورد نه به من نخندید شررنا این پول را که در
دسرتتان دارید اگر ببرید فرضرا ن به دویسرت سرال پیش آیا پشریزی می ارزد؟
هیع کس در قبرال این پول بره شررررنرا یرک لیوان آب خنرک هم ننی دهرد ولی
این پول از آن جهت برای شرررنا با ارزش اسرررت که می توانید در قبال آن
راف ت کنیرد حراال این کراال بسررررتگی بره نیراز و تنرایرل و
مقردار معینی کراال دری ر
مقدار پول شرنا می تواند متفاوت باشرد با آن شراید بتوانید نان ،گوشرت و یا
اگر مقردار آن زیراد بود اتومبیرل بخریرد اگرفی النثرل فردا برانرک مرکزی
بگوید که این پولهائی که در دسرتان شرنا قرار دارد بی ارزش اسرت و ننی
توانید با آن خرید کنید ،خب تنام این پولها حتی به درد سرررروزاندن هم ننی
خورد ترا خودتران را گرم کنیرد پس پول بره خودی خود ثروت و دارائی بره
حسراب ننی آید از زاویه دیگر ،یک منلکت ننی تواند بگوید چون من می
24
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توانم روزانره فدن مقردار پول چراپ کنم ثروتننرد هسررررتم چراپ پول بره
صررورت اسررکناس بسرریار سرراده اسررت و اگر چاپ بی رویه اسررکناس می
توانسررت کشرروری را ثروتنند کند مطنئنا ن تنام منالک این کار را انجام می
دادند 8ولی این کاغذ ها که به صرورت پول در دسرتان من و شرنا قرار دارد
به خودی خود ثروت نیسرتند و اگر پشرتوانه ای برای این اسرکناس ها وجود
نداشته باشد ارزشی نخواهند داشت
حقیقت این اسرت که ثروت یک جامعه را نه از روی پولهائی که در دسرت
من وشرنا هسرت ،بلکه از روی مقدار کاالهائی که در سرال در جامعه تولید
می کند می سرنجند حال این کاال می تواند نفت یا محصروالت کشراورزی و
یا اشریائی که در کارخانجات تولید می گردند باشرد عنوما ن ثروت اجتناعی
در جامعه ،به شرکل توده عظینی از کاال و پول دیده می شرود پول به دلیل
اینکه خود ننایندۀ مقداری کاال و طدسرررت دارای ارزش اسرررت یعنی اگر
پول بیانگر چیزی نباشررررد یک توده کاغذ بی مصررررر

اسررررت 9مثدن یک

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 8ـ البته کشو ر هائی که پولهایشان ارزش بین المللی ندارد .والزم نیست که برای چاپ پول با سرمایه داران
جهانی هماهنگی داشته باشند ،گاهی مبادرت به چاپ بی رویه پول می کنند و بدین صورت طبقات زحمت کش
جامعه را هرچه بیشتر به فالکت می نشانند .البته با این کار هرچه بیشتر اقتصاد ورشکسته خود را به دره سقوط
گسیل می دارند .در حقیقت چاپ بی رویه پول دزدی مستقیم از سفره مردم به حساب می آید.
 9ـ ارنست همینگوی نویسنده معروف آمریکائی در سالهای جنگ دوم جهانی که در آن موقع خبر نگار یک روزنامه
آمریکائی در آلمان بود .در گزارشی از نورم و بحران در آلمان نوشت " یک آلمانی به من گفت با پولی که تا شش
سال قبل برای خرید یک هتل کفایت می کرد حا ال فقط چهار بطری مشروب می توان خرید " .همینگوی در همین
گزارش خود نوشت در حالی که طبقات زحمت کش و حقوق بگیر در تأمین مایحتاج روزانه خود در مانده اند سود
جویان در این بازار آشفته حد اکثر سوء استفاده را از فقر و نیاز مردم می برند .جواهرات و اشیاء گران قیثمت
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کارخانه دار به علت مالک بودن بر ماشرر ین آالت کارخانه و هم نیز مالک
بودن بر تولیدات کارخانه ثروتنند به حسرراب می آید مقدار پولی را هم که
صرررراحب آن اسررررت چون می تواند با آن مقدار زیادی کاال بخرد ثروت به
حسرررراب می آیرد پس می توانیم نتیجره بگیریم کره ثروت در جرامعره کنونی،
خود را بشررررکررل توده عظینی از کرراال نشررررران می دهررد مرراننررد نفررت،
گندم،اتومبیل ،حال این توده عظیم کاال که بیانگر ثروت اجتناعی سررت،
ببینیم چیسررت؟ یعنی خصرروصرریات کاال که ثروت جامعه مارا رقم می زند
را باید مورد بررسی قرار دهیم

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
مردم با پول های کاغذی بی ارزش از دست آنها خارج می شود و خانه ها و امالک مردم به علت نیاز آنها با پول
کاغذی که ارزش آن از چند صد دالر تجاوز نمی کند معاوضه می گردد.
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کارگا

کاال چایت؟
نگاهی به اشریا دور و بر خود بیاندازید ،میز ،صرندلی ،تلویزیون ،ماشرین
لباسرررشررروئی ،نان و با وجود اختد

زیاد

ظراهری کره این اشرررریرا براهم دارنرد در یرک
چیز باهم مشرتر

هسرتند تنام اینها یکی از

نیراز هرای مرارا برآورده می کننرد در حقیقرت
مرا معنوالن اقردام بره تهیره چیزی می کنیم کره

آیا هنه اشیا کاال هستند؟

برای ما قابل اسرررتفاده باشرررد و یکی از نیاز
هرای مرارا برطر
مصرر

ننرایرد مرا برای ادامره زنردگی خود هنواره در حرال

کردن آنان هسرتیم یعنی این اشریا برای ما دارای ارزه مصار

هسررررتنرد این ارزش مصررررر

می تواند برای ما مفیرد ( مثرل نان ،یخ رال،

مداد ) و یا مضرر ( مثل سریگار ،مواد مخدر ) ،باشرد در صرورت مسرئله
تفاوتی حاصل ننی کند به هر حال به نوعی به مصر
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این ارزه مصاار اسرراس مبادالتی اسررت که در طول تاری بین انسررانها
رواک داشررته اسررت یعنی یک کاال باید به نوعی یکی از نیاز های مارا بر
آورده کند ،تا بتواند مورد مبادله قرار گیرد و گرنه چیزی که به درد کسی
نخورد خواهان هم نخواهد داشرت و تبادلی هم صرورت ننی گیرد ولی تنام
این اشریائی که دور و بر ما قرار دارد و ما شرخصرا ن از آنهااسرتفاده می کنیم
به هیع عنوان کاال نیسرتند درسرت اسرت که دارای ارزش مصرر

هسرتند،

یعنی یکی از نیاز های مارا برآورده می کنند ولی تا آنها مورد مبادله قرار
نگیرند به آنها کاال گفته ننی شررود به طور معنول ما این اشرریا را برای
فروش نخریرده ایم بلکره آنران را برای مصررررر

خود و خرانواده مران تهیره

ننوده ایم برای روشرن تر شردن مطلب ،فرض کنیم کوکب خانم بزی دارد
که صب به صب آنرا می دوشد و از
شرریر آن اسررتفاده می کند این بز و شرریر دوشرریده شررده را ما کاال به حسرراب
ننی آوریم چون فقط دارای ارزش مصررررر

اسررررت حال فرض کنیم که

کوکب خانم احتیاک به گندم پیدا کند و بخواهد مقداری از شریر بز خود را با
گندم مبادله کند دراین صورت است که آن مقدار شیر مبادله شده در برابر
گنردم بره صررررورت کراال در می آیرد این مبرادلره را کره کوکرب خرانم انجرام می
دهرد یعنی مقرداری شرررریر بز خود را می دهرد ودر مقرابلش مقرداری گنردم می
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گیرد را مبرادلره کراال بره کراال می گوینرد چون در اینجرا هم شرررریر در مبرادلره
قرار گرفته است و هم گندم پس هردو تبدیل به کاال شده اند
شار

گندم

این یعنی شرریر در مقابل گندم قرار گرفته و مبادله شررده اسررت یکی شرریر
دریافت کرده و دیگری گندم پس یکی دیگر از خصروصیات کاال این است
که در مبادله قرار گیرد
هزاران سال بشر مبادالت خود را این چنین انجام می داد یعنی مبادله کاال
با کاال ،این جور مبادله در بعضی از جوامع هنوز رواک دارد ولی کوکب
خانم هر مقدار شیر را در مقابل هر مقدار گندم ننی تواند مبادله کند مثدن
وقتی کوکب خانم یک کیلو گندم الزم دارد تا نان ب زد ننی تواند در مقابل
آن یک استکان شیر بدهد یا اگر کوکب خانم دوجفت جوراب بافت و یک
جفت آن را برای مصر

شخصی اش کنار گذاشت ،طبش گفته های باال

این یک جفت جوراب کاال نیست چون با اینکه دارای ارزش مصر
است و می تواند پای کوکب خانم مارا گرم کند ولی تا موقعی که در مبادله
گذاشته نشده است به صورت کاال در ننی آید ولی کوکب خانم قصد دارد
که جوراب دوم را با مقداری برنج مبادله کند یعنی جوراب دوم ارزش
مصرفی برای کوکب خانم ندارد و فقط به مبادله آن فکر می کند ولی برنج
را برای ارزش مصر

آن می خواهد در اختیار بگیرد عین هنین رابطه
29
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برای کسی که به کوکب خانم می خواهد برنج بدهد صادا است پس دومین
جفت جورابی که کوکب خانم بافته است ،به صورت کاال در می آید و در
مبادله قرار می گیرد زیرا قرار است که با برنج مبادله گردد
بروج

جوراب

حال مشرررکل این اسرررت که با چه مقدار برنج؟ در ابتدا ،یعنی در اعصرررار
خیلی قردیم این امر خیلی هم مهم نبود کره حتنرا ن دو کراالی هم ارزش برا هم
10

مبادله گردند

فقط انسررانها به این فکرمی کردند ،که با این مبادله بخشرری

از نیاز هایشرران برطر

گردد منکن بود پوسررت سررنور که اکنون قینتی

زیرادی دارد را برا مقرداری ننرک مبرادلره کننرد و هر دو طر

هم بردون اینکره

در این فکر باشرند که سرر آن یکی را کده گذاشرته اند از این معامله راضری
بر گردند اصرروالن معامدت در جوامع اولیه باع محکم تر شرردن پیوند و

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 10ـ برعکس امروز که طرفین معامله به هر طریقی ( تبلیغات دروغ ،با زور اسلحه ،کلک زدن و زبان بازی
کردن) سعی در غالب کردن کا الی خود به طرف مقابل را دارد .حتی در دانشگاهها در این رشته که سر مایه
داران چگونه بنجل های خود را در بازار آب کنند متخصص تر بیت می کنند.
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11

دوسرتی بین اقوام مختلف می شرد

برای آنها مبادله تنها به معنی برآوردن

نیاز های طرفین معامله بود و سود جوئی معنی و مفهومی نداشت
البته باید دانسرررت در درون قبایل بدوی ،بخاطر اشرررتراکی بودن مالکیت،
مبرادلره امری بی معنی بوده زیرا تنرام اموال قبیلره بره هنره افراد قبیلره تعلش
داشرت و کسری صراحب چیزی نبود که آنرا با کس دیگری مبادله کند مبادله
فقط با قبائل دیگر و آنهم به طور اتفاقی صرورت می گرفته ولی با تکامل
جوامع بشرری و باالطبع با تکامل و پی یده تر شردن روابط بین انسرانها و از
هنره مهنتر برا بوجود آمردن مرالکیرت فردی اینگونره مبرادالت دیگر ننی
توانسرت جواب گو باشرد برای بدسرت آوردن بعضری از کاالها باید زحنت
های زیادی کشرریده می شررد حال آنکه بعضرری از کاالها خیلی آسرران بدسررت
می آمد مثدن برای شررکار سررنور منکن بود روزها وقت گذارده شررود در
حالی که برای بدست آوردن پشم یک گوسفند کافی بود که در مدت کوتاهی
آن پشرم از گوسرفند چیده شرود انسرانها کم کم متوجه شردند که برای بدسرت
آوردن و یا سراختن بعضری وسرائل باید زحنت بیشرتری بکشرند در حالی که
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 11ر درست از این منظر بود که سفید پوستان در ابتدا اشیا خود را مثل آئینه و با سر خ وستان در مقابل طد
عوض می کردند سفید پوستان می دانستند ویا شاید فکر می کردند که سر سرخ وستان را کده می گذارند ولی ابدان
سرخ وستان چنین احساسی نداشتند آنها طبش عادات هز ازان ساله خود چیزی را ( یک قطعه طد ) را با چیز دیگر
( یک تکه آئینه ) عوض کرده بودند البته داستان بدین جا ختم ننی شود بعدان سفید پوستان که حرن طد داشتند و
در مبادالت این چنینی ننی توانستند خود را محدود کنند خیلی راحت شروع به قتل عام سرا پوستان کردند تا هر
آن ه آنان دارند را به غارت ببرند و نشان دادند که جوامع پیشرفته بسیار وحشی تر و سبع تر از جوامع ابتدائی
هستند
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تهیه بعضرری دیگر از اشرریا و وسررائل زندگی زحنت کنتری را طلب می
کند بنابراین ارزش کاال ها نه بر مبنای ارزش مصررر

آنان بلکه بر یک

مبنای دیگری باید محاسر ر به می شرررد منکن اسرررت یک کاال دارای ارزش
مصرر

بسریار باالئی باشرد مانند آب ولی تهیه آن بسریار سراده تر از کاالئی

باشرد که دارای ارزش مصرر

پائین تری اسرت مانند طد انسران بدون آب

ننی تواند زندگی کنرد ولی بدون طد می تواند بتردریج مبرادله بین انسررررانها
قرانون پیردا کرد یعنی کراال هرائی کره در مبرادلره قرار می گرفتنرد برایرد طبش
ارزشررری مبادله می شررردند که ما به آن ارزش مبادله می گوئیم این ارزش
در جامعه تعریف می شرد البته این تعریف در جوامع مختلف ،متفاوت بود
و بر مبنرای شرررررایط زنردگی آنهرا تغییر می کرد منکن بود یرک چیزی در
یک جامعه ای به خاطر موقعیت جغرافیائی آن آسرررران تر بدسررررت آید ودر
یرک جرای دیگر مشررررکرل تر در نتیجره ارزش مبرادلره آن در یرک جرا پرایین تر
از ارزش هنران چیز در جرای دیگر براشرررررد مثدن گنردم و آب را در نظر
بگیریم که از نظر ارزش مصر

از هنه کاالهای دیگر ضروری ترو با

ارزش تر هسرتند اگر در مقابل طد قرار گیرد که از نظر ارزش مصرر
در درجه بسریار پائین تری از آب و نان قرار داردچه اتفاقی می افتد یعنی
مثدن یک کیلو طد برابر باشررد با یک کیلو نان خوب ا ن این مطلب کنی
خنده دار بنظر میرسرررد هر آدم عاقلی می داند که کسررری در دنیای امروز
32
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یرک کیلو طد را برا یرک کیلو نران عوض ننی کنرد پس وقتی می گوئیم کره
در مبادله ،ارزش طد بنراتب بیشرررتر از ارزش نان اسرررت منظور ما باید
ارزش دیگری بجز ارزش مصر
بجز ارزش مصر

باشد یعنی کاال دارای ارزشی دیگری

است که آن ارزش ،در مبادله بکارگرفته می شود این

ارزش را ما هنانطور که گفته شررد ،در اقتصرراد سرریاسرری ارزش مبادله می
گوئیم پس یک شرررریئی هنگامی به صررررورت کاال در می آید که دارای دو
هرررررررررررویرررررررررررت

ارزشررررررررررررررری

بررررررررررراشرررررررررررررررد:

الف ااااااا ارزه مصاار که از آن صررحبت رفت ب ااااااا ازره م ادله
ارزش مبادله ،چیزی جدا از ماهیت اصررلی کاالسررت یعنی چیزی اسررت که
فقط در مبرادلره متحقش می گردد و بنحض اینکره کسرررری کراالئی را برای
مصرر

خرید ،این ارزش مبادله ناپدید می شرود

ارزش مصررر

سراده تر اینکه

را شررنا می توانید ببینید ،لنس کنید ،ب شررید ،و یا بو کنید

مثدن یک تکه نان داغ خوش مزه ،اگر گرسررنه تان باشررد ،شررنا را سرررحال
می آورد از خوردن آن لررذت می بریررد و از آن انرژی می گیریررد آن
خا ااتج که یک کاال برای مصارفج خام مورد اساتفاده رار مج گارد را
ارزه مصااارفج آن کاال گویند ولی ارزش مبادله چیزی نیسرررت که شرررنا
بتوانید آنرا ببینید و یا لنس کنید
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حاک این ارزه م ادله چایاااات؟ در مبادله می بینیم که مثدن یک کیلو گندم
برا مقرداری شرررریر می توانرد مبرادلره گردد ولی وقتی در مقرابرل مثدن آهن قرار
س ت ،با مقدار دیگری از آهن معاوضره می
می گیرد وضرع طور دیگری ا ر
گردد و ضرننا ن این رابطه رابطک ثابتی نیسرت یعنی اینکه در تنام اعصرار و
جوامع  aمقردار گنردم با  bمقردار آهن عوض ننی شررررود و این هنواره در
حال تغییر اسرت ما هر روزه تغییر کردن ارزش کاال ها را به روشنی می
بینییم بعضری کاال ها گران می شروند و بعضری دیگر از کاال ها ارزان می
گردند و یا کنتر گران می شروند یعنی می خواهم بگویم که ،ارزش مبادله
یررک ارزش ثررابررت و هنیشررررگی نیسرررررت ولی منشرررررا آن چیسرررررت؟
این یکی از مهنترین سررو الت علم اقتصرراد اسررت با نگاهی عنیش تر می
بینیم که هنه آنها محصررول کار هسررتند یعنی بر روی یک کاال باید کاری
انجام شرده باشرد تا مورد مبادله قرار گیرد در روال عادی ماهی های دریا
ها را ننی توان خرید وفروش کرد تا ماهی صررید نشررده باشررد یعنی روی
آن کار انجام نشرده باشرد قابل خرید و فروش نیسرت من اگر به شرنا بگویم
که فی النثل می خواهم ماهی های فدن اقیانوس را به شرررنا بفروشرررم هر
چقدر تعداد آنها زیاد باشررد شررنا حتی حاضررر نیسررتید بابت آنها به من یک
قران ب ردازید مگر زحنت بکشررم آنها را از درون آب بیرون آورم یعنی

34

کاال چیست؟

بر روی آن کار انجام دهم آنوقت می توانم به قینت بازار آنها را بفروشرررم
و شنا هم با کنال میل آنها را خواهید خرید
بر گردیم بره مثرال کوکرب خرانم ،او می خواسررررت یرک جفرت جوراب را برا
مقداری برنج مبادله نناید در این جا ارزش مصرررر
به ارزش مصر

برنج ندارد از نظر مصر

جوراب هیع ربطی

دو چیز کامدنمتفاوت قرار

اسرت باهم مبادله شروند از طرفی وقتی قرار اسرت یک چیز در مقابل چیز
دیگر مبرادلره شررررود برایرد یرک جوری براهم برابر براشررررنرد این چطور منکن
اسرررت چطور می توان دو چیز را که از نظر شرررکل ظاهر با هم بسررریار
متفاوت هسرررتند باهم مسررراوی قرار داد چون تا مسررراوی نباشرررند که معامله
صررررورت ننی گیرد مرا کره ننی خواهیم سررررر کوکرب خرانم کده برود و یرا
کوکرب خرانم کده برداری کنرد مرا در اینجرا کرامدن عرادالنره مبرادلره برابر هرا را
در نظر می گیریم پس یک جوری باید جوراب با برنج مسرراوی شررود تا
بتوان آنان را مبادله کرد
در مبادله ما کامدن از ارزش مصرررر
نظر مصررررر

آن صرررر

نظر می کنیم ،چون از

هیع جوری جوراب با برنج جور در ننی آید اصرررروالن در

مبادله ،ارزش مصرررر

کاال در نظر گرفته ننی شرررود یا بهتر بگوئیم در

موقع مبادله در نظر گرفته ننی شررررود در اینجا فقط ارزش مبادله ای کاال
مد نظر قرار می گیرد که این ارزش ربطی به ارزش مصرررر
35
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بخصررررون ندارد ارزش مبادله ارزشرررری اسررررت که باید در تنام کاال ها
عنومیت داشرته باشرد و چیزی که در تنام کاال ها عنومیت دارند این اسرت
که هنگی حاصررل کار هسررتند بنابراین مبادله بر مبنای مقدار کاری که در
هر کراال پنهران اسررررت انجرام می گیرد اگر برای تولیرد ری ک کیلو برنج فی
النثل یک سراعت کارالزم اسرت ،و برای با فتن یک جفت جوراب نیز یک
سراعت الزم اسرت می تواند کوکب خانم با خیال راحت یک جفت جوراب
اضافی خود را با یک کیلو برنج مبادله کند
یک سا ت کار = یک سا ت کار
ت  1جفت جوراب =  1کا و بروج (چون هر کدام حا ی یک سا ت کار هیتند )

درسررررت بره هنین علرت اسررررت کره فی النثرل یرک جفرت جوراب را برا یرک
هواپینا ننی توان مبادله کرد منکن است ایراد گرفته شود که وقتی کوکب
خان پیر شرد منکن اسرت برای بافتن جوراب بجای یک سراعت دو سراعت
وقت بگذارد آنوقت تکلیف چیسرت؟ کسری که با کوکب خانم برنج مبادله می
کند اینبار حاضررر نیسررت که در مقابل یک جفت جوراب به کوکب خانم دو
کیلو برنج بدهد این اسررتدالل کامدن درسررت اسررت اصرروالن مبادله یک امر
اجتناعی اسررت نه فردی یعنی به این نگاه ننی شررود که کوکب خانم برای
بافت یک جفت جوراب شاسصاا چقدر وقت صرر
36
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گرفتره می شررررود ،در اجتماا ج کره کوکرب خرانم در آن زنردگی می کنرد ،کدن
برای یک جفت جوراب بطور متوسط و بطور معنول چه مدت زمان الزم
اسرررت که صرررر

گردد در زبان اقتصررراد ما آن را کار اجتما ا الزم می

نامیم مدت کاری که به طور متوسط برای ساخت یک کاال در جامعه الزم
اسررت را کار اجتما ا الزم برای تولید آن کاال می نامند؛ که این بسررتگی به
پیش رفت جامعه و خیلی عوامل دیگر دارد برای هنین اسرت که کار
درجه ر
اجتنراعا ن الزم برای تولیرد یک کاال در جوامع مختلف فرا می کنرد بنرابراین
ارزش کرراال هررا نرریررز در جرروامررع مررخررتررلررف یررکسرررررران نرریسررررررت
به طور سرراده؛ گاهی منکن اسررت کوکب خانم سررر حال باشررد و بتواند در
یک سراعت دو جفت جوراب ببافد و یا تنبلی کند و در دو سراعت یک جفت
زن دگی می کنرد فرقی
جوراب ببرافرد برای جرامعره ای کره کوکرب خرانم در آن ر
ننی کند به هر حال کوکب خانم ما برای
یرک جفرت جوراب یرک کیلو برنج بردسررررت خواهرد آورد چون در جرامعره
فرضی ما ،معنول بر این است که با یک ساعت کار می ر
توان یرک جفرت جوراب برافرت پس کرار اجتنراعرانالزم یعنی اینکره بطور
متوسررط جامعه برای تولید یک کاالی مشررخص به طور معنول چقدر وقت
صر
ر

می کند حال هرچه تولید و مبادله در محیط بسرته تری انجام شرود

این قانون کم رنگ تر می گردد و هرچه محدوده تولید و مبادله گسررررترده
37
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تر گردد این قرانون نراگزیر تر و محکم تر می شررررود مثدن در قردیم کره
مبادالت در محیط روسرتائی بسرته انجام می شرد ،مبادالت بیشرتر جنبه سرلیقه
ای داشررت منکن بود یک روز کوکب خانم برای خوش آمدن هنسررایه اش
کنی بیشررررتر روی جوراب کرار کنرد و آنرا زیبرا تر ببرافرد ولی در مقرابرل آن
هنان مقدار برنج را در یافت دارد ولی در اقتصرررراد مدرن امروزی چنین
مسرائلی اصردن ننی تواند مطر باشرد منکن اسرت ادعا شرود که اگر تقاضرا
برای کاالئی زیاد باشرررد قینت آن کاال زیاد می شرررود و اگر تقاضرررا برای
کاالئی کم باشررد قینت آن کاال پایین می آید این درسررت اسررت ولی تنام این
نوسررررانرات قینرت حول و حوش ارزش مبرادلره ای کراال ( کره مرا آن را از این
پس بره اختصررررار ارزش کراال می نرامیم ) دور می زنرد ،بره طور مثرال هر
چقدر تقاضرا برای الناس کم با رش د و هر چقدر هم تقاضرا برای ذغال سرنگ
زیاد باشررد یک گرم ذغال سررنگ برابر یک گرم الناس نخواهد شررد ،چون
کاری که در یک گرم الناس نهفته اسررت بسرریار بیشررتر و بزرگتر از مقدار
کررراری اسررررررت کررره در یرررک گررررم ذغرررال سررررررنرررگ نرررهرررفرررتررره
12

است

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 12ـ " هر گاه موفق می شدند با کمی کار ،زغال سنگ را به الماس تبدیل کنند ممکن بود ارزش الماس پائینتر از
آجر قرار گیرد ".کاپیتالـ جلد اول ـ کارل مارکس
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فکر می کنم کم کم داریم به جواب سروال اول مان که منشرا ثروت چیسرت
و یا کیست نزدیکتر می شویم
برگردیم بره ادامره بحر

خوب مرا تنرام صررررحبتنران در این مبحر از مبرادلره

کاال با کاال بود یعنی کاال در مقابل کاال قرار می گرفت،
بردین شررررکرل :کااال

کااالن چیزی کره امروزه بنردرت اتفراا می افترد

دیگر کسی برنج ننی دهد تا جوراب تهیه کند بلکه چیزی بین
آدم هرا رواک پیرداکرده کره قرابلیرت تبردیرل شرررردن بره هنرک کراالهرا را دارد یعنی
در حقیقت بدون آن مبادله ای به ندرت صررورت می گیرد و آن توک اسررت
13

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
13
ر باید دانست که در بازار همیشه بین ارزش کاالها و قیمت آنها تفاوت وجود دارد .در حقیقت قیمت کاال ها
میانگینی از ارزش واقعی آنها در یک دوره طوالنی مدت است .قیمت بر مبنای عرضه و تقاضا همواره به ارزش
کاال ها نزدیک و یا از آنها دور می شود و فقط در مواردی نادری با ارزش کاالها منطبق می گردد .ما دراینجا
برای اینکه مسئله را پیچیده نکرده باشیم ،و در ضمن بتوانیم ه سته اصلی مبنای مبادالت را توضیح داده باشیم،
مبادالت را بر مبنای ارزش واقعی آنها در نظر گرفته ایم .ولی خواننده باید در نظر داشته باشد که ارزش وقیمت
دو چ یز مجزا و متفاوت با هم هستند و فقط در شرایط استثنائی بر روی هم منطبق می گردند .ولی ارزش کاال ها
هسته اصلی قیمت کاالهاست ،که قیمت کاال ها همواره به گرد این هسته اصلی در گردش و نوسان است.
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شررراید برای شرررنا جواب این سرررو ل پیش پا افتاده و سررراده بنظر آید ولی
واقعیت این اسررت که هنین پول که ما هر روز با آن سررروکار داریم ،یکی
از پی یده گی های علم اقتصررراد اسرررت هنانطور که گفته شرررد ،مبادله یک
عنل اجتناعی اسرت 14و برای اینکه انجام شرود باید شررایطی در جامعه از
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 14ـ بسیاری از هنجار و یا نا هنجاری های جامعه ربطی به این و یا آن فرد از جامعه ندارد بلکه شرایط تکامل
جامعه و نیرو هایی که از این هنجارها و یا ناهنجاری ها دفاع می کنند تعیین کننده هستند .برای مثال وقتی در
جامعه زن شهروند درجه دوم به حساب می آید و حقوق انسانی اش پایمال می شود ،این نه یک عمل فردی بلکه
یک عمل اجتماعی است که ب ر خاسته از جامعه فاسد پدر ساالری است و مبارزه با چنین پدیده هائی نیز باید یک
عمل اجتماعی باشد.
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قبل وجود داشررته باشررد ا ک اینفه باید نوعی تقسرریم کار در جامعه وجود
داشرته باشرد تا مبادله صرورت گیرد یعنی اینکه اگر دونفر برای مبادله در
برابر هم قرار بگیرند باید این دو صراحب دو چیز متفاوت از هم باشرند در
مبادله که ننی شررررود دو چیز شرررربیه به هم را مبادله کرد ،این غیر منطقی
اسررت مثدن یکی گوسررفند بدهد و گوسررفند بگیرد حتی اگر این کار هم ،در
جائی انجام شررود باید این دو گوسررفند باهم متفاوت باشررند و گرنه مبادله بی
معنی خواهد بود پس منظور از تقسرررریم کار اجتناعی ،این اسررررت که تک
تک اعضرای جامعه ،هنه چیز را شرخصرا ن تولید نکنند ،بلکه هرکس اشررا
و احاطه به کاری مشرخص داشرته باشرد و هرکس به کار دیگری نیاز داشرته
باشرد یکی نانوا ،یکی کفاش ،آن دیگری شریر فروش و خدصره کارهای
مختلف توسرررط افراد مختلف انجام گیرد محصرررول کار یکی برآورد کننده
رایحت اک خود را می توانسررررت
نیراز دیگری براشررررد اگر کوکرب خرانم تنرام م ر
خودش تولیرد ن نرایرد دیگر احتیراجی بره کسرررری نرداشررررت و لرذا مبرادلره ای هم
صورت ننی گرفت
د م اینفه در جامعه مالکیت رسرنیت یافته باشرد در جوامع اولیه که هنه
برای هنه کار می کردند و هیع کس صررراحب هیع چیز نبود ضرررنن اینکه
هنره صرررراحرب هنره چیز قبیلره بودنرد مبرادلره ،امری بی معنی بود مسررررلنرا ن
هزاران سرال طول کشرید تا این پیش شررط های مبادله درجامعه مهیا شرود
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هنرانطور هم تکوین و تکرامرل قوانین مبرادلره یکشرررربره پردیرد نیرامرد و احتیراک به
زمان داشررت تا تکامل یابد اگر ما بخواهیم در یک معامله سررر هیع یک از
طرفین کده نرود و دزدی هم در کرار نبراشررررد (چون در غیر اینصررررورت
بررسری علنی مسرئله مبادله غیر منکن می شرود ) باید دو کاالئی که با هم
مبادله می شرروند به نوعی برابر باشررند وگرنه یکی از طرفین متضررررمی
شود
خوب دو کاالی برابر یعنی چه؟
کوکرب خرانم ننی خواهرد جوراب بردهرد و جوراب بگیرد ،چون در حرالرت
طبیعی تنها جوراب با جوراب برابراسررت اگر کسرری جوراب را در مقابل
هنران جوراب مبرادلره کنرد مسررررلنرا ن کرار احنقرانره ای انجرام داده اسررررت ولی
کوکرب خرانم بره برنج نیراز دارد وجوراب را در قبرال برنج می خواهرد مبرادله
کنرد تنهرا در صررررورتی این امکران وجود دارد کره این دو کراال یرک جوری
باهم برابر شرروند یعنی با چیزمشررترکی که هردو اینها در خود نهفته دارند
محاسربه گردند؛ در اینجا ارزش مصرر

کاال ،یعنی جوراب برای پوشریدن

و برنج برای خوردن به کار ننی آید چون ارزش مصرر

ایندو بیان کننده

تفاوت این دو اسرت نه هنسانی ایندو ،پس چیز دیگری درهنه کاال ها نهفته
اسرررررت کره قرابرل ر،یرت نیسرررررت ،ننی توان آنرا دیرد و لنس کرد وآن
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مقدارکارساودمندی

15

اسرت که برای تولید این دو کاال انجام پذیرفته اسرت

نیروی کار نهفته در کاالهاسررت که به آنان ارزش می دهد که قادر هسررتند
بر مبنای آن بایکدیگر مبادله گردند و بده و بسرررتان انجام شرررود ولی روند
مبادله ضنن ساده گی آن ،پی یده گی های خان خود را نیز دارا می باشد

مثدن در اینجا کوکب خانم ما منکن اسررررت به نحوی دچارمشررررکلشررررود
به چه نحو؟ شراید کسری که به کوکب خانم در قبال جوراب می خواهد برنج
بدهد ،به جوراب احتیاک نداشررته باشررد کوکب خانم ننی تواند او را مجبور
کنرد رک ه تو حتنرا ن برایرد یرک جفرت جوراب من را بگیری و در قبرال آن برنج
دهی مبرادلره ترا زمرانی بره صررررورت مبرادلره براقی می مرانرد کره طرفین
ض ی باشرند یعنی اجباری در کار نباشرد وگرنه می تواند
به نوعی از آن را ر
به صرررورت غصرررب و یا غارت جلوه گر گردد و لذا قوانین مبادله بر آنها
صررردا ننی کند 16خوب حال تکلیف کوکب خانم با این یک جفت جوراب
اضافی که بافته و به برنج نیز احتیاک دارد چیست؟ البته باید دانست که این
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 15ر کارسودمند به این معنی است که عنوما ن مقدار کاری که برای تولید کاال یی ضروری است محاسبه می شود
یعنی کارهای غیر الزم برای تولید کاال اگر انجام شود محاسبه نخواهد شد مثدن کوکب خانم برای تولید جوراب اگر
اشتباه کند و آن را ده بار ببافد و بشکافد این ساعات تلف شده چیزی به ارزش جوراب اضافه نخواهد کرد و این کار
غیر سودمند و غیر مفید است که به حساب نخواهد آمد
 16ـ غارت ها که در جوامع به صورت های مختلف انجام می پذیرد به هیچ عنوان مبادله نیستند و لذا قوانین مبادله
در مورد آنان صادق نیست .اگر کسی به علت مقام دولتی که دارد و یا با پول و یا پارتی و یا جنگ چیزی را بزور
تصاحب کند و یا اختالس کند ربطی به قوانین اقتصادی ندارد اگرچه زاییده همین نظام پوسیده باشد.
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مشررررکرل فقط برای کوکب خانم ما پیش ننی آید ،بلکره صررررد رها تولیرد کننرده
دیگر هسررتند که در قبال تولیدات خود چیزی می خواهند که شرراید در یک
مبادله سررراده کاال به کاال منکن نگردد در اینجاسرررت که یک کاالئی دیگر
برایرد نقش میرانجی را برازی کنرد یعنی در اینجرا جرامعره احتیراک بره چیزی دارد
بتوان د آن را برا تنرام کراالهرای موجود برابر قرار دهرد ترا رونرد مبرادلره بره
کره ر
نحو احسررن انجام شررود یعنی هرکس کاالی خود را با آن بسررنجد درسررت
مانند "وزن" که باید دارای واحدی باشررد بطور مثال "کیلو" تا هنه بتوانند
چیز هرائی را کره می خواهنرد وزنش را مشررررخص کننرد برا آن وزن ننراینرد
ضررننا ن چیزی را که قرار اسررت هنه ارزش کاال ها را ننایش دهد خود نیز
باید دارای ارزش باشرد و گرنه قادر نخواهد بود ارزش چیزی را مشرخص
نناید یعنی آن چیز خود نیز باید کاال باشد
بیش از سره هزاران سرال پیش دربین النهرین مردم از گندم برای معامدت
خود اسرتفاده می کردند بدین نحو که ارز ش هر کاالئی را با مقداری گندم
هم ارزش آن می سنجیدند که ما به آن منادک ام می گوئیم
مثدن:
یک جفت جوراب =یک من گندم
یک کیلو برنج = یک من گندم
یک گوسفند = یک خروار گندم
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یک گاو = پنج خروار گندم
بقیه کاال ها را نیز بر هنین منوال می توان محاسبه کرد
در برابر های باال می بینیم که هنه کاال ها ابتدا با گندم سرنجیده می شروند
و بدین سررران بسررریار آسرررانتر
میتواننرد برا هم مبرادلره گردنرد

برنج

ضررررننا ن مبادله کننده بدون آنکه
به گندم احتیاک داشررته باشررد در
قبرال کراالی خود می توانسررررت

گوسفند

گندم

گاو

گرنرردم هرم ارزش کرراالی خرود
دریرافرت دارد و بره موقع خود،

جوراب

درازای پرداخرت گنردم ،کراالی
مورد نیاز خود را تهیه نناید ولی رفته رفته بشررر متوجه شررد که چیزهائی
که قابل خراب شرردن و ازبین رفتن هسررتند برای اینکه نقش یک میانجی را
برازی کننرد بردرد ننی خورنرد و بتردریج فلزات بویژه مس و نقره و طد این
نقش منتاز را به عهده گرفتند.یعنی کاال ها با سرررکه هائی از مس یا طد و
یا نقره مبادله می شرردند بعدا ن طد یکه تاز بازار گردید این که دقیقا ن از کی
و در کجا ابتدا به طد چنین نقشررری داده شرررد زیاد مشرررخص نیسرررت منتها
صرردها سررال اسررت که بشررر دریافته اسررت که از طد به عنوان معادل عام
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اسرررتفاده کند بدین صرررورت که ارزش طد برابر قرار می گیرد با ارزش
هر کاالئی که در جامعه تولید می گردد بطور مثال اگر طد را جانشرررین
گندم کنیم خواهیم داشت:
یک من گندم = یک سکه طد
یک جفت جوراب = یک سکه طد
یک کیلو برنج = یک سکه طد
یک گوسفند = پنج سکه طد
یک گاو = ده سکه طد
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بقیه کاال ها را نیز بر هنین منوال می توان محاسبه کرد

جوراب

گاو

گندم
طال

برنج

گوسفند

در شرررکل فوا می بینیم که تنام کاال ها از راه سرررکه های طد باهم مبادله
می گردند
البته ناگفته نناند که تنام این ارزش گذاری ها فرضررری اسرررت و فقط برای
بهتر روشررن شرردن مطلب مورد بح اسررت و لذا هیع گونه ارزش دیگری
ندارد
خوب ،حاال کوکب خانم ما با خیرال راحت می تواند جوراب اضررررافی خود
را بره یرک سررررکره بفروشررررد و هر موقع کره دلش می خواهرد خریرد ننرایرد ،و
ازهر کس کره دلش می خواهرد خریرد ننرایرد و هرچیزی کره دلش می خواهرد
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که ارزش این یک سررکه طد را داشررته باشررد بخرد و یا با خرد کردن این
سرکه طد در بازار مثدن با دریافت تعداد بیشرتری سرکه نقره یا مس در قبال
یک سرکه طد کاال های متعددی که ارزش کنتری از یک سرکه طد دارند
17

تهیره ننرایرد

ترازه یرک انقدب دیگر نیز در این مبرادلره را داده اسررررت کره

بسرررریرار مهم اسررررت و آن اینکره کوکرب خرانم مرا می توانرد بجرای یرک جفرت
جوراب ،جورابهرای زیرادتری ببرافرد و آنرا در برازار بفروشررررد و اینبرار پول
آنهرا را جنع و پ س انرداز کنرد و هر موقع دلش خواسررررت برا پول زیرادتری
وارد برازار شررررود و کراالی برا ارزش بزرگتری را تهیره ننرایرد در حقیقرت
اینبرار کوکرب خرانم مرا می توانرد بره راحتی ثروت انردوزی کنرد کراری کره قبدن
به سرختی میسرر بود بدین سران شرد که با آمدن پول در جامعه میل و اشرتیاا
18

جنع آوری آن روز به روز فزونی گرفت

حاال کوکب خانم بدین شکل مبادله خود را انجام می دهد:
کاال اااااا توک(مال) اااااا کاال

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 17ر قبدن از سکه های نقره و مسی برای کاالهائی که ارزش آنها کنتر از یک سکه طد بود استفاده می شده است
 18ـ پول وفتی وارد جوامع انسانی شد رفته رفته به صورت قدرت بال منازعه ای درآمد .با پیدایش زراندوزی و
پول پرستی که قبالً وجود نداشت ،هرچه نقش پول پررنگ تر شد و روابط بین انسانها را بیشتر تحت تأثیر قرار
داد.
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بردین صررررورتکره ،کوکرب خرانم ،کراالئی را کره دارد می دهرد و معرادل آن
مقداری پول دریافت می دارد،
کاال اااااا توک(مال)
و سر س در هر زمان و یا هر مکانی که دلش بخواهد پول خود را می دهد
و م رع ا دل این پول کراالئی را کره یکی از نیراز هرایش را بر آورد می کنرد
دریافت می دارد
توک(مال) اااااا کاال
جالب اینجاسرت که این سرکه های طد که در مبادله قرار می گیرند ،شرکل
ظراهری خودرا یعنی ،طد بودن شرررران را فراموش می کننرد و بره شررررکرل
نناینده مقداری کار در می آیند بدین صررورت که ارزش مصررر

آنان نه

به عنوان فلز ،بلکه به عنوان پول مد نظر قرار می گیرد ارزش مصررر
فلزی آنران فراموش می شررررود وتنهرا ارزش مبرادلره ای ،آنران کره بیران گر
مقدار کاری اسرت که برای تولید آن مصرر

شرده اسرت ،در نظر گرفته می

شرود منظور این اسرت که فی النثل کسری با سرکه های مسری که نقش پول و
یا علنی تر بگوییم نقش مناادک ام را دارد؛ ننی رود قابلنره درسررررت کنرد
دراینجا فلز مس نقش ماده اولیه برای سررراخت یکی از وسرررایل مورد نیاز
مرارا برازی ننی کنرد ،بلکره فلز مس بره عنوان فلزی کره معیرار ارزش و بیران
کننده مقداری کار در جامعه اسرت مطر می شرود ،تا بتواند کاالهای دیگر
50
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را ارزش گرذاری ننرایرد زمرانی کره فلز مس و یرا نقره و یرا طد نقش پول را
در جرامعره برازی میکننرد ،بره شررررکرل یرک وسرررریلره انردازه گیری در می آینرد،
درست مثل خط کش مدرک ،که برای اندازه گیری طول بکار می رود و یا
سررررنرگ ترازو کره برای انردازه گیری وزن بکرار می رود و یرا فی النثرل
پینانه ،که برای اندازه گیری حجم بکار می رود
مثال دیگری بیووریم ،اگر کسی برای خرید قند وارد بقالی شود ،بقال مقدار
قندی که مشتری الزم دارد را در کفه ای از ترازو و در کفه ای دیگر
تعدادی سنگ ترازو را که برای وزن کردن چیزها بکار برده می شود،
قرار می دهد برای خریدار مهم نیست که در کفه دیگر ترازو چه قرار
گرفته است فقط مهم این است که در یک کفه ترازو کاالی مورد نیازش
قرار گیرد و در کفه دیگر وزنه ای که دقیقا ن بیانگر هنان مقدار وزن
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درخواستی اش است حال می خواهد این وزنه یک تکه سنگ بیابان باشد
یا یک تکه آهن و یا وزنه های استاندارد دولت؛ اگر قرار باشد کلکی در
کار نباشد برای خریدار فرقی ننی کند چنان ه صد ها سال با هنان سنگهای
بیابان اجناس را وزن می کردند و تحویل مشتری می دادند و به هنین خاطر
است که این وزنه های آهنی را امروزه ما سنگ ترازو می نامیم در معامله
های تجاری هم درست قضیه به هنین صورت است یعنی برای خریدار و
فروشنده مهم نیست که پولی که در دست دارند چه شکل و شنایلی دارد فقط
مهم این است که بیانگر آن ارزشی باشد که ادعا می کند درست از این
منظر است که پول کاغذی وارد بازار شد درحقیقت اسکناس بیان کننده
مقداری طدست؛ یعنی بانک

19

تضنین می کند که دارنده آن هرموقع

بخواهد می تواند هم ارزش اسکناسهای خود از بانک طد دریافت
کنرد البتره براشررررروع بحرانهرای پولی بعرد از جنرگ جهرانی برانکهرا رابطره
مستقیم پول را با طد انکار کردند

20

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 19ـ در اینجا منظور بانک مرکزی کشور هاست که امتیاز کنترل تولید و توزیع پول و اعتبارات کشور را دارا
می باشند.
 20ر در ژوئیه  1994در شهر برتون دز نزدیک نیویور  ،متفقین بر سر پینان پولی به توافش رسیدند ،و این
پینان به هنین نام مشهور شد به موجب این پینان پول کشور ها باید دارای پشتوانه طد و یا دالر باشد و دالر نیز
ارزشش برمبنای طد تعیین گردید ولی بعد از بحران پولی دهه هفتاد ری ارد نیکسون وابستگی دالر به طد را به
حالت شناور در آورد
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اسررررکنراس در حرالرت واقعی خود ،یعنی بره عنوان یرک ارزش مصررررر
صرر  ،یعنی به عنوان چیزی که بخواهیم مسرتقینا ن آنرا مصرر
ه

کنیم ،چیز

بردرد بخوری نیسررررت در حقیقرت چیزی نیسررررت بجز یرک تکره کراغرذ ،ولی
هنین کاغذ پاره در حالت اجتناعی آن (چون طبش قرارداد ،بیانگر مقداری
ارزش اسررت)،

با ارزش شررده و با آن مبادالت انجام می گیرد پس پول

بیان یک رابطه اجتناعی اسرت که بدون این رابطه ،پول( ،بخصرون پول
کاغذی) مفهوم خود را از دسررت می دهد تصررور کنید که یک خانواده در
میان یک جنگل زندگی می کنند و کامدن خود کفا هسرررتند و هیع رابطه ای
هم با هیع جا ندارند خوب شنا میلیون ها تومان پول اسکناس به آنها بدهید
بره چره درد آنهرا می خورد؟ حتی اگر آنرا در بخراری خود برای سرررروزاندن
بریزند دوده های آن محیط پا

آنان را آلوده می کند

با ورود پول به بازار رفته رفته تب مال اندوزی و پس انداز نیز در جامعه
بوجود آمرد هرچره پول جرایگراهش در جرامعره محکنتر شررررد و روابط پولی
مسررتحکنتر شرردند ،مالکیت خصرروصرری و حرن جنع آوری پول تعریف
کننرده روابط بین انسرررررانهرا گردیرد دیگر کوکرب خرانم دلش می خواهرد
جورابهای زیادی ببافد تا بتواند آنهارا بفروشرد و پول بیشرتری کسرب نناید
و نیازهای بیشرررتری را رفع نناید فی النثل اگر سرررقف خانه اش چکه می
کند آن را تعنیر کند چون با ورود پول به بازار دیگر مثل قبل ،هنسرایه ها
53
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حاضرر نیسرتند که مجانی بیویند وسرقف خانه کوکب خانم را تعنیر ننایند تا
روزی کوکب خانم هم به نوبه خود به آنها کنک کند هرچه بیشرتر پول در
بازار رواک پیداکرد و دایره مبادالت وسرررریعتری را در بر گرفت ،خود را
هرچره عنیقتر بین واحردهرای اجتنراعی واسررررطره قرار داد و تنرام روابط
انسرانی را پولی کرد تا جائی که حتی رابطه زناشروئی هم به صرورت پولی
درآمد
برگردیم به کوکب خانم خودمان حال یک نفر پیدا می شررود که تعدادی از
جورابهائی را که کوکب خانم بافته اسررت را ازاو می خرد یعنی برای هر
جفت جوراب ده سرکه می پردازد و آنها را به ده و یا شرهر دیگری می برد
و به پانزده سررکه می فروشررد هنانطور که گفتیم اگر قرار باشررد معامله به
صرررورت معامله برابر ها باشرررد پس چه طور چنین چیزی منکن اسرررت؟
وضررررع ظاهرجوراب که تغییری نکرده اسررررت و ظاهرا ن هنان مقدار کار
کوکب خانم را در خود نهفته دارد یعنی به طور قرار دادی ده سررررکه پس
چطور این شرخص می تواند آنها را به پانزده سرکه بفروشرد و کده برداری
هم در کار نباشرد؟ این شرخص با انتقال این جورابها به ده و یاشرهری دیگر
در حقیقرت بردون آنکره در شررررکرل ظراهری جورابهرا تغییری بردهرد بروی آنهرا
کرار انجرام داده اسررررت یعنی زحنرت کشرررریرده و آنهرارا از نقطره ای بره نقطره
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دیگر منتقرل ننوده اسررررت و بره جرای کراری کره انجرام داده می توانرد اجرت
خود را روی جوراب بکشد و آنها را بیشتر از قینت مبد بفروش رساند
اتفاا دیگری نیز منکن اسرت بیافتد در اینجا کوکب خانم ما احتیاک شردیدی
به پول دارد مثدن عروسری دخترش اسرت و احتیاک به پول دارد و ننی تواند
فورا ن برای جورابهرای خود مشررررتری بیرابرد بقرالی کره در محلره کوکرب خرانم
اسر ر ت و از نظر مکانی ،تقریبا ن فاصرررله ای با محل تولید جورابهای کوکب
خانم ندارد به کوکب خانم پیشررنهاد می کند که جورابهایش را جفتی هشررت
سرکه به او بفروشرد تا بقال بتواند آنها را به قینت واقعی خود یعنی جفتی ده
سرکه بفروش رسراند و در اینجا سرودی نصریب بقال گردد و در عوض بقال
پول کوکرب خرانم را فورا ن بردهرد در اینجرا براز می بینیم کره جوراب بره قینرت
واقعی خود بفروش می رسررررد و فقط تولید کننده که کوکب خانم باشررررد از
مقداری از سررهم واقعی خود بنا به دالیلی صررر

نظر می کند در حقیقت

می خواهم بگویم که ارزش واقعی کاال ها تقریبان ،هنان ارزشرری اسررت که
رس د و مصرر
کننده می ر

به دسرت مصرر

21

هرا را می پردازد

کننده معنوالن قینت واقعی کاال

در حقیقرت در اینجرا بقرال بره خراطر اینکره پول دارد و

می تواند نیاز پولی کوکب خانم را بر آورد کند از این مسرئله اسرتفاده کرده
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 21ـ البته کاالها در دوران انح صارات و فاصله گیری قیمت کاال ها با ارزش واقعی آنان بحث مفصلی است که
مربوط می شود به تحلیل از امپریالیسم و نقش اقتصادی آن در جامعه وجهان .که امید است در فرصتی مناسب
بتوانم امپریالیسم به زبان ساده را در کتابی جداگانه ارائه دهم.
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و جورابهرا را کنتر از قینرت واقعی آنهرا می خرد دراینجرا این معرادله برای
کوکب خانم به صورت کاال اااا توک است یعنی در ازای کاالی خویش پول
دریافت می کند و برای بقال:
توک ا اااااا اا کاال ا ا ا ا ا ا توک می باشد یعنی پول می دهد کاال می خرد و با
فروش مجدد هنان کاال پول بیشررررتری کسررررب می نناید،یعنی پول اول که
وارد چرخش معامله شررده اسررت ،کنتر از پول دومی اسررت وگرنه بقال که
احنش نیسررت وارد این معامله بشررود ولی با یک نگاه عنیش تر ما می بینیم
که این معامله یک چیز غیر عادی اسرت چرا؟ چون هیع یک از نیاز های
واقعی انسرررران را برآورد ننی کنرد یعنی اینکره بقرال پولی می دهرد وکراالئی
خریداری می کند بدون آنکه بدان نیاز داشرته باشرد و سر س آنرا می فروشرد
و پول بیشررتری نصرریبش می گردد ،بدون آنکه هیع کار خاصرری انجام داده
باشد این را داشته باشیم ،بعدا ن به آن بیشتر خواهیم پرداخت
از آنجا که ما در دنیائی زندگی می کنیم که هنه چیز آن وارونه است اگر
پول در ابتردا آمرد ترا بیران کننرده ارزش کراال هرا براشررررد یعنی بره عنوان یرک
میرانجی سرررراده برای راحرت تر کردن مبرادالت بین انسررررانهرا پرا بره میردان
رگ ذاشرررررت رفتره رفتره پول جرای هنره چیز را گرفرت دیگر هر کراالئی از
آنجهرت ارزش دارد کره بره پول تبردیرل گردد پول هنره چیز را تبردیرل بره کراال
کرد تا خرید و فروش شرود حتی وجدانها را بجای اینکه پول برای سرنجش
56
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ثروت مادی باشرد پول جای خود ثروت قرار گرفت درسرت به هنین دلیل
اسرت که وقتی از تاجری پرسریده می شرود که ثروت چیسرت؟ فورا ن جواب
می دهد ،پول چون برای یک تاجر ،پول هد
اوست

تنام فعالیت های اقتصرادی

22

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 22ـ در جامعه نیز اینطور مرسوم است که یکنفر ثروت مند را پول دارمی گویند.
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کارمرکب کارساده
کرار کوکرب خرانم مرا از نوع کرار پی یرده اسررررت درحقیقرت کوکرب خرانم خود
یک اسرتاد کار اسرت هرکسری ننی تواند مثل کوکب خانم ما جوراب ببافد
این کار مهارت خاصری می خواهد که تنها از عهده اشرخاصری مثل کوکب
خانم ما که سررالها زحنت کشرریده اند و آن را فراگرفته اند بر می آید برای
مثال یک اسرررتاد کار آهنگر می داند چطور آهن را گداخته کند و با آن بیل
و یا نعل اسررب درسررت کند ولی این اسررتاد کار جوراب بافتن بلد نیسررت تا
اینجای مسررئله چیز پی یده ای نیسررت ولی وقتی کوکب خانم وارد معامله با
آهنگر می شرود و می خواهد با جورابهای خود برای االغش نعل بخرد دو
کار پی یده در مقابل هم قرار می گیرند آهنگری نعل و جوراب بافی مثدن
اگر ده جفت جوراب برابری کند با چهار عدد نعل ،این بدین معناسررررت که
صرر

نظر از آنکه چه جور کاری صرر

شرده تا نعل اسرب تولید گردد و

یا به چه طریش جوراب ها تولید شرده اسرت ،نعل اسرب و جوراب صررفا ن به
عنوان محصول کار انسان( ،که شخصی مقداری نیروی
کار برای تولید آن صر

کرده) برای مبادله در مقابل هم قرار می گیرند
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درحقیقت کار خود بخود دارای ارزش نیست هنانطور که وزن خودبخود
دارای سنگینی نیست ،مگر به چیزی اطدا گردد مثدن ننی توان گفت دو
کیلو ،خوب دوکیلو چی؟ یعنی باید به چیزی نسبت داده شود و گفته شود دو
کیلو گندم یا دو کیلو پیاز کار هم برهنین منوال تا خود را در تغییر طبیعت
درگیر ننناید و آن را برای ساختن و یا کاشتن بکار نیاندازد ارزشی برای
صاحب خود ننیافریند در هنین پروسه کار است که دارنده نیروی کار به
ارزش چیزی که بر روی آن کار انجام می دهد می افزاید اگر یک استاد
نقاش رفت گاری چی شد مسلنانارزش کار گاری چی به او پرداخت می
گردد نه استاد نقاش
فکرمی کنم قضــیه کمی پیچیده شــد خوب ماهم می خواهیم کار پیچیده را
توضــیح دهیم .برای درک ســاده تر آن یک مثال ریاضــی می زنیم .چرا
 3 X 5 = 15است؟ در اینجا عدد  15پیچیده
اســـــت .برای اینکـه عـدد پـانزده را از پیچیـده گی در بیـهوریم و بفهمیم کـه
چرا سـه پنچ تا می شـود پانزده تا می آئیم سـه دفعه عدد پنج را می نویسـیم
و باهم جمع می کنیم 5 + 5 + 5 = 15 .خوب ما آمدیم عدد پانزده را که
پیچیده بود به ســه تا عدد پنچ تقســیم نمودیم که حاال با باز کردن انگشــتان
دســـــتمــان می توانیم آنهــارا جمع بزنیم .عینــا ً همین اتفــاق ولی بطور
نامحســـوس در اینجا می افتاد .هر کار پیچیده ای به کارســـاده تبدیل می
60
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گردد .هرکار پیچیده تشـکیل شـده اسـت از جمع سـاده مقداری کارسـاده که
با واحد زمان اندازه گیری می گردد .هرچه کار پیچیـده تر و مشــــکـل تر
باشـد ،مقدار کارسـاده نهفته در آن بیشـتر خواهد بود و بنابراین ،ارزش آن
بیشتراز محصولی است که تولید آن آسان تراست .چون این کارساده حکم
واحد را دارد ،می توان کارهای پیچیده مختلف را صــــرف نظر از اینکه
چه نوع ارزش مصــرفی تولید می کنند ،جوراب ،کفش ,برنج ،نعل اســب
و خیلی چیز هـای دیگر بـاهم دیگر در یـک ارتبـاط مبـادلـه ای قرار داد .در
مثال باال نیروی کارسـاده نهفته شـده در ده جفت جوراب برابری میکند با
نیروی کارسـاده نهفته شـده در چهار عدد نعل .وگرنه محصـول کار آهنگر
نمی توانـد در مقـایســـــه قرار گیرد بـا یـک کـار بـافنـده و یـا هر کـار دیگری
بجز آهنگری ،همـانطور کـه نعـل اســـــب بـا جوراب را بـه هیچ عنوان نمی
توان جمع بست .بنابراین یک کار پیچیده که ما اکنون به آن کارمرکب می
گوئیم تشــکیل شــده اســت از جمع ســاده مقداری کارســاده که می تواند با
واحد زمان اندازه گیری شــود .درســت به همین خاطر اســت که هر چقدر
محصـولی که تولید آن پیچیده تر و مشـکل تر باشـد به همان نسـبت ارزش
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آن بیشـتر خواهد بود .23یک کارمرکب نتیجه انباشـت شـدن کارهای سـاده
درکنارهم

است.

با یک مثال ریاضری شراید قضریه کنی آسرانتر شرود اگر ما یک چند ضرلعی
داشته باشیم ،مثدن مثل شش ضلعی در اینجا:

پیدا کردن مسراحت این شرش ضرلعی کار بسریار دشرواری اسرت درسرت مثل
کارمرکب ،که محاسرربه ارزش آن دشرروار اسررت ولی
حرال مرا می آئیم این چنرد ضررررلعی را بره تعردادی مثلر
تقسیم می نناییم
خوب حراال برا دانسررررتن اینکره مسرررراحرت مثلر چگونره تعیین می گردد ،بره
راحتی مساحت این چند ضلعی را محاسبه می کنیم
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 23ر قرار گرفتن کارهای ساده بواسطه تجربیات بی شنار بشر پدید آورنده کارهای پی یده و مرکب است در اینجا
گفتن این نکته ضروری است که تکنولوژی های پی یده به واسطه یک سلسله از اختراعات ،که در طول تاری انجام
شده ،بوجود آمده است این اختراعات که مسلنا ن بطور کلی دست آورد نوع بشر است ،توسط سرمایه داران خریده
شده و به انحصار آنها درآمده است انحصار این تکنولوژی های پیشرفته ،و فوا سری نگه داشتن آنها و در نتیجه
راز آمیز در آمدن آنها برای مابقی جامعه ،سبب سودهای هنگفتی برای سرمایه داران می شود
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کار پیچیده تشکیل شده است از مقداری کارهای ساده

ولی نکته ای که باید در نظر داشرت ،این اسرت که ،به اینصرورت نیسرت که
در جامعه یک نفر نشررسررته و بر روی کار ها ارزش گذاری دقیش می کند
خیر! این ارزش گرذاری در جرامعره طی رونرد مبرادالت مکرر و در طول
تراری بره طور خود بخودی شررررکرل می گیرد فی النثرل اگر تولیرد کراالئی،
وقت و دقت بسریار می برد ولی به آسرانی به فروش ننی رسرد ،دیگر کسری
سرررراغ تولید آن کاال ننی رود و جامعه دچار کنبود آن کاالی بخصرررون
می شررررود و خود بخود قینتش براال می رود و اگر زیرادی براال رفرت تعرداد
بیشرتری برای سراختن آن کاال رغبت نشران می دهند و لذا جامعه با زیادی
آن مواجه می شررود و قینتش پایین می آید مثدن اگر قرار باشررد شررخصرری
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برای یادگیری کفاشررری ،دوسرررال وقت بگذارد ولی کفشرررهای تولید شرررده به
هنان قینت جوراب که برای یاد گیری بافت آن نیم سررال وقت کافی اسررت،
مبادله شررود آنوقت هنه بجای فرا گیری کفاشرری به فراگیری جوراب بافی
روی می آورند آنوقت اسررت که جامعه با کنبود کفاش مواجه می شرر ود و
ناچارا ن ارزش کار کفاش باال تر از ارزش کار جوراب با

قرار می گیرد

اصرروالن چون مبادله امری اسررت اجتناعی ،ارزش نیروی کار نیز کامدن به
محیط جغرافیائی و تاریخی یک جامعه مشخص بستگی دارد
برای پرهیز از پی یده شرررردن مسررررئله ما از این به بعد هرگاه صررررحبت از
نیروی کار کردیم منظور مان هنان کارساده است
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نایی دستج

با گسررترش روز افزون مبادالت و رواک و عنومی تر شرردن هرچه بیشررتر
پول ،کم کم بجای پول واقعی یعنی طد ،نناینده آن یعنی اسرکناس در بازار
رواک پیردا کرد در حقیقرت کراغرذ تضررررنینی اسررررت از طر

برانرک بردین

مضرنون که بانک متعهد اسرت که در قبال این اسرکناس فدن مقدار طد به
24

دارنده آن ب ر دازد

با ورود این اسررکناس به بازار ،مبادالت آسرران تر و

سریع تر شدند
با گسرترش روز افزون بازار در جامعه ،کوکب خانم احسراس کرد که اگر
جورابهای بیشرتری تولید کند ،می تواند به راحتی آنها را در بازار بفروش
رسررررانرد ولی کوکرب خرانم بره تنهرائی از پس این کرار بر ننی آیرد بنرابراین
تصرنیم گرفت که کارگاه کوچکی ایجاد کند و ابتدا با یکی دوتا وردسرت که
از درو هنسرررایه پیشرررش می آیند و به او کنک می کنند این کارگاه را راه
بیرانردازد مقرداری پول هم از بقرال محرل نزول کنرد ترا بتوانرد پشررررم و از این
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 24ـ البته سالهاست که دیگر این تضمین هم پس گرفته شده است
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جور چیزها که برای تولید جوراب الزم اسرت بخرد کاالهائی را که برای
تولید محصرولی ضرروری اسرت ،در اصرطد علم اقتصراد ،مواد ا لاه می
گویند ضررننا ن دیگر خانه کوکب خانم برای این کار مناسررب نیسررت لذا باید
جائی را اجاره کند با مدیریت خوب کوکب خانم و با تقسررریم کاری که بین
شراگردانش انجام می دهد ،او می تواند جورابهای بیشرتری تولید کند وضرع
کوکب خانم ،کم کم بهتر میشرررود خوب طبیعی اسرررت که مزدی که کوکب
خانم به شرراگردانش می پردازد ،باید کنتر از ارزش جورابهایی باشررد که
آنران تولیرد می کننرد برای سررررهولرت مطلرب فرض کنیم کره کوکرب خرانم یرک
نفر را برای کنک آورده باشد ،اگر کوکب خانم به تنهائی در روز ده جفت
جوراب می توانسررررت تولیرد کنرد ،حرال برا آوردن یرک شرررراگرد هجرده جفرت
جوراب تولید میکند این هشرررت جفت جوراب اضرررافی محصرررول کار چه
کسری اسرت؟ خوب معلوم اسرت محصرول کار آن وردسرتی که کوکب خانم
آورده اسرت یعنی با تعلینات خوبی که کوکب خانم داده اسرت این وردسرت
می توانرد در روز هشررررت جفرت جوراب تولیرد کنرد اگر قبدن کوکرب خرانم ده
جفرت جوراب می برافرت از قرار دانره ای بیسررررت تومران( ،حراال دیگر مرا بره
زبان تومان یعنی به زبان اسرررکناس می خواهیم صرررحبت کنیم) خوب قبدن
چقدر گیرش می آمد؟ پر واضر اسرت دویسرت تومان در روز که البته تنام
این دویسرت تومان نصریب کوکب خانم ننی شرد چون این جوراب ها که از
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هوا درسرت نشرده اند برای بافتن جوراب کوکب خانم به پشرم و چیزهای
دیگر که ضرررروری برای بافتن جوراب اسرررت احتیاک دارد ،که هنانطور
که گفتیم به آن مواد ا لاه می گویند گفتیم که اگر نصررررف ارزش جورابها
یعنی پنجاه درصرد آن مال مواد اولیه آنان باشرد می کند به قرار صرد تومان،
کوکرب خرانم فقط صرررررد تومران برابرت کراری کره کرده دریرافرت می کنرد
بدین صورت:
با ج ماوده برای کوکب خاوا  100تومان =  100تومان مواد ا لاه اا  200تومان فر ه

حال نه یک شرراگرد بلکه دو تا شرراگرد آورده و هر شرراگردی هشررت جفت
جوراب در روز می توانرد تولیرد کرن د پس در روز کوکرب خرانم بجرای ده
جفت جوراب صاحب بیست و شش جفت جوراب می شود:
تنداد جوراب های بافته شده توسد شاگردان در ر ز  16جفت =  8جفت جوراب در ر ز ×  2شاگرد
 26جفت =  10جفت جوراب بافته شده توسد کوکب خاوا  16 +جفت جوراب بافته شده توسد شاگردان
( کت جورابهای بافته شده در کارگاه کوکب خاوا در یک ر ز)

تنرام این جورابهرا مرال کوکرب خرانم هسررررتنرد اگر جرامعره این مرالکیرت کوکرب
خانم بر جورابهایش را برسنیت نشناسد ،کدن قضیه تولید
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25

بهم میریزد

حتی بخشررری از این جورابها مال شررراگردان کوکب خانم که

بخشرا ن در تولید آن سرهم داشرتند نیسرت تا کوکب خانم اجازه ندهد کسری ننی
تواند به این جوراب ها دسرت بزند مگر کسری بخواهد دزدی کند که قضریه
فرا می کند و ماجرا ازحوزه اقتصرادی به حوزه قضرائی کشریده می شرود
پس

که بح ما نیست

کوکب خانم صرراحب بیسررت و شررش جفت جوراب شررد که این جورابها نه
برای مصررر

شررخصرری کوکب خانم و یا شرراگردانش ،بلکه برای فروش

تولید شرررده اند یعنی هد

کوکب خانم فروش این جورابها به غیر اسرررت

هرکسری که طبش ارزش آن پول ب ردازد کوکب خانم به او خواهد فروخت
پس طبش ارزش گذاری هائی که قبدن کردیم بیسررت و شررش جفت جوراب
دانه ای بیست تومان می شود ،پانصد و بیست تومان:
 520تومان =  20تومان امت هر جفت جوراب ×  26جفت جوراب های بافته شده در ر ز
( کت فر ه کارگاه در یک ر ز)

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 25ر در زمان ناصرالدین شاه ،شاه و یا اعوان و انصارش اموال هرکسی را که دلشان می خواست هرموقع ،به نفع
خودشان ضبط می کردند این غارت گری ها باع شد که دیگر کسی رغبت سرمایه گذاری در هیع رشته ای را
نداشته باشد و کم کم صنایع رو به نابودی گذاشتند در یک جامعه ارباب رعیتی یا بقول اروپاییان فئودالی ،مالک
اصلی خداست و خدا هم این قدرت را به مهنترین بنده خود که شاه باشد واگذار کرده و حال دیگر شاه صاحب جان
و مال و ناموس مردم می گردد فئودال و یا که ارباب نیز مانند شاه در حوضه مالکیت خود صاحب هنه چیز مردم
است اگر فئودال نخواهد ،مردم مالک هیع چیز نیستند ولی در جامعه سرمایه داری که یک قدم جلو تر از جامعه
فئودالی است ،به مالکیت خصوصی قاطعانه احترام گذاشته می شود و از این مالکیت با تنام قوا نگهبانی می شود
در زمان فئودالیسم یا ارباب رعیتی ،موقعیت های برتر اجتناعی بر مبنای اشرافیت گذاشته شده بود ولی در جامعه
سرمایه داری موقعیت های اجتناعی بر مبنای پول قرار گرفته است
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براز طبش گفتره هرای براال اگر پنجراه درصررررد ارزش جورابهرا یعنی نصررررف
ارزش هر جوراب ،ارزش مواد خرامی براشرررررد کره برای برافرت جورابهرا
مصر

شده است
 520تومان ارزش کل جورابها بافته شده در کارگاه در روز
تومان = 260
2

(ارزه مواد خام وهفته در تولاداج یک ر ز )

اگر کوکب خانم بخواهد تولیدش ادامه داشرررته باشرررد باید مجددا ن این پول را
صرررر

تهیه مواد خام برای کارگاه نناید ودوباره در تولید قرار دهد پس

برای کوکب خانم دویسررت و شررصررت تومان باقی می ماند باید اجاره محل
راهم ب ردازد کره اگر اجراره محرل و نزول پولی کره برایرد بره بقرال ب ردازد را
روزی بیست تومان در نظر بگیریم ،دویست و چهل تومان باقی می ماند
 240تومان =  20تومان اجاره محت کار وز ک توک –  260تومان موجودی کوکب خاوا
( توک با ج ماوده برای کوکب خاوا)

اگر کوکب خانم نخواهد در وضررعش تغییری حاصرر ل گردد یعنی مثل قدیم
زندگی کند یعنی با هنان صررد تومان درآمد بسررازد باید صررد تومان از این
پول را برای خود بر دارد و مابقی را بین شراگردان خود تقسریم نناید یعنی
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به هر نفر شاگرد هفتاد تومان می رسد ولی کوکب خانم برای زندگی بهتر
از قبل ،دسررت به این کار زد و اگر قرار بود مثل گذشررته زندگی کند خیلی
راحت تر بود که تولید جورابش به هنان شکل باقی بناند ولی کوکب خانم
بجای نفری هفتاد تومان به شرراگردانش نفری شررصررت تومان می پردازد و
26

برای خودش صررررد و بیسررررت تومران بر می دارد

در اینجرا کوکرب خرانم

بیسررت تومان اضررافه گیرش آمد خوب ما االن متوجه شرردیم که این بیسررت
تومان کوکب خانم از کجا آمده اسرت این را داشرته باشریم بعدا ن به آن بر می
گردیم

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 26ـ در اینجا فعالً بحث بر سر تولید خرد و ماقبل سرمایه داری است .چگونگی تعیین دستمزد کارگران و محاسبه
اجاره کارخانه و بهره پول در شیوه تولیدی سرمایه داری بعداً مفصالً بحث خواهد شد " .تولید سرمایه داری به
سرمایه واحدی نیاز دارد که به اندازه کافی بزرگ باشد .تابتواند تعداد نسبتا ً زیادی کارگر را در یک زمان بکار
گیر؛ فقط هنگامیکه خود کارفرما کامالً از انجام کار بی نیاز شد ،او به یک سرمایه دار تمام عیار تبدیل می گردد.
فعالیت همزمان تعداد زیادی کارگر در یک رشته واحد کار و بخاطر تولید یک نوع کاال ،و تحت نظارت یک

سرمایه دار ،از نظر تاریخی و بطور منطقی نقطه آغاز تولید سرمایه داری را شامل می گردد ".فریریش
انگلس خالصه ای از سرمایه کارل مارکس
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گرده توک
ما قبدن بح کردیم که اگر شرخصری کاالئی داشرته باشد و آنرا بفروشد برای
اینکه کاالئی دیگر بخرد ،پول تنها به عنوان واسررطه این معامله می تواند
نقش بازی می کند کاال ااااااا توک اااااا کاال بدین معنی که دارنده کاال یکبار
کاالی خود را می فروشرد و صراحب مقداری پول می شود و در جای دیگر
هنین پول را می دهد و کاالئی دیگر که به آن نیاز دارد می گیرد در اینجا
هم برای فروشررنده و هم برای خریدار هد

از این معامله ،ارضررای یکی

از نیاز های خود اسرررت ولی در مورد معامله ای که تاجری مقداری پول
دارد و برا آن مقرداری کراال می خرد و سرررر س آنهرا را بره مبلغ گرانتری در
برازار می فروشررررد قضرررریره فرا می کنرد دراینجرا پول در معراملره قرارمی
گیرد تا پول بیشتری کسب گردد
در معادله :توک ااا کاال اا توک در حقیقت ،کاال به صورتی غیر عادی
واسطه شده است تا پول مورد معامله قرار گیرد البته پول دوم نه هنان
مقدار پول اول بلکه مقدار بیشتری پول می باشد ،وگرنه این معامله بی
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معنی خواهد بود درگذشته مازاد تولید مورد معامله قرارمی گرفت تولیدات
عندتا ن رفع کننده نیاز های تولید کنندگان بودند درآن زمان دهقانان
تولیدکنندگان عنده جامعه بودند و بخشی از محصوالت خود راخود
بنصر

می رساندند ولی در نظام سرمایه داری که اساس اقتصاد آن بر

مبنای توک ا کاال ا توک قرار دارد؛ تولیدات نه به منظور نیاز های شخصی
تولید کنندگان بلکه صرفا ن به منظور فروش آن برای کسب پولی بیشتر است
این معامله که بنظر غیر طبیعی می آید و هیع رابطه ای با نیاز های طبیعی
انسان ندارد پایه و بنیان اقتصاد سرمایه داری است
در اینجا چون پول کاالئی است که نقش هنه کاال ها را بازی می کند ،و به
آن منادک ام می گویند ،می تواند بی نهایت انباشرررته گردد بدین معنی که
تاجری ،بننظور کسرب پول بیشرتر کاالئی را می خرد که اصردن بدان نیازی
نردارد و می توانرد از نظر او هر کراالئی براشررررد فقط مهم این اسررررت کره او
بتوانرد برا آن پول بیشررررتری در آورد ،این کرار را می توانرد برار هرا و برار هرا
تکرار کنرد بردون آنکره نیرازش بر آورده گردد زیرا نیراز بره پول سرررریری نرا
پذیر اسررت و این اسررت حرم ِآز توک درآ ردن در نظام سرررمایه داری
در اینجا شرررخصررری مثدن صرررد تومان می پردازد تا کاالئی بخرد ،این کاال
هنانطور که گفتم اصدن برای خریدار آن مهم نیست توک اااااااااااا کاال ما در
جامعه مشررراهده می کنیم که بعضررری تاجر ها به تجارت یک کاالی خان
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می ردازند مثدن فدنی تاجر آهن اسرررت و یکی دیگر تاجر چای اسرررت و یا
قهوه ولی برای هیع کدام از تاجر ها صرورت مصررفی کاال هیع اهنیتی
ندارد مثدن این نیسرررت که تاجرچای ،زیاد چای می نوشرررد و یا تاجربرنج،
عدقه خاصری به برنج دارد شراید اصردن رژیم داسرته باشرد و برنج مصرر
نننرایرد و یرا تجراری را می بینیم کره امروز تجرارت چرای می کننرد و فردا
تجارت پسررته وروزدیگر آدامس خرید و فروش می ننایند یا اینکه تاجری
در مراه صرررردهرا کیلو از فدن روغن را خریرد و فروش می کنرد ولی خود
حاضررررر نیسررررت حتی یک قطره از این روغن هائی که معامله می کند به
علت نامرغوب بودن آنها در خانه خویش اسررررتفاده نناید هنه اینها دال بر
این است که منظور تاجر از معامله توک ا اااا کاالن نه برآورد کردن یکی از
نیاز های طبیعی خود بلکه خرید به منظور فروش است یعنی :کاال ا ااااا ا اااا
توکن خوب این پول دومی باید بیشرتر از پول اولی باشرد وگرنه این معامله
بیهوده می گردد یعنی اینکه:
د تومان( توک ) اااااا کاال ااااا

د ده تومان( توک )

پس تراجر مرا در این معراملره ده تومران گیرش می آیرد کره مرا این ده تومران را
می گوئیم اضافه ارزه باید توجه داشت تنها در این
صورت است که پول می تواند به عنوان سرمایه عنل نناید یعنی تا پول
برای بیرون کشیدن اضافه ارزش استفاده نگردد ،سرمایه به حساب ننی
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آید یعنی اگر کسی میلیون ها تومان در بالش خواب خود پنهان کند تا
زمانیکه این پول در آنجاست و وارد معامله نشده است به صورت گنج است
و سرمایه به حساب ننی آید هنین مطلب برخی از اقتصاد دانان بورژوازی
را دچار اشتباه می کند آنها فکر می کنند که پول می تواند خود بخود ارزش
افزائی کند و این خاصیت پول است که می تواند زیاد گردد به اصطد
قدینی ها می گویند پول پول می آورد چون اینان فقط ظاهر قضیه را می
بینند و ننی دانند ویا برایشان صر

ندارد که بدانند که این ارزش افزائی

و این اضافه ارزش از کجا ناشی می گردد مسلنا ن در معامله ،این ارزش
افزائی انجام ننی گیرد چون حتی یک ذره هم کاالی خریداری شده تغییر
ننی یابد تا موقع فروش گرانتر فروخته شود پس چه می شود که این کار
میسر می گردد یعنی کسی با خریدن کاالئی می تواند آنرا به قینت گرانتر
اگر

بفروشد؟

دقت کنید در حوضه گردش کاال ،چیزی به کاال اضافه ننی گردد یعنی
ثروتی به جامعه اضافه ننی شود اگراین گردش صد بار هم انجام شود،
جامعه صاحب هنان مقدار کاالئی است که قبدن بوده چیزی هم به ارزش
کاال ها اضافه ننی گردد چون دلیلی ندارد که ارزش یک کاال در یک مبادله
ساده زیاد گردد برای روشن تر شدن مسئله ما فرض می کنیم در یک
جامعه تنها چهار تاجر وجود دارد یعنی جامعه را محدود به چهار تاجر می
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ننائیم ببینیم در گردش کاال های این جامعه بین این چهار تاجر چه اتفاقی
می افتد الب ته خواننده می داند و یا باید بداند که کاالهائی که در حال دست
بدست شدن است روزی در جائی تولید شده است منتها در این دست بدست
شدن کاالها و چون تاجر خود را مالک چیزی می داند که خریده است،
منشا تولید و ایجاد کاال فراموش می شود و در حقیقت در این میان تولید
کنن ده مستقیم کاال با تولید خویش بیگانه است و آن را متعلش به خود ننی
داند در سیستم سرمایه داری کاالمتعلش به کسی است که در قبال آن پول
پرداخته است نه تولید کننده می خواهم بگویم که در سیستم سرمایه داری
بیگانگی تولید کننده با محصولش تکنیل می شود
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تاجر شناره 2
فروشنده کاالی آ و

خریدار کاالی س

تاجر شناره 4

تاجر شناره 2

فروشنده کاالی ب
خریدار کاالی آ

و

فروشنده کاالی س
و خریدار کاالی د

کل مبادالت یک
جامعه فرضی

تاجر شناره 2

فروشنده کاالی د

و

خریدار کاالی ب

در ننودار باال می بینیم که یک فروشررنده خریدار نیز هسررت کسرری که ننی
تواند تا ابد فروشررنده باشررد اوالن باید چیزی برای فروش داشررته باشررد یعنی
قبدن آن را خریده باشررد و ثانیا ن خود فروشررنده نیز احتیاک به مایحتاک زندگی
دارد ،یعنی برای زندگی کردن احتیاک به کاال های بیشرررناری دارد که باید
آنها را از بازار تهیه نناید حال اگر تاجر شررناره یک ،بخواهد کاالی خود
رامثدن ده تومان گرانتر بفروشرررد ،در یک پروسررره طوالنی مدت ببینیم چه
اتفاقی می افتد
خوب وقتی که او کاالی خود را ده تومان گرانتر فروخت دیگران
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نیز می توانند هنین کار را بکنند و کاال های خود را گرانتر بفروشررررند در
انتهرا می بینیم کره تراجر اولی از این کرار خودش کره کراالئی را گرانتر می
فروشررد (در دراز مدت) سررودی ننی برد بنابراین در حوضرره گردش کاال
به ثروت جامعره مطلقرا چیزی اضررررافه ننی شررررود و کاال ها کم و بیش به
ارزش واقعی خود خریرد و فروش می گردنرد پس برایرد ثروت در جرائی بره
غیر از دایره گردش کراال تولیرد گردد شررررایرد خواننرده برا بحر هرائی کره در
باالتر شرد جواب این سروال راتا حدودی بداند ولی برای جواب دقیش به این
سوال ،باید موضوع را بیشتر بشکافیم
مثال دیگر برای روشن تر شدن موضوع:
یک شررررهر کوچک را در نظر بگیرید که تنها دارای یک ماشررررین تراش
جهرت تولیرد کاال هسررررتنرد باز در نظر بگیریم که کسرررری خیرال ندارد آن را
بکار اندازد بلکه افراد این شرهر می خواهند پیوسرته این ماشرین تراش را به
هم بفروشند ببینیم چه اتفاقی می افتد
اگر این ماشررین تراش هزار بار هم دسررت به دسررت شررود به ثروت شررهر
چیزی اضرررافه ننی شرررود یعنی ثروتی تولید ننی شرررود که بخواهد شرررهر
ثروتنند تر گردد تنها این ماشررین تراش به خاطر دسررت به دسررت شرردن و
مرور زمان مسررتهلک شررده و از ارزشررش کاسررته می شررود حتی اگر یکی
پیدا شرود و آن را به دیگری گران تر از ارزشرش بفروشرد در واقعیت امر
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تغییری حاصرل ننی شرود در حقیقت اکثر کاالها اگر به مصرر

نرسرند به

مرور زمان از دوجهت مسرررتهلک می شرررود و ارزشرررش را از دسرررت می
دهند یکی اینکه به مرور زمان ازبین می رود و دوم اینکه به مرور زمان
کهنه شررده و کاالی بهتری جایشرران را می گیرند این بخصررون در مورد
ماشررین آالت صررنعتی صرردا می کند نتیجه اینکه در مبادله کاالها نه تنها
هیع ارزشری ایجاد ننی گردد بلکه حتی می تواند از ارزش واقعی کاال ها
بکاهد ولی اگر هنین دسررتگاه تراش در تولید قرار گیرد نه تنها ارزشررش
حفظ می شررررود یعنی ارزش خود را بره تردریج در کراالهرایی کره تولیرد می
شررروند منتقل می نناید بلکه سررربب می شرررود که کارگر بتواند با کنک آن
کاالی جدیدی تولید نناید که ارزش آن بیش از سررمایه ای اسرت که برای
تولید آن پیش پرداخت 27شده است

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 27پیش پرداخت و یا پس پرداخت در ماهیت موضوع فرقی نمی کند.
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رشفیتگج

نایی دستج

کارخانه چیست و فرا آن با کارگاه های کوچک کدام است؟
کارخانه مانند کارگاه ،جائی است که در آن کاالئی تولید می گردد کاالی
تولید شده در اینجا ،مسلنا ن نه برای ارضای نیازهای شخصی تولید کنندگان
آن بلکه برای فروش در بازار است در ابتدا برای سرعت بخشیدن به تولید
کاال ،در بعضی از کارگاههای تولیدی بزرگ،مراحل تولید کاالرا بین
کارگران به نوعی تقسیم کردند بدین معنی که بجای اینکه هر کارگر
مستقینا ن خود ،در تولید یک کاال از ابتدا تا انتها نقش داشته باشد ،تنها بخشی
از آن را انجام می داد بدین ترتیب اکثر کارهای پی یده و مرکب به کار
های ساده تقسیم شد مثدن در یک کارگاه پیراهن دوزی ،یکی مسئول برش
پارچه است دیگری یقه دوز است یکی جادگنه و دیگری دگنه می دوزد
و خدصه به هنین ترتیب جلو می رود تا تولید یک پیراهن کامل شود این
هنکاری بین کارگران بدون آنکه برای صاحب کارگاه خرجی داشته باشد
باع باال رفتن مقدار تولید می شود که اصطدحا ن ما آن را با ال رفتن بار
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آ ری کار می نامیم اساسا ن با تقسیم کار های پی یده به کارهای ساده بود که
ماشین به عنوان دست و پای کارگر پا به عرصه وجود گذاشت کارگر
دست و پای اضافی پیداکرد تا بتواند سریع تر و دقیش تر کار کند بطوری
که کارگر به هیع عنوان قادر نیست توسط اعضای بدن خود کار هائی را
که ماشین انجام می دهد به آن سرعت و کیفیت انجام دهد و حتی بعضی
مواقع کاری را که یک ماشین انجام می دهد غیر منکن است که یک انسان
انجام دهد مانند پرس های چند تنی با آمدن ماشین آالت سرعت کار چند
برابر شد وتولید بسیار افزایش پیداکرد یعنی بار آوری کار باال رفت با
تقسیم کار بین تولید کنندگان و بکار گیری ماشین آالت بزرگ کارخانه ها
پدید آمدند این تقسیم کار به نحوی است که دیگر تولید کننده الزم نیست
تخصص ویژه ای برای تولید آن کاالی بخصون داشته باشد در صورتیکه
در کارگاه باید تولید کنندگان اصلی دارای تخصصی ویژه باشند یعنی استاد
کار

باشند

تا

کاال

نحو

به

احسن

تولید

گردد

فکر میکنم کنی قضیه مشکل شد بهتر است برای ساده شدن آن ودر
عنیش تر از این پروسه به کوکب خانم برگردیم اگر یادمان باشد کوکب
خانم کارگاه کوچکی برای تولید جوراب داشت و از این طریش امرار معاش
می کرد ولی یکباره اتفاا جدیدی می افتد و زندگی کوکب خانم را زیر و
رو می کند کارخانه بافندگی در نزدیکی محل کار کوکب خانم احداث می
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گردد این کارخانه با بکارگیری ماشین آالت مدرن و گران قینت قادر
است که جورابهائی را که کوکب خانم در عرض یک ماه تولید می کند ،در
مدت یک روز تولید نناید و آنهارا بسیارارزان تراز کوکب خانم به بازار
عرضه کند در مدت کوتاهی کوکب خانم متوجه می شود که بازار پر شده
است از جورابهائی که کارخانه تولید کرده است و جا برای جورابهای
تولیدی کوکب خانم وجود ندارد خیلی ساده کوکب خانم قدرت رقابت با
چنین غولی را ندارد نه می تواندآن ماشین آالت گران قینت را خریداری
نناید ( ،چون پولش را ندارد تهیه این ماشین آالت حتی برای یک سرمایه
دار بزرگ نیز مشکل است و سرمایه دار بیشتر اوقات مجبور می شود که
از بانکها برای خرید آنها پول قرض نناید ،دیگر حال کوکب خانم معلوم
است ) و نه می تواند به ارزانی تولیدات کارخانه ،جوراب تولید نناید با
سرمایه اندکی که او دارد راهی برایش ننی ماند جز ورشکستگی بدین
سان است که در جامعه کارگاهها یکی بعد از دیگری ورشکست می شوند
و

کارخانجات

عظیم

جای

آنها

را

می

گیرند

معنوالن دراین کارخانه ها الزم نیست که کارگران دارای تخصص ویژه ای
باشند ،کافی است پی ی را سف ت کنند و یا سوزن ماشین بافندگی را ن
بکشند ویا مواظب باشند نخی پاره نشود و که هی کدام احتیاک به تخصص
و تجربه ویژه ای ندارد
81

سرمایه به زبان ساده

با چند روز کار کردن این تجربه بدست خواهد آمد کسی که پیش کوکب
خانم کار می کرد باید سالها زحنت می کشید تا تجربه کوکب خانم را بدست
آورد ولی در کارخانه این کسب تجربه در عرض چند روز میسر می گردد
ما در اینجا کوکب خانم را به حال خود رها می کنیم و به سراغ کفاشی می
رویم که کنا بیش براو هنان رفته است که بر کوکب خانم رفت ابتدا کفاش
ما کارگاهی برای خود دست و پا می کند و خود را به یک کفاش تنام عیار
تبدیل می نناید مردم از راههای دور می آیند تا او برایشان کفش بدوزد او
چرم دباغی نشده را از بازار می خرد چون بسیار ارزان تر است س س آن
را دباغی می کند بعد آن را در اندازه ای که فقط او بلد است می برد و بر
روی قالب می کشد برایش کفی درست می کند و آن را می دوزد این کار
را چنان با مهارت انجام می دهد که هنه به هنر کفش دوزی او آفرین می
گویند شاگردانش هم سالها طول می کشد تا بتوانند تنام کارهای او را به
آن خوبی که او انجام می دهد ،انجام دهند و از این نظر مورد احترام
شاگردانش است یک رابطه پدر فرزندی بین او و شاگردانش برقرار است
اگر احیانا ن شاگردی بعد از سالها که تجربه کسب ننود ،تصنیم بگیرد که
کارگاهی برای خود دست و پا کند و مانند او شاگرد بیوورد ابتدا از او با
احترام اجازه می گیرد و نظر او را در این باره جویا می شود اگر استاد
نظری غیر از این داشت او را مانند پدری مهربان نصیحت می کند تا از
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این کار منصر

شود و بیشتر تجربه بیاموزد واگرنظر استاد مثبت بود به

او حتی کنک می کند تا کارگاهی برای خود دست و پا کند و او را رقیب
خود ننی داند معتقد است که خدا روزی رسان است و روزی هنه را می
دهد
این روابط تنگ و محافظه کارانه که کنتر نشانی از پیشرفت در آن یافت
می شود ،روابطی است که بدرد یک جامعه سرمایه داری ننی خورد
سالهای سال کفاش با هنان ابزاری کار می کرد که پدارانش کار می کردند
و کفاش ضرورتی در تغییرو تکامل و یابهتر کردن این ابزار احساس ننی
کرد ولی کارخانجات با وجود بکارگیری ماشینهای سنگین و گران قینت
مجبورند که هر چند وقت یکبار این ماشین هارا مدرن تر ننایند تا از رقابت
در بازار عقب ننانند
با آمدن کارخانجات کفش ،هنان بدئی که سر کوکب خانم آمد سر کفاش ما
می آید دیگر کفش های او خریدار چندانی ندارد بازار پر شرررده اسرررت از
کفشررررهای ارزان و راحت کفاش ما مجبور اسررررت کارگاه خود را ببندد و
برای اینکه از گرسرنگی ننیرد هنراه با شراگردانش به کارخانه کفش سرازی
برود تا در آنجا اسررررتخدام شررررود با کنال تعجب می بیند که مدیر کارخانه
برای اسرتخدام او با شراگردانش فرقی قائل ننی شرود هنه را با یک حقوا
ثابت اسررتخدام می نناید هرچه که او توضرری می دهد ،که او کفاش خوبی
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اسررررت و برایرد کنی بیشررررتر بره او مزد بردهنرد ولی برای مردیر کرارخرانره فرا
زیادی ننی کند که کارگری که می خواهد اسرتخدام کند ،اسرتاد کار اسرت یا
خیر او به کارگر سرراده نیاز دارد در حقیقت ماشررینها کارهای پی یده را به
کارهای سراده تبدیل کرده اند و نیازی به اسرتاد کار آن نانی نیسرت یکی از
کار های مهم ماشرین سراده تر کردن کار هاسرت ،بطوری که یک کارگر کم
تجربه با گذاشرررتن وقت کنی برای یاد گیری بتواند با ماشرررین ها کار کند
برای در

بهتر موضرررروع مرا مدقراتی را بین کفراش رک ه قصررررد دارد در

کارخانه کفش ،اسرتخدام شرود و مدیر کارخانه که می خواهد اورا اسرتخدام
کند ترتیب دادیم کفاش از اینکه باید هنان دسرت مزد ناچیز دیگر کارگران
را دریافت کند بسرررریار ناراحت اسررررت مدیر کارخانه وقتی چهره تکیده و
ناراخت کفاش را می بیند ،رو به کفاش کرده و می گوید:
مدیر کارخانه  :چی شرد چرا انقدر ناراحت شردی ما هم اینجا برای خودمان
ضوابطی داریم و من ننی توانم خارک از آن ضوابط کاری بکنم
کفاش :من سرررالها کار کردم و زحنت کشررریدم تا شرررغل کفاشررری را خوب
بیوموزم و مثل پدرم کفاش خوبی باشرم ولی حاال میبینم که سرالها زحنت من
به هدر رفته
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مدیر کارخانه :غصره نخور دنیا عوض شرده ،اگر آدم خودش را با اوضراع
تطبیش ندهد از بین می رود منهم که صرراحب این کارخانه نیسررتم کارمندی
هستم حقوا بگیر کارزیادی از دستم بر ننی آید
کفاش :نه اشتباه نکنید ،من نیامده ام که چیزی گدائی بکنم ولی حش من این
نیست که مثل یک جوان تازه کار با من رفتار شود
مدیر کارخانه :تو تابحال کارخانه دیده ای؟
کفاش  :خیر
مدیر کارخانه :بیا برویم تا من کارخانه را نشرررانت بدهم تا متوجه منظورم
شوی
کفاش :راضی به زحنت نیستم
مدیر کارخانه :تعار

نکن بیا!

هردو راه می افتند و از راهروئی تنگ که هر دو طر

آن اطاقهایی است

عبور می کننرد و بره براالی پلکرانی فلزی می رسررررنرد کفراش جلوی خودش
محوطه ای بسریار بزرگی می بیند که ماشرین آالت مختلف با ترتیب خاصری
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کنارهم چیده شده اند و با سرو صدای زیاد درحال کارند کارگران هم دور
و بر این ماشین ها با دقت و سرعت مشغول کار کردن هستند طوری کار
می کنند که انگار عجله دارند از صرررحبت و تعریف کردن سرررر کار مثل
کارگاه کفاشرری قبلی خودش خبری نیسررت انگار هنه اللنونی گرفته اند
کفاش و مدیر کارخانه از پلکان پائین می آیندتا به محوطه کارخانه برسند
مدیر کارخانه ( :به خاطر سرررو صرردای زیاد ماشررین ها ،مجبور اسررت با
صرردای بلند حر

بزند ) اینجا یکی از مدرنترین کارخانه های تولید کفش

است
کفاش با مشررراهده کارها ،با تجربه ای که دارد متوجه می شرررود که بیشررتر
کارهایی را که او با مهارت خاصررری انجام می داد و سررراعت ها طول می
کشرید ،ماشرینها آنها را به هنان خوبی ولی باسررعتی سررسرام آوری انجام
می دهند
مدیر کارخانه :در اینجا سیصدو هشتاد نفر کار می کنند برای اینکه کفشی
تولید گردد ضروری است که صدو هشتاد نفر روی آن کار کنند
کفاش :شنا در اینجا روزی چند جفت کفش تولید می کنید؟
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مدیر کارخانه :ما بطور متوسرررط روزی هزار و پانصرررد جفت کفش تولید
می کنیم در اینجا کار به اجزا مختلف تقسریم شرده اسرت و مسرئولیت هر
کارگر مشرخص اسرت و جزئی از کار را انجام می دهد تقریبا ن هر کفش به
صرردو هشررتاد قطعه تقسرریم شررده اسررت که باید بر روی هر قطعه کار انجام
شرود و سر س به هم متصرل گردد این کار را کارگران با ماشرینهای پیشررفته
انجام می دهند در کارگاه شررنا هنه این کار ها را یک یا دو نفر انجام می
داند ولی در اینجا برای اینکه یک کفش کامل گردد صرردو هشررتاد نفر الزم
اسرررت برروی آن کار انجام دهند فکر می کنم که فرا کار در کارخانه را
داری متوجه می شوی
س ر س مدیر کارخانه ضررنن راه رفتن در البدی ماشررین ها برای کفاش در
مورد هر ماشینی توضی مختصری می دهد
مدیر کارخانه :با این ماشرین چرمها بوسریله شرابلون بریده می شرود ،سر س
ماشین دیگری ضخامت چرمها را هنگون می کند
بعد به محوطه ای می رسرند که دهها ماشرین دوخت کنار هم چیده شرده اند و
کارگران با عجله درحال دوختن قطعات کفش به هم هسررتند مدیر کارخانه
در کنار ماشینی می ایستد
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مدیر کارخانه :رویه کفش که بر روی قالب کشریده شرد با این ماشرین رویه
بر روی قالب محکم می شررود می بینی کافی اسررت کارگر کار ماشررین را
یراد بگیرد کره یرادگیری آن زیراد پی یرده نیسررررت برا کنی دقرت می توان آن را
فرا گرفت بعد از یکی دو روز ماهر می شوی
کفاش :یعنی در اینجا از صررب تا شررب یک نفر فقط یک کار تکراری را
انجرام می دهرد ،فکر ننی کنیرد کره کرارگری کره از صررررب ترا شررررام یرک کرار
تکراری را انجام دهد تنام استعداد و نیروی ابتکارش،نابود می شود
مدیر کارخانه :این چه اهنیتی دارد کارگر که تصرنیم گیرنده چیزی نیسرت
مرا بره او مزد می دهیم کره کراری را کره مرا از او می خواهیم انجرام دهرد مهم
این اسرت که چقدر تولید سرریع و ارزان انجام شرود بهتر اسرت بر گردیم به
دفتر من
در دفتر مدیر کارخانه
مدیر کارخانه :ببین تو آدم باهوشی هستی در بر خورد اول من متوجه شدم
که ما با هم می توانیم کار کنیم می خواهی اینجا سر کارگر بشوی؟
کفاش :یعنی که چه کار باید بکنم؟
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مدیر کارخانه :منظورم این اسرررت که باال سرررر کارگران باشررری و مواظب
باشری تا آنها خوب کار کنند ما اینجا پول مفت نداریم به این تنبل ها بدهیم،
باید کنی سررررریع تر کار بکنند چیزی را حیف و میل نکنند و خدصرررره با
تجربرره ای کرره تو داری می توانی کررارگران را بهتر کنترل کنی خوب
حقوا شرنا هم بیشرتر از یک کارگر سراده خواهد بود چی می گی ،پیشرنهاد
خوبی است؟ نه ؟
کفاش چیزی ننی گوید و بدون خدا حافظی ،دفتر مدیر کارخانه را تر
می کند
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چگووگج تولاد در کارخاوه

سرررررمرایره داری برامقردار کرافی پول تصررررنیم می گیرد کره کرارخرانره ای راه
بیاندازد جائی برای کارخانه اجاره می نناید یا می خرد ،مقداری ماشرررین
رای د ،مواد اولیره برای تولیرد می خرد
آالت منراسررررب برای تولیرد تهیره می نن ر
ولی با کنار هم قرار دادن مواد اولیه و ماشررین آالت اگر صررد سررال هم این
وسررررائل کنرار هم قرار بگیرند ،تا افرادی نباشررررند تا برروی آنها کارانجام
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دهند ،تولیدی صرورت ننی پذیرد ،و بعد از مدتی مواد اولیه و ماشرین آالت
در اثر مرور زمان ازبین خواهند رفت و برای سررمایه دار ما چیزی باقی
ننی ماند بجز ضررری هنگفت بنابراین تا کیاج حاضار و اشاد که بر ر ی
ماشان
آالج کاارکنادن تولاادی ها

ااااورج وسواهاد گرفات کات ویاام ا تصاااااادی

سرمایه داری منحت خواهد شد بنابر این ،کارفرمای ما
مجبور اسرررت ،افرادی را بکار گنارد که بر روی ماشرررین آالت کارکنند و
تولیرد ننراینرد یعنی در حقیقرت کرارفرمرای مرا احتیراک بره نیروی کرار دارد
برای آنکره این نیروی کرار را در اختیرار بگیرد ،برایرد این نیروی کرار در
بازار موجود باشرد

28

شرنا جامعه ای را فرض کنید که پر اسرت از دهقان

هرائی کره بر روی زمین کرار می کننرد و تعردادی هم در کرارگراه هرای کوچرک
مشررغول به کار هسررتند خب این سرررمایه دار ما نیروی کار را از کجا می
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 28ـ " ...ویکفیلد کشف کرد که در مستعمرات ،مالکیت برپول،وسائل تولید ،وسائل معیشت ،ماشین آالت
و هرچیز دیگر برای تولید کافی نیست تا کسی هنوز سرمایه دار به حساب آید .اگر جفت خود را نداشته
باشد .یعنی کارگر مزدور ،آدمی که مجبور باشد با اراده آزاد ،خودش را بفروشد .او کشف کرد که
سرمایه یک شئ نیست .بلکه یک رابطه اجتماعی بین افراد است که اشیاء واسطه آن هستند.
آقای پیل ،ناله میکند که او با خودش وسائل معیشت و و سائل تولیدی به ارزش 50000پوند را از
انگلستان به سوان ریور برد .حتی آقای پیل این را هم پیش بینی کرده بود که در کنار اینها  300نفر
کارگر را هم باخودش همراه کند .بمحض اینکه آقای پیل به مقصد رسید ،متوجه شد که حتی برایش
خدمتکاری که تخت خوابش را مرتب کند و یا از رودخانه برایش آب بیاورد نمانده است .بیچاره آقای
پیل که همه چیز را آماده کرده بود بجز اینکه روابط تولیدی سرمایه داری را از انگلستان به سوان
ریور منتقل کند ".برگرفته از کاپیتال کارل مارکس جلد اول
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تواند گیر بیاورد تا اسررتخدام کند خودش هم که ننی تواند بر روی ماشررین
آالت کرار کنرد چون کرار بر روی مراشررررین آالت یرک کرار جنعی اسررررت نره
فردی پس برایرد کرارخرانره دار مرا بسررررراط خویش را جنع کنرد و برود پی
کرارش چون بردون کاارگر ،تولیردی هم در کرار نخواهرد بود برای هنین
الزمه رشرد کارخانجات و تولید سررمایه داری نابودی و بهم ریختگی شریوه
های تولیدی گذشرته اسرت با ورشرکسرتگی تولیدات به سربک گذشرته ما شراهد
ورود خیل عظینی از بیکاران و گرسررررنگان به شررررهر ها و تجنع آنان در
شررهر ها

حاشرریه

هسرررتیم هنین لشرررگر گرسرررنگان در حقیقت ایجاد کننده بازاری هسرررتند تا
سرررمایه دار ما با خیال راحت بتواند نیروی کار مناسررب را برای کارخانه
اش در اختیار بگیرد
ایرررن نررریرررروی کرررار

29

برررایرررد دارای چرررنرررد ویرررژگررری بررراشرررررررد؛

اول اینکه صرراحب نیروی کار خویش باشررد بدین معنی که اربابی نداشررته
براشررررد ترا از کرارکردن او در کرارخرانره جلوگیری کنرد مثدن در قردیم زارعین
ننی توانسررررتنرد هنینطوری راه بیرافتنرد برونرد شررررهر و کرار کننرد ارب ررابان با
چنین افرادی به شردت برخورد می کردند و آنها را تنبیه می ننودند ضرننا ن
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 29ر در اینجا ما قصد نداریم وارد تاریخ ه چگونگی پیدایش طبقه کارگر در اروپا و یا در آسیا بشویم این بح
فعدن از حوصله این کتاب خارک است گو اینکه بح بسیار مهم و ارزش مندی است.
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اگر دارنده نیروی کار مالک آن نباشرد مسرلنا ن سررمایه دار هم قادر به خرید
آن نخواهد بود مثل اینکه شرنا ،اتومبیلی که متعلش به شرنانیسرت رابخواهید
بفرو رش ید یعنی اینکه سررمایه دار ننی تواند با یک برده وارد معامله برای
خرید نیروی کارش شرود چون نیروی کار یک برده مال خودش نیسرت که
بتواند بفروشرررد ،بلکه برده دار صررراحب تنام آن چیزی اسرررت که متعلش به
برده اسرت خو هد برده نیز برای تولید در کارخانجات مناسرب نیسرت ،چراکه
کار با ماشرین آالت احتیاک به دقت و سررعت دارد و سررمایه دار به کسری
احتیاک دارد که اگر این خصرروصرریات را نداشررت بتواند فورا ن او را اخراک
کند خوب برده را که ننی شررود اخراک کرد کسرری که پول بابت برده داده
اسررت ،اورا مانند یک شرریئ در تصرراحب خویش دارد مال اوسررت ،یا باید
مجددا ن آنرا بفروشررد و یا از او نگهداری کند تا پولی که بابت او داده اسررت
به هدر نرود ولی کارگر را می تواند فورا ن از سررر خویش واکند و به کنار
30

خیابان پرتابش کند

در ثانی خود کارگر نیز از ترس اخراک شدن مجبور

اسرت که کار هایش را با دقت و سررعت انجام دهد کاری که برده ننی کند
چون برای او تولید و کیفیت آن اصرردن مهم نیسررت او برده اسررت و او را
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 30ـ عموما ً سرمایه داران به دنبال کارگر آزاد هستند .آزاد از هرچه رنگ تعلق پذیرد .هر چه بی چیز تر بهتر.
چون اجبار اقتصادی قوی ترین جبری است که می توان برکسی اعمال کرد تا او را وادار به کاری نمود .سرمایه
دار احتیاج به برده ای دارد که برای ساعاتی معین تن به بردگی بدهد و بعد از آن با محیط کار و کارخانه بیگانه
شود .یعنی برود پی کارش بعد از پروسه تولید کارفرما را با او کاری نیست.
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مجبور به کاری می کنند صرراحب برده نیز برای اینکه برده ننیرد مجبور
اسررررت که در حد بخور و ننیر به او غذا بدهد در صررررورتیکه زندگی یک
کارگر برای سرمایه دار ارزش و اهنیتی ندارد تا زمانی که برای سرمایه
دار کار کند مزدش را دریافت می دارد ولی به محض اینکه از کار اخراک
شرررررد دیگر چگونگی زنردگی او برای سرررررمرایره دار ،کوچکترین اهنیتی
بازارکار ،اشرخاصری
نخواهد داشرت بنابراین باید سررمایه دار قادر باشرد در
ه
را پیداکند که اختیارشان دست خودشان باشد
کس انی که صراحب کاالئی به نام نیروی کارباشرند و بتوانند برای فروش آن
ر
برا سرررررمرایره دار وارد معراملره گردنرد در ضررررنن این افراد برایرد چیزی بجز
نیروی کارشران برای فروش نداشرته باشرند چون اوالن باید برای اینکه زنده
بنانند مجبور به فروش نیروی کار خویش باشررند و در ثانی ،سرررمایه دار
تنهرا به نیروی کار آنهرا محتراک اسررررت نه چیز دیگر ابزار کار آنرهاهم بدرد
سررمایه دار که صراحب ماشرین آالت مدرن اسرت ننی خورد و درضرنن اگر
این افراد بتوانند طور دیگری امرار معاش بکنند ،زیر بار کار در کارخانه
ننی روند باید این افراد کامدن ورشرکسرته شرده باشرند تا با آنها بتوان وارد
31
چیز بی چیز باشررند
معامله شررد راسررت و پوسررت کنده این افراد باید بی ه

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 31ـ " مناسبات سرمایه دا ری مستلزم جدائی بین کارگر و مالکیت آن وسائلی است که موجب تحقق و انجام کار
می گردد .به محض اینکه تولید سرمایه داری بر روی پای خویش می ایستد نه تنها این جدائی را حفظ می کند بلکه
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کار آنها
معامله هم از این قرار اسررت که سرررمایه دار درازای هر سرراعت ه
در روز ،به آنها مبلغی سرر هر ماه ( یا هفته یا روز کامدن بسرتگی به قرار
داد فی رم ابین دارد) می پردازد و آنهرا موظف هسررررتنرد کره تنرام روز برای
کرارفرمرا کرار کننرد و مبلغ توافقی را درپرایران موعرد مقررتحویرل بگیرنرد در
حقیقرت کارگر به کارفرما یک جوری مسرررراعده می دهد چون ابتردا کار را
انجرام می دهرد ترا بعرد ازموعرد مقرربسررررتره بره نوع قرار داد ،پول آن را
دریافت دارد ما در اینجا به یک نتیجه مهم می رسرررریم و آن اینکه نیروی
کار کارگر تبدیل به کاال شرده اسرت زیرا هم دارای ارزش مبادله اسرت که
ه
هنران مزد اوسررررت و در برازار بر مبنرای هنران ارزش مبرادلره نیروی کرار
خرید و فروش می گردد و هم دارای ارزش مصرر

اسرت چون سررمایه

دار آن را الزم دارد ترا برای تولیرد کراال در رک ارخرانره ،آن را بره مصررررر
رساند
کارگر به عنوان صاحب نیروی کار به عنوان فروشندۀ نوعی کاال که
هنان نیروی کارش باشد وارد بازار می شود سرمایه دار به عنوان
صاحب پول و خریدار این نوع کاال وارد بازار می گردد و مبادله انجام
می گیرد مبادله ای که ضنن آزاد بودن طرفین در عقد قرارداد ،هردو
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

آنرا بمقیاس دائما ً فزاینده ای تجدید می نماید .بنابراین روندی که موجب ایجاد مناسبات سرمایه داری می شود نمی
تواند بغیر از روند جدائی کارگر از مالکیت وسائل کارش چیز دیگری باشد ".کاپیتال ـ جلد اول ـ کارل مارکس
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طر

به این مبادله نیاز حیاتی دارند سرمایه دار بدون این نیروی کار

ننی تواند تولید نناید و جایگاه خویش را به عنوان سرمایه دار از دست
خواهد داد 32و از طر

دیگر ،کارگر یعنی فروشنده و صاحب نیروی

کار اگر نیروی کار خویش را نفروشد ،نیروی کارش به هیع درد
دیگری ننی خورد و باید از گرسنگی بنیرد ولی سرمایه دار در ازای
پولی که به فروشندۀ نیروی کار( کارگر ) می دهد اجازه می دهد که او
برروی ابزار تولیدی که متعلش به سرمایه دار است کار کند و تولید نناید
نتیجه تولید هم تنام و کنال متعلش به کار فرماست و کارگر هیع حقی در
مورد تولید خویش ندارد این تولید هرچه می خواهد باشد کارگر در
جایگاهی نیست که در مورد آن تصنیم بگیرد این تولید می تواند اسلحه
ای باشد که بر ضد خود کارگران مضر است او تصنیم گیرنده نیست
او در قبال پولی که دریافت می دارد باید تولید کند چگونگی و شیوه آن
33

را سرمایه دار تعیین می کند

ولی سرمایه دار این را آزادی در معامله

می داند چون معتقد است که طرفین آزادند که قرار داد را ببندند و یا فس
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 32ـ نیاز حیاتی سرمایه دار به نیروی ک ار؛ یعنی در صورت عدم وجود نیروی کار سرمایه دار موقعیت خویش
را به نام سرمایه دار از دست می دهد  .منظور اینکه بدون نیروی کار ،سرمایه داری هم وجود نخواهد داشت وگرنه
سرمایه دار به اندازه کافی پول دارد تا از گرسنگی نمیرد .از این منظر موقعیتش با کارگر فرق می کند.
 33ـ بعداً خواهیم دید که در حقیقت در سیستم سرما یه داری این سرمایه و پول است که برهمه کس و همه چیز
حاکم می شود و سرمایه دار برای بقای خویش مبادرت به تولید هر چیزی می کند که بازارش وجود داشته باشد و
در این راستا هیچ پرهیزکاری و وجدانی نمی تواند محدود کننده سود سرمایه و گسترش آن باشد.
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کنند  34قرار داد طرفین نیز بدین شکل است:
توک( که در دست سرمایه دار است) ا وار ی کار ( که در دستان کارگر است )

سرررمایه دار برای تولیدش باید ماشررین آالت ،مواد اولیه و نیروی کار ،که
هنره کراال هسررررتنرد را بخرد ترا بتوانرد کراالئی را کره مرد نظر دارد تولیرد کنرد و
سر س آنرا بفروشرد و پولی بیش از مقداری که در ابتدا پرداخته اسرت بدسرت
آورد توک ااااا کاال ااااا توک
یعنی:

توک ( حراال دیگر این پول نقش سرررررمرایره را برازی می کنرد و می

توان به آن سرمایه گفت) اااااااا کاال( مواد خام ،ماشین آالت ،نیروی کار)←کاال
( تولید شده توسط نیروی کار )

اااااا توک

بنظر می رسررد مبادله باال هنان مبادله ایسررت که تاجر انجام می دهد ولی
این مبادله با مبادلک یک تاجر یک فرا اساسی دارد؛
بدین قرارکه تاجر در مبادله توک ا ا ا ا ا ا کاال ا ا ا ا ا ا توک ابتدا پولی می دهد و
کاالئی می خرد توک اااااااااااا کاال و حال بدون آنکه درصورت کاال تغییری
دهد و یا آن را بنصر

رساند آن را با قینت بیشتر می فروشد کاال ااااا ااااا

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 34ـ یکی از استدالالت خنده داری که روشنفکران بورژوازی می آورند این است که اگر قرار داد فی مابین کارگر
و سرمایه دار غیر عادالنه است چرا کارگر به این قرار داد تن می دهد و یا اینکه چرا کارگر باید چیزی تولید کند
که برای بشریت مضر است .این روشنفکران تنها به شکم سیر خویش فکر می کنند و مواجبی که مستقیم و یا غیر
مستقیم از اربابانشان برای پردازش اینگونه اراجیف دریافت می دارند.
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توک چون اگر کاال را مصرررر

کند دیگر کاالئی باقی ننی ماند تا آن را

بفروشد ولی در مبادله ای که یک کارخانه دار انجام می دهد

توک اااااا کاال( مواد خام ،ماشین آالت ،نیروی کار) اااااا توک
کارخانه دار مقداری پول می دهد و مواد خام ،ماشررین آالت و نیروی کار
می خرد
توک ا ا ا ا ا ا کاال ( مواد خام ،ماشین آالت ،نیروی کار) در اینجا ،مواد خام،
ماشرین آالت و نیروی کار در روند تولید در کارخانه بنصرر
این مصرررر

می رسرند

مواد خام ،ماشرررین آالت و نیروی کار در کارخانه اسرررت که

باع می گردد که کاالی جدیدی از چرخک تولیردی کارخانه سررررر بر آورد
ر
که ارزشررش بیش از کاالهای پیش ریخته در چرخه تولید اسررت مثدن کفش
که دیگر صررررورت مادی آن با چرم ،ن و فرا می کند حال صرررراحب
کارخانه ،کاالی تولیدی این کارخانه را می فروشررد و پول بیشررتری نسرربت
به پول پیش ریخته اش در چرخه تولید ،بدست می آورد کاالااااا توک باز
به این مسئله بر می گردیم.
کاال ها از آن جهت کاال شرده اند که بر روی آنها کار شرده اسرت کسری و یا
کسرانی با صرر

نیروی کار خویش چیزی را تغییر دادند و به شرکل شریئی

مورد اسرررتفاده کسررری و یا کسرررانی درآورده اند ولی زمانی که این کار از
پیکر زنرده اش یعنی کرارگر جردا شرررررد و وارد کراال گردیرد می توان آن را
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کارمرده نامید پس اگر نیروی کار کارگر کارزنده باشرررد ،کاالهائی که او
تولید کرده را می توان کارمرده نهفته در آنها دانسررت چون دیگر این کار
نهفتره در کراال ننی توانرد ارزش افزائی کنرد هنرانطور می مرانرد ترا در جرائی
به مصررر

برسررد جالب اینجاسررت که سرررمایه دار وقتی کاالهائی را در

برازار میخرد ترا کرارگر برا کرار بر روی آنران کراالی جردیردی بیرافرینرد ،در
حقیقرت کرارمرده ای را کره قردرت ارزش افزائی نردارد را در کنرار کرارزنرده
قرار می دهرد ترا موجبرات اضرررررافره ارزش را پردیردآرد در حقیقرت نیروی
کارزنده قدرت زنده کردن دوباره کارمرده را دارا می باشرررد " سااارمایه
کارمرده اساااته که ماوند یک خون آشاااام تنها با مفادن کارزوده جان مج
گاردن هر در بارتر کارزوده بمفد بارتر زوده مج ماود "
کاپیتال ر جلد اول ر کارل مارکس
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35

نیروی کار مانند کاال های دیگر هم دارای ارزش مصررررر
دارای ارزش مبادله به مصرر
کاال ،ارزش مصررر

اسررررت و هم

رسراندن نیروی کار به منظور تولید یک

نیروی کار اسررت و ارزش مبادله نیروی کار هنان

مزد کارگر اسرت که برابر اسات با ارزه کاالهائج که در تمدید حااج این
وار ضاار ری هیااتند سرررمایه دار برای تولید در کارخانه اش احتیاک به
نیروی کارزنده دارد این نیروی کار را می تواند در بازار مانند هر کاالی
دیگری خریداری کند منتها سرروال این اسررت که ارزش نیروی کار چطور
تعیین می شرود؟ یعنی در اصرل سررمایه دار به عنوان خریدار کاالئی به نام
نیروی کار رباید بابت آن چقردر ب ردازد؟ مبنرای تعیین ارزش کار چیسررررت؟
مسررلنا ن اینطوری نیسررت که صرراحب نیروی کار یعنی کارگر یک قینتی را
بگوید و سرررمایه دار آن را قبول کند یا بالعکس سرررمایه دار یک قینتی را
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 35ـ " نیروی کار در دستان کارگر ،یک کاالست نه سرمایه ،و تازمانی که بتواند بطور دائم و مکرر
آن را بفروشد ،برا یش ممر درآمدی را تشکیل می دهد .بعد از فروش آن ،در دستان سرمایه دار به
عنوان سرمایه عمل می کند ".کارل مارکس مجموعه آثار جلد دوم
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پیشررررنهراد کنرد و کرارگر قبول کنرد هر کراالئی قینرت و ارزش خود را دارد
حال این چطور تعیین می
گردد؟ برای جواب به این سررروال برگردیم به این پاسر ر به این سرررو ل که
اصرررررروالن ارزش هرررر کررراالئررری چرررطرررور ترررعررریررریرررن مررری گرررردد؟
هنرانطور کره گفتیم ارزش هر کراال بر مبنرای زمرانی کره برای تولیرد آن
ضررررروری اسررررت تعیین می گردد یعنی بر مبنرای کرار اجتنراعرا ن الزمی کره
برای تولید آن کاالی بخصرون در جامعه الزم اسرت خوب ارزش نیروی
کار هم مثل کاالهای دیگر برحسرب زمانی که برای تولید آن بکار می رود
تعیین می گردد خوب مشکل باز حل نشد
زمان الزم برای تولید نیروی کار یعنی چه؟
کارگری را در نظر بگیریم که صاحب نیروی کار خویش است و این نیرو
را در یک روز کاری مصر
مص ر

می نناید خوب برای تجدید این قوای

شده اش باید چه کار کند؟ جواب روشن است باید غذا بخورد در

مکانی استراحت بکند و

نیروی کار یک کاالی زنده است و برای زنده

ماندن خود باید مجنوعه کار هائی را انجام دهد که یک فرد زنده برای
نگاهداری خود الزم است انجام دهد یعنی کاالهائی را بنصر

برساند

که برای تازه نگاهداشتن نیروی کارش الزم و ضروری است مجنوعه
این کاالها را ما سائت منارت کارگر می نامیم این وسائل معیشت شامل
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خوردنی و آشامیدنی ،پوشا  ،و جا برای استراحت وخواب و خدصه هر
آن یزی که که یک نفر برای زنده ماندن بدان احتیاک دارد است مهم اینکه
36

معنول آن جامعه ایست که کارگر در آن زندگی می کند

تنام اینها تعیین

کننده ارزش نیروی کار هستند
یا بگفتاردیگر ارزه وار ی کار

ارج از ارزه آن سائت منارتج

است که برای وگاهداری وار ی کارالزم است
اگر دارنده نیروی کار امروزکار کرده است ،باید بتواند فردا نیز مثل امروز
کارکند و پروسه تولید را به پیش برد ضننا ن چون سرمایه دار احتیاک به
یک نیروی کار دائنی در بازار دارد و کارگران بالطبع پیر و فرتوت می
شوند و مینیرند ارزش نیروی کار باید چگونگی تولید مثل نسل کارگران
را نیز در بر گیرد تا آنها بتوانند فرزندانی بیاورند تا در آینده ،چرا های
کارخانجات سرمایه داران راب رخانند ضننا ن برای اینکه نیروی کار بتواند
بهتر با ماشین آالت کارخانجات کار کند ،باید تا حدی آموزش دیده باشد
بنابراین سواد آموزی کارگر و خانواده اش هم از جنله وسائل معیشتی است
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 36ـ مسلما ً ارزش نیروی کار در جوامع مختلف بر مبنای آداب و رسوم و مهمتر از همه بر مبنای
مبارزاتی که کارگران برای بهبود وضع معیشتی خود نموده اند فرق می کند .برای مثال می توان وضع
زندگی کارگران را در آسیا با کارگران در اروپا مقایسه نمود .مبارزات کارگری که در اروپا در قرن
نوزدهم و بیستم بوقوع پیوست که بعضا ً به خون کشیده شد ،اگر چه نتوانست کارگرن را حاکم بر
سرنوشت خویش گرداند (بجز دو مورد کمون پاریس و قدرت شورائی در روسیه آنهم کوتاه مدت) ولی
شرایط زندگی آنان را در سطحی بهتر از کار گران آسیا و آفریقا قرار داد که البته با افت جنبش های
کارگری در اروپا این امتیازات رفته رفته توسط حکومت سرمایه باز پس گرفته می شود.
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که کارگر باید دارا باشد اگر در تولیدات پیشین دهقانان باید در بی سوادی
و خوانین بهتر آنان را چ اول کنند در تولید سرمایه

می ماندند تا مد

داری کار با ماشینهای مدرن احتیاک به یک حداقل سواد دارد لذا سرمایه
داری مجبور است که یک حد اقل آموزش ابتدائی برای کارگران قائل شود
تاجائی که به جر ت می توان گفت ،یکی از عوامل برای اندازه گیری رشد
سرمایه داری در یک کرور را با درجه باسوادی وار ی کار آن کرور مج
37

توان اودازه گرفت

پائین ترین حد ارزش نیروی کار ،ارزش وسائل

معیشت عندن حیاتی طبقه کارگر است هر گاه قینت نیروی کار تا این حد
پائیین بیوید ،در حقیقت پائین تر از ارزشش قرار گرفته است ،چرا که ارزش
نیروی کار ،نه کیفیت ناچیز نیروی کار ،بلکه کیفیت متوسط آن در نظر
گرفته می شود ،زیرا از کیفیت ناچیز نیروی کار ننی توان به طور دائم
بهره مند شد کیفیت ناچیز نیروی کار این می شود که نیروی کار دائم رو
به تحلیل می رود و پس از مدتی تحلیل رفتن از کار می افتد البته در زمانی
که ارتش ذخیره کار یعنی نیروی بیکار جامعه بیش از اندازه باشد ،و
هنینطور کارگران بیش از اندازه رام و مطیع باشند سرمایه دار می تواند
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 37ر طبش آمار یونیسف در سال  2002تنها  13درصد زنان افغان و  43درصد مردان سواد خواندن و نوشتن دارند
یعنی تنها  28.1درصد جنعیت باالی پانزده سال دارای سواد خواندن و نوشتن هستند بر طبش هنین آمار ایران نیز
با حدود  23درصد بی سواد در بین  178کشور جهان رتبه 120ام را نسیب خود کرده است که مردان  83در صد
باسواد و زنان  70.4درصد باسواد هستند
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نیروی کار را پایین تر از ارزشش بخرد و بعد از مدتی که دیگر آن کیفیت
را نداشت ،مانند دستنالی چر

و بدرد نخور اخراجش

کرررنرررد و نررریرررروی ترررازه نرررفرررس ترررری را جرررای آن برررنشررررررانرررد
ولی بره هر حرال ،سرررررمرایره دار سررررعی می کنرد ترا آنجرا کره می توانرد بهرای
نیروی کار را به حداقل برسراند یعنی وسرائل معیشرت کارگران را محدود
تر نناید دوسرت دارد آنقدر ب ر دازد که کارگر از گرسرنگی ننیرد ولی از
آنطر

کارگران سررعی می کنند که دسررتنزد ها را باالتر ببرند و وسررائل

معیشرت خود را گسرترش دهند ،و از مشرقات زندگی شران بکاهند در اینجا
یک دعوای دائنی و هنیشرررگی بین سررررمایه داران و کارگران در جریان
اسرت در بحرانهای سرر مایه داری این دعوا به اوک خود می رسرد چون با
بیرون ریخته شررردن خیل عظینی از کارگران به خیابانها ،سررررمایه داران
دیگر حتی به فکر تجدید قوای نیروی کار نیسرتند و خیلی راحت نیرو های
مسرررتهلک شرررده را با نیرو های دیگری که تازه نفس ترهسرررتند عوض می
ننایند برای سرررمایه داران نیروی کار کارگران به مثابه کاالئی اسررت که
هرچه می توانند باید آنرا ارزانتر بخرند تا سررود بیشررتری نصرریبشرران گردد
ولی برای کارگر مسرررئله مرگ و زندگی اوسررر ت که مورد دعوا و معامله
38

اسرت

البته بازار کار با بازار کاال های دیگر یک فرا اسراسری دیگر نیز

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 38ـ " بودن یا نبودن ،مسئله این است " هاملت اثر ویلیام شکسپیر
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دارد و آن این اسرت که چون نیروی کار کاالئی زنده و هوشرنند اسرت بنابر
این منکن است موقعی به فکر به هم ریختن قوانین و معیار های این بازار
بره نفع خود بیرافترد لرذا سرررررمرایره داران احتیراک بره دولتی دارنرد کره بره موقع
وارد عنل شرررود و با نیروهای سررررکوبی که در اختیار دارد به کارگران
بفهنرارن د کره نظم موجود را نبرایرد بره هم ریخرت در اینجرا آزادی خراصرررری بر
قرار اسرت هردو طر

قرار داد آزادند که قرارداد کار را امضرا کنند یا

نکنند ،قانون ظاهرا ن
این آزادی را برای طرفین تضرررنین کرده اسرررت کارگر ،برده نیسرررت که
کسررری او را مجبور کند که حتنا ن بایسرررتی در این کارخانه کارکنی ولی با
تنام این تفاصیل آیا کارگر می تواند کار نکند و یا به مدیر کارخانه حقوقی
را که طالب آن اسرت تحنیل کند کارگر آزاد اسرت که یا در خیابان گرسرنه
بناند و یا اینکه در کارخانه مشغول به کارگردد در اینجا اجبار نه فیزیکی
یعنی اینکه اورا با ضررررب دگنک و شررردا مجبور به کار کنند ،بلکه یک
اجبار اقتصرادی اسرت اجباری که مشرقت بار تر از اجبار فیزیکی اسرت و
متش کل
دودمان ها بر باد داده اسرت ولی وقتی نیروی کار متوجه شرد که با ر
شرردنش قادراسررت کوه را جابجا کند ،قضرریه کنی به نفع این طبقه تغییرمی
کند به هر حال اگر نخواهیم از بح اقتصررادینان دور شررویم؛ در بازار
خریرد و فروش نیروی کرار مثرل خریرد و فروش دیگر کراال هرا هنران چرانره
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زدن هرا و هنران تقلرب هرا و زرنرگ برازی هرا را می بینیم ،منتهرا بره شررررکرل
بسرریار حاد تر و خشررن تر آن چون اینجا دیگر مسررئله مرگ و زندگی در
میان اسرت اقتصراد دانان بورژوازی هنیشره ادعا می کنند که بهای نیروی
کار تنام و کنال توسرط سررمایه دار پرداخت می گردد و اسرتثناری در کار
نیسرررت در جواب باید گفت دسرررتنزد بر مبنای چگونگی باز تولید نیروی
39

کار پرداخت می گردد

ولی کارگران در پروسه تولید،

( که ربطی هم به دسررررتنزد او ندارد ) کاال هائی را تولیرد می کننرد که باآن
بیگانه هسرتند درحقیقت چیزی را که طبقه کارگرخودش بوجود می آورد،
طبش قانون سرمایه داری صاحب آن نیست و با
آن بیگانه اسرت در سرر مایه داری مالکیت خصروصری محترم اسرت ونباید
به آن خدشرره ای وارد شررود و در اینجا سرررمایه دار مالک هنه آن چیزی
اسررت که تولید می گردد اینکه کارگر در پروسرره تولید ،چقدرارزش تولید
می کند ربطی به دستنزد او ندارد استثنار از هنین بی گانگی نیروی کار
نسربت به تولیدات خودش سررچشرنه می گیرد تولیدات او نه مال اوسرت نه
ربطی بره کم و زیرادی دسررررتنزدش دارد در حقیقرت کرارگران برا ارزش
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 39ـ " فعالً کاری به این نداریم که سرمایه در عمل و نیز در گرایش عام خود از نظام دادو ستد استفاده می کند تا
با فروش کاال به قیمتی باالتر از آنچه در شرائط معین اجتماعی الزم است از کارالزم کارگر تا آنجا که ممکن است
بقاپد .فرض ما در اینجا این است که دستمزد همیشه باید از نظر اقتصادی ،یعنی با توجه به قوانین عام اقتصاد ،در
حد عادالنه ای پرداخت شود .سرچشمه تناقضات را باید در شرایط عام و معمولی پیداکرد و نه بر مبنای دوز و
کلکی که این و یا آن سرمایه دار عمالً ممکن است سوار کند ".به نقل از گروندریسه کارل مارکس

107

سرمایه به زبان ساده

افزائی که در پروسرره تولید انجام می دهند از طرفی سرربب هرچه ثروتنند
تر شرردن سرررمایه داران و از طر

دیگر باع فدکت خویش می شرروند

کارگران در پروسه تولید غولی را پرورش می دهند و بر جامعه حاکم می
کنند که خدصرری از آن تنها بدسررت خود کارگران میسررر اسررت برخی از
اقتصراد دانان لیبرال بر این عقیده هسرتند که اگر سررمایه داران مقید شروند
که دسرت مزد کارگران را تنام و کنال پرداخت ننایند دیگر اسرتثناری در
کرار نخواهرد بود و هنره چیز بره خوبی و خوشرررری پیش خواهرد رفرت مرا در
اینجا نشران دادیم که اسراسرا ن بح سرر پرداخت کم و زیاد دسرتنزد نیسرت بلکه
بح بر سررر خود وجود دسررتنزد اسررت بح برسرررمالکیت اسررت یعنی
اینکه چه کسی صاحب تولیدات است؟ کارگران یا سرمایه داران؟
فرا کاالئی بودن نیروی کار با کاالهای دیگر در این است که نیروی کار
به خودی خود و برای صرراحب آن یعنی کارگر داری هیع ارزشرری نیسررت
مگر بره چیزی اطدا گردد ولی خود ایجراد کننرده ارزش اسررررت هنرانطور
که وزن خود بخود دارای ارزش ننی باشرد ،مثدن ننی توان گفت دو کیلو،
خوب دوکیلو چی؟ یعنی باید به چیزی نسربت داده شرود و گفته شرود دو کیلو
گنردم یرا دو کیلو پیراز نیروی کرار هم هنینطور ترا خود را در تغییر طبیعرت
درگیر ننناید و آن را برای ساختن و یا کاشتن بکار نیاندازد به خودی خود
دارای ارزش نیسررت در صررورتی که کاال های دیگر برای دارنده آن و به
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خودی خود هم دارای ارزش مبادله است و هم دارای ارزش مصر
نیروی کار برای دارنده آن دارای ارزش مصرررر

ولی

و مبادله نیسررر ت ولی

هنگامی که توسرط سررمایه دار خریداری شرد و سررمایه دار در مدت زمان
معینی صرراحب این کاال یعنی نیروی کارگردید ،و سرررمایه دار این کاالی
زنده را با محنول کار جوش داد یعنی شررررایطی پدید آورد تا کارگر بتواند
برروی محنول کرار کرار ننرایرد و ارزش جردیردی تولیرد ننرایرد ،هم دارای
ارزش مصررررر

و هم دارای ارزش مبرادلره می گردد بی ارزش بودن

نیروی کار برای صررراحب آن را در مواقع بی کاری کارگران می بینیم که
فدکرت و بردبختی روزافزونی برای آنران بره ارمغران می آورد و کرارگران
بردون اینکره بتواننرد از نیروی کرار خود کره در بیشررررتر اوقرات در شرررررایط
بسرریار خوبی هم قرار دارد اسررتفاده کنند و درسررت به علت جدائی آنان از
طبیعت و و سررائل تولید شرران ،این نیروی کار بداسررتفاده و بی فایده برای
صراحب آن جلوه گر می شرود درسرت از این منظر اسرت که سررمایه داران
این تصرررور که اینان هسرررتند که به کارگران نان می دهند تا از گرسرررنگی
ننیرند را می توانند در جامعه رواک دهند
درست است که در جامعه اینطور بنظر میوید که خرید و فروش نیروی کار
مانند تنام خرید و فروش های جامعه یک امر طبیعی است ولی این نکته
را نباید از نظر دور داشت که یک خریدار نیروی کار به عنوان صاحب
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وسائل تولید ظاهر می شود و طر

دیگر معامله فروشنده نیروی کار

صاحب چیزی نیست مگر نیروی کار خویش که به اجبار در پیوند با تولید
ارزش پیدا می کند یعنی وجود دو طبقه کارگران و سرمایه داران در جامعه
باید مفروض باشد تا این معامله صورت بگیرد
" این امر که فر ه وار ی کار شسصج ( به شفت کار خویش یا به شفت
کار مزد ری) نه به مثابه پدیده ای تصرررادفی ،بلکه مانند شررررایط اجتناعی
ننونره وار تولیرد کراال تجلی می کنرد و این واقعیرت کره سرررررمرایره پولی در
مقیراس جرامعره بره انجرام نقش مورد مطرالعره کنونی مرا

مبرادرت می ورزد،

رونرد هرای تراریخی را مفروض می دارد کره طی آن پیونرد بردوی وسررررائرل
تولید و نیروی کار گسررریخته شرررده اسرررت و در نتیجه آن توده مردم ،یعنی
زحنت کشران ،فاقد وسرائل تولید و زحنت نکشران بنثابه مالکین این وسرائل،
در برابر یکدیگر قرار می گیرند "
کاپیتال جلد دوم صفحه  44کارل مارکس
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چرا آنقردر برای سرررررمرایره دار مهم اسرررررت کره ،نیروی کرار را بخرد؟
ما نشررران دادیم که کاالها دارای دو جنبه بسررریار مهم هسرررتند یکی ارزش
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مصررر

و دیگری ارزش مبادله که در باره آن توضرری داده شررد نیروی

هم ارزش مصررر
کار نیز هن ون دیگر کاال ها دارای دو جنبه بسرریارم ه

و

ارزش مبرادلره اسرررررت ارزش مبرادلره نیروی کرار برابر اسرررررت برا ارزش
کاالهائی که برای امرار معاش کارگر و خانواده او الزم اسرررت هنانطور
که گفته شرد این وسرائل معیشرت کارگر از نظر تاریخی و جغرافیائی جا به
جا فرا میکند
یعنی ارزش نیروی کار در جوامع مختلف ،متفاوت است و این تفاوت به
خیلی عوامل بستگی دارد محاسبه ارزش نیروی کار را امت وار ی کار
یا هنان مزد می گویند نیروی کار اگر به درد کسی نخورد یعنی مصرفی
نداشته باشد ،خرید و فروش نیز ننی گردد پس نیروی کار باید دارای ارزش
باشد تا خرید و فروش گردد ارزش مصر

نیروی کار هنان

مصر

بکار گیری این نیرو در تولید است ولی ارزش مصر

نیروی کار با کاال

های دیگر یک فرا اساسی دارد و آن این است که مصر

نیروی کار در

تولید ،ارزشی ،اضافه بر ارزش خود تولید می نناید
در این باره بیشتر باید توضی داد
برگردیم سرجورابهای کوکب خانم این جورابهای بافته شده کوکب خانم اگر
صد بار هم دست به دست گردد چیزی به آنان اضافه ننی شود منظور
اینکه ،ارزش آنان تغییری ننی کند آخر ،چرا باید ارزش آنان تغییر کند؟
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فرض کنیم که آقای« الف » جورابهارا از قرار جفتی بیست تومان از کوکب
خانم می خرد و به آقای« ب » ازقرار جفتی بیست و پنج تومان می فروشد
و آقای« ب » آنان را از قرار جفتی سی تومان به آقای « ج » می فروشد
و هنینطور الی آخر تا چقدر می توان جلو رفت مسلنا ن ننی توان تا بینهایت
جلو رفت و فی النثل بعد از صد ها دست که گشت جورابها برسد به جفتی
هزاران تومان آنوقت خریدار آخری احساس حناقت می کند چون خیلی
راحت می توانست جورابها را از کوکب خانم جفتی بیست تومان بخرد
بیست تومان هزار دست هم بگردد هنان بیست تومان است در حقیقت در
خرید و فروش ،به ارزش واقعی کاال چیزی اضافه ننی شود ما گفتیم که
ارزش یک کاال برابر با مقدار زمان کاری است که در آن جامعه برای
تولید آن معنول است یعنی کار اجتما ا الزم برای تولید کاال ،که صحبت
آن را قبدن کرده بودیم برای یاد آوری مجددا ن آن را گفتم چون بسیار مهم
است پس در یک معامله واقعی ،کاال ها با ارزش های واقعی خود به دست
مصر

40

کننده می رسند

در باره ارزش کار هم که صحبت کردیم حاال

یک سرمایه دار می خواهد کارخانه ای راه بی اندازد و چیزی را تولید کند
فی النثل جوراب می خواهد تولید کند خوب ابتدا باید یک بنا را برای
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 40ـ ما برای بررسی علمی پدیده ،جداً از دوزو کلک و کالهبرداری ها و احتکارات که به طور روزمره در
جوامع سرمایه داری انجام می گیرد و جزء الینفک آن به حساب می آید پرهیز نموده ایم.
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کارخانه بخرد یا اجاره کند و س س ماشین آالت الزم را تهیه نناید از قبیل
ماشین بافندگی ،ماشین دوخت ،ماشین برای شستشو و خشک کن ،و

که

مسلنا ن پول زیادی هم بابت آنان باید ب ردازد حاال باید در پی تهیه مواد اولیه
برای تولید جوراب باشد مثدن ن  ،سوخت یا برا برای ماشین آالت ،و
خرک نگهداری و تعنیرات و

خوب اینها را که خرید ،یک چیز کم دارد

و آن نیروی کار است باید محاسبه کند که چقدر نیروی کار احتیاک دارد،
تاماشینها بتوانند با حداکثر ظرفیت خود کار کنند خوب مسلم است که هرچه
تولید بیشتر باشد سود کارخانه دار ما بیشتر خواهد بود ولی ننی توان به
دلخواه هرمیزان نیروی کار را برای افزایش تولید ،بکارگرفت تعداد
کارگران ،کامدن به ماشین آالت و مواد اولیه از پیش تهیه شده وابسته است
در حقیقت مقدار سرمایه گذاری در تولید محدود کننده بکارگیری تعداد
کارگران در تولید است ضننان ،اگر فرض کنیم که ماشینها بعد از ده سال
از کار می افتند و یا از رده خارک می شوند چون معنوالن با اینکه هنوز
ماشین آالت قابل استفاده هستند و آنان را می توان در تولید بکارگرفت ،با
ورود ماشین آالت مدرن تر به بازار ،استفاده از ماشین آالت قدینی تر به
صرفه نخواهد بود و در حقیقت به نوعی ارزش مصر

خویش را ازدست

می دهند فرض می کنیم سرمایه دارما بابت ماشین -آالت شش میلیون
تومان پرداخت کرده باشد (با خرک نگهداری و تعنیرات آنان در هنین دوره
114

کار اضافی چیست؟

ده ساله ) و استهد
استهد

کامل ماشین را به هرشکلش ،ده سال در نظر بگیریم،

ماشین آالت را در سال می توان اینطور محاسبه کرد:

خرک استهد

ماشین آالت در سال تومان = 600,000

ارزش کل ماشینها تومان 6,000,000
 10سال

حال اگر ما سررال را سرریصررد روز کاری در نظر بگیریم ،میزان اسررتهد
ماشین االت در روز این طور محاسبه می شود:

تومان = 2000

مصر

 600,000تومان خرج استهالک ماشین آالت در سال
 300روز

ماشان آالج در ر ز

برای بافت جوراب مسلنا ن مقداری ن ویاپشم ،سوخت ،برا و روغن برای
روغن کاری ماشرررین آالت و چیزهائی از این قبیل الزم اسرررت فرض می
کنیم هنره اینهرا  2000تومان شررررود فرض می کنیم که خرک سرررراختنان
کارخانه نیز  2000تومان در روز می شود ( خرک نگهداری ،آب ،برا
و ) در ضرررنن سررررمایه دار ما برای اینکه جوراب تولید کند احتیاک به
نیروی کرار کرارگر دارد ،وگرنره تولیردی در کرار نخواهرد بود خوب آنرا نیز
برایرد تهیره کنرد فرض می کنیم کره در این تولیرد بخصررررون برای اینکره این
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تعداد ماشررین آالت بکارگرفته شررود سرررمایه دار ما احتیاک به سرری کارگر
دارد اگر مزد هر کارگر بابت هشرررت سررراعت کار در روز را ما فرضرررا ن
 120تومان در نظر بگیریم ،خواهیم داشت:
تومان  = 3600تعداد کارگران  120 × 30تومان مزد هر کارگر
(م غ ترداختج سرمایه دار بابت مزد کارگران در یک ر ز)

برا این حسرررراب برا جنع زدن کلیره مخرارک در روز خرک روزانره کرارخرانره
فرضی را می توانیم حساب کنیم
استهد

تومان 2000

ماشین آالت در روز

مواد اولیه و در روز

تومان +2000

بابت هشت ساعت کار سی کارگر در روز

تومان +3600

جنع مخارک سرمایه دار برای تولید در روز

تومان =9600

اگر ما فرض کنیم که تولیدی کارخانه شررشررصررد جفت جوراب در روز می
باشرررد و او آنها را جفتی بیسرررت تومان بفروش می رسررراند ،آنگاه خواهیم
داشت:
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تومان  20 = 1200تومان قینت هر جفت جوراب × 600جفت جوراب تولیدی

(دریاافتج باابات

کت جوراب ها ی تولادی در ر ز)

حال اگر کل مخارک سرمایه دار را از کل دریافتی او کم کنیم:
تومان  9600 = 2400تومان کل مخارک  12000 −تومان کل فروش

در اینجا ما مشررراهده می کنیم که سررررمایه دار ما  2400تومان در روز
بیش از پولی که در تولید گذاشرته گیرش آمده مسرلنا ن اگر چنین نبود اصردن
این کار را شروع ننی کرد
این توک از کما آمده است؟
برای سااااده تر کردن موضاااو مورد بحان ما از ا داد تاچاده بزر
اار

ویر کردیا این ا داد ار ام کامال غارحمامج هیااتند فمد جن ه

مثاک دارود
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اگر تولیرد کرارخرانره را بره شررررکرل یرک کیرک در نظر بگیریم ،در پرایین
چرررگرررونرررگررری ترررقسرررررریرررم کررریرررک را در یرررک روز مررری بررریرررنررریرررم
پول اضافی
که کارخانه دار
در روز بجیب
می زند
2400
تومان

استهالک ماشین
آالت در روز
 2000تومان

مواد اولیه الزم
برای بافت
جوراب در
روز 2000
تومان

مزد سی کارگر
برای هشت
ساعت کار در
روز3600
تومان

خرج نگهداری
کارخانه در
روز 2000
تومان

بعضری از اقتصراد دانان بورژوازی فکر می کنند؛ این ماشرین آالت هسرتند
کره کرار می کننرد و پول می سررررازنرد و در حقیقرت افزایش ثروت را از کرار
کردن ماشرررین آالت می دانند ولی هنانطور که دیدید ما مقدار اسرررتهد
ماشررین را در اینجا حسرراب کردیم و جزو خرک سرررمایه دار گذاشررتیم ولی
براز مقرداری کره بره انردازه  2400تومران کرارخرانره دار گیرش آمرده مراشررررین
ننی تواند! ایجاد ارزشری ،اضرافه بر آن ه که در تولید مصرر
118

می شرود

کار اضافی چیست؟

بکند کسرری بابت ماشررین دوبار پول پرداخت ننی کند یکبار ما اسررتهد
ماشرین را حسراب کردیم ننی شرود که دوباره بگوئیم که ماشرین مقداری هم
زیادی ارزش در جورابهرا وارد کرده اسررررت ،این غیر منطقی اسررررت در
حقیقت امر ،ماشرررین ،کاال ها را ارزان می کند نه گران هر قدر بتوان در
واحد زمان با ماشین بیشتر تولید کرد به هنان نسبت ارزش کاال های تولید
شررده کنتر و کاال ارزان تر خواهد بود؛ چون نیروی کار نهفته در هر کاال
ی منفرد کنتر می شود مثدن اگر یک کارگر با یک ماشین قدینی قادر بود
در دو ساعت پنج جفت جوراب تولید کند و حال با بکار گیری ماشین جدید
بتوانرد ده جفرت جوراب تولیرد ننرایرد ،یعنی اینکره این کرارگر ارزشرررری کره بره
هر جفت جوراب ،اضرررافه ننوده ،نصرررف شرررده اسرررت بعدا ن دوباره به این
مسئله بر خواهیم گشت
پس دوباره سرررروال ما که این پول اضررررافی از کجا می آید؟ هنوز به قوت
خود باقی اسرررت کنی دقیش تر به مسرررئله نگاه کنیم سررری کارگر در روز
 3600تومان می گیرند یعنی هر کارگر روزی صرد و بیسرت تومان بابت
کارش دریافت می دارد تا اینجا که مشکلی نیست؟
 120تومان مزد هر کارگر =
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 3600تومان مزد کل کارگران کارخانه
 30تعداد کارگران کارخانه
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خوب کوکب خانم ما که یکی از کارگران این کارخانه شرررده اسرررت روزی
صررد و بیسررت تومان عایدی دارد در حقیقت طبش صررحبتهای ما در باال،
ارزش نیروی کارکوکب خانم روزی صرررد و بیسرررت تومان اسرررت که این
پول را برای تجدید نیروی کارش که بتواند فردا سرحال سر کارش حاضر
شررود خرک می کند کوکب خانم نیروی کارش را برای هشررت سرراعت در
روز فروختره اسررررت در حقیقرت مزد کوکرب خرانم ربطی بره تولیرد او نردارد
کوکرب خرانم بردون آنکره بردانرد و یرا نقشرررری در تصررررنیم گیری تعرداد تولیردی
جوراب داشرررته باشرررد مزدش را بر مبنای امرار معاش خویش دریافت می
دارد نه بر مبنای تولید ببینید در باال رش شرصرد جفت جوراب در روز توسرط
کارگران تهیه می شرود یعنی بطور متوسرط هر کارگر روزی بیسرت جفت
جوراب تولیرد می کنرد پس کوکرب خرانم مرا برا کنرک مراشررررین وهنکراری برا
کارگران دیگر روزی بیسررت جفت جوراب از قرار دانه ای بیسررت تومان
تولید می نناید که می شود به عبارت
چهار صد تومان  600 41جفت جوراب به ارزش  12000تومان
 2000 +تومان

استهالک ماشین آالت در روز

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 41ـ همکاری کارگران بخودی خود ،بارآوری کار را باال می برد و ضمن افزایش تولید سبب صرفه جوئی در
استفاده از محیط کار ،انبار ،مواد اولیه و  ...می شود .این همکاری کارگران موهبتی است که سرمایه دار بدون
صرف هیچ هزینه ای نصیبش می گردد .ضمن اینکه شدت کار را برای کارگران افزایش می دهد.
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 2000 +تومان

مواد اولیـه و...الزم برای بافت جوراب
در روز

 2000 +تومان

خرج نگهداری کارخانه در روز
کــل مخــارج برای تولیــد  600جفــت
جوراب بـدون در نظر گرفتن کـارزنـده.

 6000تومان =

این ارزش به کاالی جدید توسط نیروی
کار بی کم و کاســــت اضــــافه گردیده
است.

اگر این  6000تومان را از ارزش کل  600جفت جوراب کم کنیم:
ارزش جدیدی که نیروی کار ایجاد کرده است تومان  6000 = 6000تومان  12000 −تومان

یعنی ده تومان از ارزش هر جفت جوراب ارزش جدیدی اسررت که توسررط
نیروی کار ایجراد گردیده اسررررت درحقیقرت کارگر با نیروی کار خویش به
هر قطعه کاال ده تومان اضررررافه کرده اسررررت

این 10

تومان بیانگر بیشرتر بودن ارزش جوراب نسربت به مواد غیر زنده ای اسرت
که برای تولیدش الزم بود یعنی محصروالت تولیرررررردی ،با کاری که روی
آنرها انجام می شود ارزشری باالترر از
ارزش مواد اولیره و کلیره چیز هرای دیگری کره برای تولیرد آن ضررررروری
است ،پیدا می کنند این ارزش جدید بواسطه کاری که
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روی آن انجام شرده اسرت پدید آمده اسرت ولی سررمایه دار ،مزد کارگر را
طبش ارزش آن ،کره هیع ربطی بره محیط تولیرد نردارد پرداخرت می ننرایرد
یعنی حداقل وسررائل معیشررت کارگر بنابراین سرروای اینکه نیروی کار چه
مقدار ارزش آفرینی کرده است مزد خود را دریافت می کند
حال کوکب خانم بیست جفت جوراب در روز تولید می نناید پس ارزشی
جدیدی که کوکب خانم به این بیسرررت جفت جوراب منتقل ننوده اسرررت می
شود:
تومان  10 = 200تومان جدید منتقل شده به هر جفت جوراب ×  20جفت جوراب
(ارزه جدید خ ق شده توسد کوکب خاوا در یک ر ز)

ولی مرا می دانیم کره مزد دریرافتی کوکرب خرانم مرا  120تومران در روزمی
باشد ،بنابراین خواهیم داشت:
 120مزد کوکب خاوا در ر ز – 200تومان ارزه جدید تولاد شده در ر ز توسد یک کارگر

 80تومان =
این  80تومران را مرا اضااااافاه ارزه می نرامیم یعنی سرررررمرایره دار از هر
کارگر در روز  80تومان اضررافه ارزش بیرون می کشررد کوکب خانم به
هر جوراب ده تومان ارزش جدید وار می کند یعنی کافی اسررت که دوازده
جفرت جوراب ببرافرد ترا بره انردازه مزدش کرار کرده براشررررد کوکرب خرانم در
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هشت ساعت بیست جفت جوراب ،یعنی هر ساعت 2̷ 5 ،جفت جوراب می
توانرد ببرافرد یعنی برای برافتن دوازده جفرت جوراب کوکرب خرانم برایرد کنتر
از  5ساعت کار کند ،تا به اندازه مزد دریافتی خود کار کرده باشد
جفت جوراب در ساعت = 2̷ 5

 20جفت جوراب بافته شده در روز
 8ساعت کار روزانه

بنابراین اگر دسررررتنزد کوکب خانم برابر دوازده جفت جوراب اسررررت می
توان به اینصورت بیان کرد که کوکب خانم چهار منیز هشت
سراعت باید کارکند تا دسرتنزد خود را جبران نناید و بعد از این چهارمنیز
هشررت سرراعت مابقی روز را دارد مجانی برای کارفرمای خویش کار می
کند

= 4 ̷8

 12جفت جوراب به اندازه دستمزد کوکب خانم
 2 ̷ 5جوراب در ساعت بافته می شود

(سا ت کارالزم برای بافت  12جفت جوراب )

در حقیقرت کوکرب خرانم اگر کنتر از پنج سرررراعرت کرار کنرد ،بره انردازه حقوا
خود کار کرده اسرت و مابقی روز را مجانا ن برای سررمایه دار مجبور اسرت
کار کند چرا مجبور اسررت؟ به این دلیل سرراده که سرررمایه دار نیروی کار
کوکب خانم را برای تنام روز خریده اسرت و این موضروع که کوکب خانم
در چند ساعت مزد خود را جبران می کند ،ربطی به مزد او ندارد
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از طر

دیگر  80تومرانی کره کرارخرانره دار از نیروی کرار کوکرب خرانم در

روز بجیب می زند را که ما اضاافه ارزه 42می گوئیم ،سرهم سررمایه دار
بابت هیع کار مفیدی اسررت که برای تولید انجام داده اسررت شرراید سررر مایه
دار فریاد برآورد که من می توانسرررتم بجای تولید دسرررت به تجارت بزنم و
کارگر نداشرته باشرم ولی برای اینکه تجارتی صرورت بگیرد باید کاالئی در
بازار وجود داشرته باشرد یعنی تولید شرده باشرد حال سررمایه دار الف دسرت به
تولید نزند سرمایه دار ب این کار را می کند چه اگر تولیدی در کار نباشد
رک االیی هم نخواهرد بود و برازاری هم برای خریرد و فروش وجود نخواهرد
داشرت منکن اسرت بگوید که بجای تولید می توانسرتم پولم را صرر

خوش

گذرانی بکنم خوب بقول مارکس آنوقت بجای کاال برای فروش پشرررینانی
نصیبش می شد

جدول زیر بیان گر مطالبی است که در باال ذکر شد:

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 42ـ " بهره ارضی ،ربح ،و سود صنعتی فقط نام های مختلف بخش های مختلف ارزش اضافی کاال و یا نام های
مختلف کار نپرداختۀ نهفته در کاال هستند و همۀ آنها به طور یکسان از این منبع و فقط از این منبع برداشت می
شود " .مزد ،بها ،سود کارل مارکس
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کدددددددددددل مــــــواد جدددددی جددیددی کده

جوراب دددا جد دد ت جوراب دددا خــــــام ،دی کده ندددیدددروی
ارزه کت جورابهای بافته شده

ی بددافتدده جدددورا ی ب
شدددددددددده ب
تدوسددددد
یدددددددد د

ک

کدار در جدورابد دددا

ماشــــین هدددددددر ی تولیددی

آالت،

واحدددد ایجدداد م

و ...کــه کددددددا
که توسد وار ی کار به کاالی

کارگر

اســـتهال ندیدروی کدار در کدل

ارزه یک جفت جوراب

ساعت کار= هشت ساعت

تنداد جفت جورابهای بافته شده توسد یک کارگر

ارزه مواد خامن استهالک ماشان آالجن
جدید منتمت مج گردد در هر احد کاال

ارزه جدیدی که وار ی کار در هر احد کاال ارد مج کند

ارزه جدیدی که وار ی کار در کت به جوراب های تولاد شده ارد مج
کند

تدددد ددددداد بد دددای ارزش
جدددد ددددت یددددد

ارزش

ارزش ارزش

توســــط ایدجددداد
نــیــروی مدددددد
کــار بــه کند
کــــاالی

کند

جـــدیـــد
مـنـتـقــل
در ر ز

20جفت

20تومان

تومان

400

10
تومان

هــــــــر
واحد ک
125

10
تومان

گردد در

200
تومان

مــــــــی
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8

در

 20جفت 20
تومان

روز

 12 4̷ 8جفت 20
ساعت کار

سـاعت

تومان

400

10

10

200

تومان

تومان

تومان

تومان

240

10

10

120

تومان

تومان

تومان

تــــومــــان

کار

بــــرابــــر
اســـــت بـا
مــــــــــزد
کـارگر در
یک روز

اضــافه ارزشــی که ســرمایه دار از یک کارگر بیرون 120ــ2008
=0

می کشد در روز
اضـــافه ارزشـــی که ســـرمایه دار از کل کارگران در
روز بیرون می کشد

= 80 X 30
2400
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پس شرر اهد هسررتیم که کوکب خانم با حدود پنج سرراعت کار ،حقوا دریافتی
خود را جبران کرده اسررت و سرره سرراعت بقیه را برای سرررمایه دار ،دارد
مجانی کار می کند این را ما کاراضاافج کارگر می نامیم ،که بابت آن هیع
پولی دریافت ننی دارد
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اینبررار کیررک مررا برای یررک روز کرراردر کررارخررانر ه چنین می شررررود

43

سهم سرمایه دار از ارزشی که
کارگران برایش در یک روز تولید
کرده اند .تومان;  2400تومان

سهم کل کارگران کارخانه بابت یک روز کار از
ارزشی که خود تولید کرده اند .که همان دستمزد
شان می باشد 3600 ; .تومان

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 43ـ البته باز باید متذکر شوم که این ارقام فقط برای روشن شدن موضوع است وگرنه در واقعیت امر درآمد
کارخانه داران بسیار بیش از مقداری است که ما دراینجا برآورد کرده ایم  .در اینجا سهم کارخانه دار از درآمد
کارخانه برابراست با سهم ب یست کارگر ولی در واقعیت جوامع امروزی سهم سرمایه داران دهها وبلکه صد ها
برابر این رقم می باشد.
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در نظام ارباب رعیتی ارباب سررهنی از محصررول کشرراورز را از او می
گرفت که این سرهم بر مبنای سرنت و شررایط تولیدی محل و از هنه مهم تر
بر مبنای اینکه از وسرائل تولید چقدرش را ارباب تثمین می کند در نوسران
بود بدین سران زارع سرهنی از محصرول که از نصرف تا ثل محصرول را
در بر می گرفت نصریبش می شرد ولی در سررمایه داری کارگر ،کاری به
محصرول تولیدی ندارد کل محصرول تولید شرده متعلش به سررمایه دار اسرت
منتهرا کرارگر مزد خود را بر مبنرای قینتی کره در برازار وجود دارد و بر
مبنای معیشت کارگر تعیین شده است دریافت می دارد ،وه تولاد ا دهقان
یا زارع ،سهنی از محصول کارش را دریافت می کرد کارگر پول بخشی
از سرراعت کارش را در روز که مزد نام دارد دریافت می دارد کشرراورز
شررررریرک بخشرررری از تولیرد خودش بود ،ولی کرارگر کرامدن برا تولیرد خویش
بیگانه اسرررت و به او مربوط نیسرررت که چه تولید می کند تولید کشررر اورز
فردی یا خانوادگی اسرت ،ولی تولید کارگر اجتناعی اسرت شرخص کارگر
در تولید بخش کوچکی از کاال سرهیم اسرت و ننی تواند بگوید فدن کاال را
من شررخص را ن تولید کرده ام ،چون در پروسرره تولید یک کاال صررد ها کارگر
سرهیم هسرتند بنابر این ،یک کارگر منفرد ،از نظر اجتناعی عددی نیسرت
ولی ،م مه کارگر ،تولاد کنندگان رر ج جامنه هیتند
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خرب مرا بره خراصرررریرت جرادوئی نیروی کرار پی بردیم و آن اینکره بره کراال هرا
افزای د ولی یرک خراصرررریرت دیگر نیروی کرار این اسررررت کره برا
ارزش می ر
مصررر

کردن مواد اولیه در روند تولید ،ارزش آن مواد را نیز حفظ می

رای ه دار می بینرد در برازار کراالئی وجود دارد کره اگر آنرا
کنرد خوب سرررررم ر
بخرد و به مصرر

رسراند ( مصرر

نیروی کار هنان بکار گیری کارگر

در تولید اسرررت ) نه تنها ارزش آن کم ننی شرررود ( مثل ماشرررین آالتی که
خریده ) بلکه برای صرراحبش که خو هد سرررمایه دار باشررد ارزه افزائج می
ننرایرد و آن کراالی جرادوئی نیروی کرار اسررررت حرال متوجره می شررررویم کره
ثروت یک جامعه که به شرررکل انبوهی از کاالها بنظر ما می رسرررند ،کجا
متولد می گردد در جائی که سررررهم تولید کنندگان این ثروت از آن بسرررریار
ناچیز است
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سر مایه متغار سرمایه رابت
هنانطور که دیدیم ،سررمایه یک سررمایه دار برای شرروع تولید به دوبخش
تقسریم می شرود یک بخش برای خرید کاالهائی نظیر ماشرین آالت و مواد
خام ،سوخت ،و غیره ،یک بخش هم برای خرید کاالئی به نام نیروی کار

نیروی کار

پروسه تولید

ماشین آالت ،مواد خام،
سوخت ،و...

ولی نیروی کار با بقیه کاال ها فرا اسراسری دارد به هنین خاطر هم ما آنرا
از دیگر کاالها جدا کردیم در اقتصررراد بورژوازی این کار را ننی کنند و
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برای اینکره خراصرررریرت نیروی کرار را پرده پوشرررری کننرد آن را مثرل دیگر
کراالهرا بره حسرررراب می آورنرد و حرد اکثر اگر بخواهنرد لطفی کرده براشررررنرد
نیروی کار را هم تراز با ماشرین قلنداد می کنند و از این طرفند نتیجه می
گیرند که اگر رس رمایه دار حش کارگر را بدهد هنه چیز به خوبی و خوشری
پیش می رود و اجحرافی نیز در کرار نخواهرد بود ولی مرا در اینجرا پوچی
این سررخن را می خواهیم نشرران دهیم ما می خواهیم نشرران دهیم که هرچه
سرررمایه دار خوش نیت و آدم خوبی باشررد ،باز دارد از قهبل کارگر زندگی
می کند خوب چه فرقی اسررت ما بین کاالئی به نام نیروی کار و کاال های
دیگر؟
معنوالن مصرر

یک کاال سربب کم شردن و یا نابود شردن ارزش آن کاال می

گردد تنها در پروسررره تولید اسرررت که این اتفاا ننی افتد یعنی نیروی کار
ارزش موادی را که در تولید مصرر

می شرود ،حفظ می کند سررمایه دار

ما برای تولید جوراب که مبادرت به خرید پشررم و ن و ماشررین آالت و
می ننرایرد ،وقتی تنرام اینهرا در پروسرررره تولیرد قرار گرفتنرد و بره مصررررر
رسررریدند ،نه تنها ارزش آنها کم ننی شرررود بلکه برای تهیه جوراب ارزش
آنها باقی می ماند و حفظ می شرود این حفظ ارزش مواد مصررفی یکی از
خاصریتهای مهم نیروی کار اسرت مثدن در مثال باال سررمایه دار ما شرش
هزار تومان بابت اینجور چیزها برای تهیه شرررشرررصرررد جفت جوراب می
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پردازد یعنی هرجوراب حاوی 10تومان مواد اولیه ،ماشرین آالت ،سروخت
و
(به هر جفت جوراب) تومان  600 = 10جفت جوراب ÷  6000تومان

پس ارزش تنام این چیزها که در تولید مصررر

می شررود حفظ می گردد

چون ارزش این چیزها عینا ن بدون کم و کاسرررت وارد ارزش کاالی تولیدی
می گردد ،سررمایه ای که بابت اینها پرداخت می شرود را سارمایه رابت می
گوییم
پس سررررمایه ثابت در پروسررره تولید نه اضرررافه می گردد نه کم بلکه عینا ن
وارد محصول می شود
حال خود نیروی کاری که این ارزش سرررررمایه ثابت را به کاال منتقل می
نناید چی؟
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سرمایه
ثابت

باز در مثال باال می بینیم که نیروی کار ضررنن اینکه ارزش سرررمایه ثابت
را در تولید حفظ می نناید ،خود نیز با کاری که در پروسرره تولید بر روی
کاال انجام می دهد ارزشرری جدید به کاال می افزاید ما قبدن صررحبت کردیم
که هر کار مفیردی ایجاد ارزش می نناید خوب سرررررمایه دار بابت نیروی
کار که برایش تولید ارزش می نناید و اضرافه شردن سررمایه اش مدیون آن
اسرت ،باید پول ب ردازد آن بخش از سررمایه که صرر

خرید نیروی کار

می شود سرمایه متغار نام دارد پس چنین خواهیم داشت:

134

سرمایه متغیر و سرمایه ثابت

در حقیقت سررمایه سررمایه دار که قرار اسرت در روند تولید قرار گیرد از
دو بخش مجزا از هم تشررکیل می شررود سررر مایه ثابت و سرررمایه متغیر که
این دو بخش در پروسرره تولید به هم جوش می خورند ،به هم می پیوندند تا
پروسه تولید را تکنیل کنند

سرمایه متغیر
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سرمایه ثابت

136

تر سه تولاد
پروسرره تولید جائی اسررت که سرررمایه متغیر (نیروی کار ) وسرررمایه ثابت
( تنرام عوامرل و وسررررائرل تولیردی غیر از انسرررران ) بهم جوش می خورنرد
کاری که کارگر انجام می دهد ،این اسررت که مواد خام را با کنک ماشررین
آالتی که سرررمایه دار در اختیارش گذاشررته ،طی پروسرره کار ،تبدیل به آن
کاالئی می نناید که مورد نظر سرررررمایه دار اسررررت در اینجا کارگر هیع
حقی برای پرسررررش در مورد شرررریوه تولیرد ،چگونگی آن ،و یرا نوع کراالی
تولیدی ندارد کارگر به علت اینکه نیروی کارش برای مدتی معین توسررط
سرررمایه دار خریده شررده اسررت باید آن کند که سرررمایه دار می گوید ولی
هنانطور که گفته شرد کارگر در چند سراعت به اندازه مزد یک روز کاری
خود ،کار انجام می دهد و مابقی روز کاری ،باید برای سررمایه دار مجانا ن
کار کند تا او بتواند سررررمایه اش را فزونی بخشرررد در غیر این صرررورت
تولیدی به نام تولید سرررررمایه داری وجود نداشررررت چون تنها انگیزه تولید
برای سرررمایه دار افزایش سرررمایه اش اسررت واگر چنین اتفاقی نیافتد فورا ن
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در کارخانه اش را می بندد حاال دیگر کار بجائی رسریده اسرت که سررمایه
داران اگر سرودشران به یک اندازه معینی نرسرد تولید را متوقف می ننایند
می بینیم که پروسرره تولید کامدن در اختیار سرررمایه دار اسررت و اوسررت که
حاکم مطلش و خدای پروسرره تولید اسررت در پروسرره تولید کارگر از هیع
آزادی برخوردار نیسررت و باید غدم حلقه بگوش سرررمایه داران باشررد در
حقیقت شیشه عنر کارگران به نوعی در دست سرمایه داران است ،چراکه
در هر لحظره کره سرررررمرایره دار تصررررنیم بگیرد می توانرد حتی کرل تولیرد را
بخواباند و کارگران را به خیابان بریزد ما شراهد این جریان بیرون ریختن
دسته جنعی کارگران به خیابانها در بحرانهای اقتصادی هستیم
به پروسرره تولید برگردیم در پروسرره تولید ،هنانطور که گفته شررد ،نیروی
ردی د ارزش مواد اولیره را در آن کراال حفظ می کنرد
کرار برا تولیرد کراالئی ج ر
یعنی در پروسه تولید فی النثل کفش ،ارزش چرم که جزو مواد اولیه کفش
اسررت ،بی کم و کاسررت توسررط نیروی کار وارد ارزش کفش می شررود هم
چنین ارزش ماشررین آالتی که در تولید کفش توسررط نیروی کار بکارگرفته
می شروند نیز در اینجا بتدریج وارد ارزش کفش می شرود پس نیروی کار
در اینجا دو کار مهم انجام می دهد
اوال :ارزش سرمایه پیش ریخته شده در تولید را حفظ می کند
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ثانیان :ارزش سررررمایه را افزایش می دهد یعنی کاال هائی تولید می کند که
جنعا ن ارزششان از سرمایه پیش ریخته سرمایه دار بیشتر است

کارخاوه

سرمایه متغیر

پروسه
تولید

سرمایه ثابت

کاالی تولاد شده

در پروسه تولید دانستن چند نکته ضروری است
ا ک اینفاه :زمران بکرار رفتره در تولیرد کراال برایرد برا زمران کراری کره در جرامعره
بطور متوسط برای تولید آن کاال ضروری است مطابقت داشته باشد یعنی
سررعت تولید کنتر از مقداری که جامعه برای تولید آن کاال در نظر گرفته
اسرررت نباشرررد وگرنه ،کاال گرانتر از معنول در می آید و قابلیت رقابت را
ندارد یعنی فی النثل نباید بجای ماشرین ن ریسری ،چرا ریسرندگی دسرتی
به دست کارگر داده شود
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د م اینفه " :وار ی کار باید در رشات مراسصاج که مورد اساتفاده رار
مج گارد دارای درج متوسطج از آمادگج مهارج سر ت باشد که در
آن رشاته متدا ک اسات

به همان سا ب اسات که سارمایه دار با وگراوج

تمام مرا ب است که م ادا لحیه ای بد ن کار ت ف برود "
کاپیتال ر جلد اول ر کارل مارکس
سوم اینفه :مواد خام و وسائل کار بیهوده حیف و میل نشود چون دور
ریز بیهوده مواد خام در پروسره تولید ،در ارزش کاال های تولید شرده تجلی
پیردا ننی کنرد مثدن مقردار معینی چرم برای دوختره شرررردن یرک کفش ،در
جامعه ضرررروری اسرررت ( با در نظر گرفتن کلیه دور ریز های آن ) حال
اگر کسرررری برا برش برد چرم مقردار دور ریز آن را زیراد کنرد آن زیرادی دور
ریز به ضررر تولید کننده می باشد ،ولذا تولید گرانتر از ارزش واقعی خود
در بازار تنام می شود و در نتیجه ننی تواند با کاالهای مشابه رقابت کند
اس ت
یک اتفاا دیگر در پروسره تولید سررمایه داری می افتد که بسریار مهم ر
وآن اجتما ج شادن تولاد اسات برای روشرن شردن مسرئله از مثالی شرروع
می کنیم
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نفت از دیر باز برای بشررر شررناخته شررده بود طبش گفته هرودوت بیش از
چهار هزار سرال پیش ،بابلیان از آسرفالت برای سراختن دیوار و برک اسرتفاده
می کردند در ایران باسررتان طبقات باالئی جامعه از قرصررهائی که حاوی
نفت بود بعنوان دارو اسرررتفاده می کردند در چین اولین چاه نفت در 347
سررال بعد از میدد حفر شررد چینیها از نفت به عنوان سرروخت برای تبخیر
آب شور به منظور بدست آوردن ننک استفاده می کردند محندبن زکریای
ص فیه ننود ولی می بینیم که تولید
رازی اولین بار نفت را از راه تقطیر ت ر
نفت برای جوامع آن دوران چیز بی اهنیت و علی السررویه ای بوده اسررت
دایره تنگ تولیدات محلی باع می شرد که نفت نتواند جایگاه ویژه خود را
پیداکند عنده تولیدات جامعه منوط می شرد به تولیدات کشراورزی پراکنده
تنها بعد از انقدب صرنعتی و بوجود آمدن کارخانجات در سرط وسریعی در
اروپرا و پیرو آن اجتماا ج شااااادن ر ز افز ن تولااد ،بتردریج نفرت جرایگراه
ویژه امروزی خود را به عنوان یک کاالی فوا العاده مهم کسب کرد
اگر دقت کنید نفت خام که با صر

هزینه های گزا

و مشقت زیاد از دل

زمین بیرون کشریده می شرود ،به صرورت خام به درد کسری ننی خورد این
ارزش مصرررر

بسررریار زیادنفت خام از این روسرررت که تولید در جامعه

سرمایه داری یک رونداجتناعی است نفت خام می تواند در پاالیشگاههای
نفت برای تهیه صرردها فرآورده مورد اسررتفاده قرار گیرد و یا در صررنایع
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پتروشررینی برای تهیه انواع پدسررتیک ها ،هنینطور می تواند در صررنعت
دارو سرررازی به کارگرفته شرررود و دهها مثال دیگر هنه اینها گفته شرررد تا
نشرررران داده شررررود که در جامعه امروزی تولیدات مثل زنجیر به هم دیگر
وابسررته هسررتند و در هم گره خورده اند هنینطور که تولیدات کارگران در
قسرنت اسرتخراک نفت به تنهائی به دردی ننی خورد ،کارگران پاالیشرگاهها
نیز بدون کارگران در بخش اکتشررا

و اسررتخراک صررنعت نفت ول معطل

هسرتند وهنینطور کارگران نیرو گاههای برا با سروخت های فسریلی بدون
این دو دسررررتره برایرد برونرد غراز ب راننرد و اگر جلو تر برویم می بینیم کره
کارگران کارخانجات آدامس سررازی بدون کارگران فوا الذکر هیع کاری
از دسرتشران بر ننی آید بنابراین در ساایاتا سارمایه داری تولاداج کامال
اجتما ج شااده اود ما اون ها کارگر سااراساار جهان به ها مربوم ها
سر ووشت گرته اود
در جهان امروز چنان تولیدات مانند زنجیر بهم پیوسرته هسرتند که جدا شردن
یکی از تولیردات از این زنجیره مسررررتقینرا ن بره هنره تولیردات دیگر ترثثیر می
گذارد به طور مثال چوب را در نظر بگیریم که ابتدا از جنگل باید توسرط
نیروی کار بریده شود
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سر س کارگران با ماشرین آالت مخصرون آنها
را در جرائی جنع کرده و برای برارگیری آمراده
می کنند
این چوبها با وسائل نقلیه باید به کارخانه چوب
بری منتقل گردند

در کرارخرانره چوب بری ابتردا کنرده هرای درخرت
برای برش آماده می گردند

در آنجا چوبها بنابر احتیاک و تقاضررررای بازار
به اندازه دلخواه بریده می گردد
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چوبها برای مصرار

مختلف بازار بسرته بندی

شده و روانه بازار می شود

برای اینکه تبدیل به درب و یا پنجره و یا مبل
گردد ،کرارگر نجرار برایرد مجرددا ن برروی آن
کارهای مختلفی انجام دهد
می بینیم که چوب در جائی که فرآورده کار
44

است مانند چوبی که از جنگل بریده شده است ،در جای دیگر محنول کار

می گردد مثدن در کارخانه چوب بری و در هر مرحله و با هر تغییر شکل
ارزشی به اندازه کاری که بر روی آن شده است به آن افزوده می گردد به
بیان دیگر کارگر وقتی درحال کار بر روی محنول کار است ،این محنول
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 44ـ منظو ر از محمول کار ،شیئی و یا اشیائی است که کارگر روی آن کار انجام می دهد تا تبدیل به کاالئی دیگر
شود.
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کار ،حاصل کار تعدادی کارگری است که قبدن بر روی آن کار انجام داده
اند و آن را بدین شکل در آورده اند که کارگر فعلی می تواند برروی آن
کار کند و به شکل دلخواه در آورد و این روند تا مصر

نهائی ادامه دارد

در حقیقت کاال با هر کار جدیدی که بر روی آن انجام می گیرد ارزش
مصر

نوینی پیدا می کند که با ارزش مصر قبلی آن متفاوت است فکر

می کنم این مورد از زوایای متفاوت بررسی شد و حاال سعی می کنیم که
پروسه و یا روند تولید را بیشتر و از نزدیکتر مورد بررسی قرار دهیم
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اضاافه ارزه درجه بهره کراج از وار ی
کاال

در براال دیردیم کره حراصرررررل تولیرد کرارگر مقرداری

سرمایه ثابت
+
سرمایه متغیر

کار

کاالسررت مسررلنا ن سرررمایه دار این کاال ها را برای
دیگر تولید سررمایه داری هم مطر نبود سررمایه
دار فقط بره یرک منظور خواهران تولیرد این کراال هرا

تر سه تولاد

مصر

شخصی خود نیاز ندارد اگر اینطور بود،

اسرررت و آن اینکه آنها را در بازار بفروشررر د و به
پول تبردیرل کنرد اگر این کراال هرا را کره فروخرت،
محصول
کار

ننوده بود بدسرررت نیوید ،سررررمایه دار بیهوده وارد

کاال

پولی بیش از آنکه در ابتدای پروسره تولید پرداخت
این کسرب و کار شرده اسرت ولی هنانطور که گفته
شررررد ارزش کراالهرای بردسررررت آمرده بعرد از تولیرد به
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واسرطه کاری که روی آن انجام شرده اسرت بیش از

سرمایه به زبان ساده

ارزش کاالهائی اسرت که در ابتدا خریداری شرده اسرت پس سررمایه دار ما
می توانرد آنهرا را بیش از مقرداری کره ابتردا سرررررمرایره گرذاری کرده اسررررت،
بفروشرد این ارزش اضرافی که سررمایک سررمایه دارکسرب ننوده اسرت را
اضافه ارزه می نامیم
طبش هنان مثال باال چنین داریم :به شکل مقابل توجه کنید
ولی هنانطور که گفته شررد در باال پول دومی بیش از پول اولی اسررت اگر
ما پول اولی را پاولی و پول دومی را پدومی نام گذاری
پد مج – پا لج = اضافه ارزه
درحقیقت سررمایه دار برای اینکه صررفا ن ارزش مصررفی تولید کرده باشرد
مبادرت به سررمایه گذاری ننی کند ،بلکه ارزش مصرر

کاالی تولیدی از

آنجهرت برای سرررررمرایره دار اهنیرت دارد کره اوالن بتوانرد مبرادلره شررررود یعنی
دارای ارزش مبادله باشرررد ثانیا ن این ارزش مبادله از ارزش سررررمایه پیش
ریختره بیشررررتر باشررررد یعنی می خواهد کاالئی تولیرد کنرد که ارزشررررش از
مجنوعه کاال هائی که وی برای تولید صر

کرده بیشتر باشد

در اینجا دهان بعضری ها کف می کند و عصربانی می شروند که اگر سررمایه
دار وسررررائل تولید را در اختیار کارگر ننی گذاشررررت آیا او می توانسررررت
تولیدی انجام دهد؟ آنها اسرتدالل می کنند که سررمایه دار با به خطر انداختن
سرررمایه اش کارگران را که هیع چیزی ندارند بجز نیروی کارشرران ،بکار
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گنارده که هم کارگران مثل خیلی های دیگر بی کار نباشررند و نانی به کف
آورند و هم خود مقداری سررررود ببرد سرررررمایه دار هم با حجب و حیا می
گوید که آری او جز نیت خیر مقصررود دیگری ندارد ،وگرنه می توانسررت
سررمایه هایش را در خرید و فروش متنرکز کند و دیگر کسری را هم الزم
نداشرت که برایش کار کند کارگر هم که اگر نیروی کارش را نفروشرد کار
دیگری ننی تواند بکند باید در خیابانها با شکنی گرسنه پرسه بزند
خوب شراید این جناعت درسرت بگویند و نیتی بجز نیت خیر نداشرته باشرند
ولی آخر نیت خیر که دلیل نیسرررت اسررراس وجوهر بح دراین اسرررت که
تولیرد کننردگران اصررررلی ثروت از این ثروت بی بهره مرانرده انرد اینکره بره
سرررمایه دار قانونا ن اجازه داده می شررود که از ثنرۀ کار دیگران فربه شررود
مسرلنا ن تقصریر فرد سررمایه دار نیسرت این شریوه تولید سررمایه داری اسرت
که پول را حاکم بر انسرانها ننوده اسرت سریسرتم تولید کاالئی حکم میکند که
صراحب کاال ،نه تولید کننده مسرتقیم آن بلکه کسری باشرد که در تولید سررمایه
گذاری کرده اسرت محصرول ،ملک هطلش سررمایه دار اسرت خوب اختد
ما درهنین جاسررت سرررمایه دار می تواند به اندازه سرررمایه ای که ریخته
اسرررت از تولید بر دارد وزحنت خودش را هم مثل یک کارگر به حسررراب
بیاورد ولی مسرررئله به اینجا ختم ننی شرررود مالکیت خصررروصررری ناموس
سرررر رمرایره داری و محترم اسررررت واوهنره را می خواهرد ،تنرام تولیرد را در
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ضرررنن اگر سررررمایه دارما سررررمایه اش را در تجارت کاال بگذارد و هنه
دوسررررتران او هم این کرار را بکننرد و آخراالمر چیزی تولیرد نگردد ،خرب
چیزی هم برای خریرد و فروش و تجرارت نخواهرد بود برایرد چیزی تولیرد
گردد تا خرید و فروش شرود سررمایه دار ما خوش شرانس اسرت تنها به این
دلیرل کره در جرامعره ای عرده ای مجبور هسررررتنرد کره از روی احتیراک ،نیروی
کار خود را مانند کاال های دیگر جامعه بفروش برسرانند سررمایه دار ما با
مصررررر

این نیروی کرار در تولیرد ،قینرت آن ،کره هنرانرا برابر برا ارزش

صر
کاالهای م ر

شرده برای باز تولید آن اسرت را می پردازد ،ولی ارزش

نیروی کار ربطی به مصررر

آن ندارد و این کاال ضررنن مصررر

شرردن

ارزشری بیش از ارزش باز یافت خود را در طول روز تولید می نناید این
بزرگترین خوش شرانسری سررمایه داراسرت اینکه او می تواند از ثنره کار
دیگران بهره ببرد یک امراجتناعی اسرت کنااینکه تولید در سررمایه داری
امری اجتناعی است و مختص یک سرمایه دار بخصون نیست
پولی که سررمایه دار در تولید می گذارد را ما سررمایه می نامیم چون هر
پولی سررمایه ننی تواند باشرد پولی که به صرورت گنج در جائی پنهان شرده
اسرت به هیع عنوان سررمایه نیسرت سررمایه چیزی اسرت که در روند ارزش
افزائی قرار گیرد هنانطور که گفتیم این سرررررمایه به دوبخش تقسرررریم می
گردد:
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 -1سرمایه ثابت
 -2سرمایه متغیر
پس اگر ما سرررمایه ثابت را( سثابت ) و سرررمایه متغیر را( س

متغیر

) اسررم

گذاری ننائیم می توانیم سرمایه پیش ریخته را بدین صورت ننایش دهیم:
کل سرمایه پیش ریخته = ( سثابت )  ( +س

متغیر

)

در رونرد تولیرد ،ارزش سرررررمرایره ثرابرت تغییر ننی کنرد ،بلکره تغییر شررررکرل
فیزیکی می دهد برای مثال درمورد کفش چرم به کفش تغییر شرررکل داده
می شرررود ولی ارزش کل چرم مورد اسرررتفاده بطور کامل در ارزش کفش
وارد می شررود ولی سرررمایه متغیر ایجاد ارزشرری جدید اضررافه بر ارزش
سرررررمرایره پیش ریختره می ننرایرد و ارزش کفش را مرافوا ارزش چرم قرار
می دهرد این ارزش جردیرد را کره مرا اضررررافره ارزش نرام رنهادیم می توانیم بره
صورت (ض) ننایش دهیم پس خواهیم داشت:

( سثابت )  ( +س

متغیر

)

روند تولید
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{( سثابت ) ( +سمتغیر ) ( +ض)} = ارزش محصول
ما نشران دادیم که سررمایه ثابت بدون کم و کاسرت وارد محصرول جدید می
گردد و تغییری در شرکل ارزشری آن ایجاد ننیگردد بنابراین برای محاسربه
درجه بهره کشررری از نیروی کار می توانیم از این قسرررنت سررررمایه موقتا ن
صر
(س

نظر ننائیم و بگوئیم که:
متغیر

)

(س

روند تولید

متغیر

 +ض)

در واقعیرت این( ض ) یعنی اضررررافه ارزش توسررررط نیروی کار تولیرد می
گردد برای تعیین نرا اضرررافه ارزش یعنی درجه بهره کشررری نیروی کار
می توانیم اضافه ارزش را تقسیم بر سرمایه متغیر ننائیم یعنی:
ض

اضافه ارزش
سرمایه متغیر

=

س

کاراضافی

=
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هنانطور که در باال توضی دادیم ،کارالزم آن مدت زمانی است که کارگر
به اندازه مزد دریافتی خود کار می کند و کاراضافج آن مدت زمانی است
که کارگر مجانا ن مجبور اسررت برای سرررمایه دار کار کند بگذارید با مثال،
فرمول باال را روشن تر ننائیم
مزد دریرافتی کوکرب خرانم در روز صرررررد و بیسرررررت تومران بود خوب
هنانطور که دیدیم او برای جبران این صرد و بیسرت تومان الزم اسرت که
فقط  4̷ 8سراعت کار کند و مابقی روز را برای سررمایه دار مجانا ن کار می
کند بنابر این خواهیم داشت:
 80تومان

3/2ساعت
 4/8ساعت

=

120تومان

کاراضافی

=

کارالزم

=

ورخ اضافه
ارزه

که اگر بخواهیم به درصرد بیان داریم نرا اضرافه ارزش در مورد باال ،می
شرود %67درصرد که این بیان درجه اسرتثنار کوکب خانم توسرط این سررمایه
دار اسرت باید دانسرت که درجه اسرتثنار در هر تولیدی با تولید دیگر فرا
می کند و این بیشرتر بسرتگی دارد به نوع ماشرین آالت مورد اسرتفاده هرچه
ماشررین آالت سرررعت کار را بیشررتر کنند در حقیقت هر چه سرررعت کار
بیشرتر باشرد کارگر طبیعتا ن بیشرتر مورد اسرتثنار قرار می گیرد درسرت به
153

سرمایه به زبان ساده

هنین علت اسررت که سرررمایه دار مواظب اسررت که کارگر در تنام لحظات
کرار کنرد و حتی برای این منظور ،یرک کرارگر دیگری اجیر می کنرد ترا
مواظب بقیه کارگران باشررند تا مبادا به قول خودشرران کارگران تنبلی کنند
ما به روشررنی می بینیم که تولید برای سررود هرگونه رابطک انسررانی را بین
آدمها ازبین می برد و وحشری گری خاصی را بین آنان حاکم می کند تولید
برای سرود سربب می شرود که انسرانها به صرورت پیع و مهره های ماشرین
آالت در آیند سررررمایه داران ،تولید کنندگان را نه به عنوان یک انسررران
بلکره بره عنوان یرک وسرررریلره ،وسرررریلره ای

45

سرمایه داری

46

برای کسب سود نگاه کنند

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 45ـ انسان چون به طور طبیعی یک موجود اجتماعی است .بنابراین می بایست اعضای دیگر جامعه را به عنوان
یک عضو خود بپندارد .خودش را در جامعه معنی کند همچنان که جامعه برای او مانند خود اوست .ولی الزمه
سیستم سرمایه داری فرد گرائی و دیدن دیگران به عنوان وسیله ای برای سود است .در سر مایه داری بیگانگی
انسان با خودش به اوج می رسد و تنها در چنین محیط غیر طبیعی است که سرمایه داری می تواند بر بستر آن
رشد کند .سر مایه داری از طرفی مجبور است که انسانها را برای تولید کنار هم بچیند و از طرف دیگر مالکیت
فردی که یکی از مهمترین نوامیس سرمایه داری است باید حفظ شود .تضادی که تنها با نفی خود سرمایه داری
قابل حل است.
 46ـ تولید برای سود که اساس شیوه تولید سرمایه داری است برایش مهم نیست که چیزی را که تولید می کند
برای انسانها مضر است یا مفید .تنها برای کاالی تولیدی باید بازاری وجود داشته باشد تا سرمایه دار بتواند
جنسش را آب کند .یعنی کاالیش را به پول تبدیل نماید .اگر در جهان میلیون ها نفر از گرسنگی میمیرند برای
سرمایه دار مهم این است که چطور سود ببرد لذا اگر تولید اسلحه سود سرمایه اش را تأمین کند به دنبال تولید
اسلحه میرود و اگر هزاران تن گندم هم تولید نماید ،اگر گرسنگان پولی برای خرید گندم نداشته باشند به آنان گندم
داده نخواهد شد .چون باید بفروش برسد.
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در مورد محاسبه نرا اضافه ارزش:
مواد اولیه و اسرررتهد

ماشرررین آالت و خدصررره تنام آن چیزی که به

عنوان سررمایه ثابت مطر اسرت بدون کم و کاسرت وارد ارزش محصرول
می شررروند و در روند ارزش افزائی هیع دخالتی ندارند بنابراین می توان
در محاسربه نرا اضرافه ارزش ،آنان را در نظر نگیریم و فقط به سررمایه
متغیر که ارزش افزاست ب ردازیم.
مثال باال را می توان به این صورت نوشت که:
=  2400تومان(اضافه ارزه)  3600 +تومان(سرمایه متغار)  6000 +تومان(سرمایه رابت)
 12000تومان (ارزه کت محصوک)

که اگر به در صد بیان شود = 0 ̷ 67 = %67

 2400تومان
 3600تومان

=

اضافه ارزش
سرمایه متغیر

پس ما می توانیم برای محاسربه ارزش اضرافی و نرا آن ،سررمایه ثابت را
در نظر نگیریم
اگر سررررمایه دار از ماشرررین های عقب افتاده ای اسرررتفاده می کرد و مثدن
کوکب خانم بجای تولید بیسررت جفت جوراب در روزپانزده جفت تولید می
کرد نرا اضافه ارزش که هنان درجه استثنار کارگر است نیز تغییر می
نناید برای محاسبه درجه استثنار کارگر و یا به عبارت دیگر نرا اضافه
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ارزش می توان بدین صررورت محاسرربه کرد سرررمایه ثابت منتقل شررده به
هر جفت جوراب توسط نیروی کار را قبدن گفتیم می توانیم در محاسباتنان
در نظر نگریم چون آنران عینرا ن بردون کم وکراسررررت بره کراالی جردیرد منتقرل می
گردنرد ولی براز هنرانطور کره در قبرل داشررررتیم نیروی کرار بره هر جفرت
جوراب  10تومان ارزش جدیدی می افزاید ،که ناشرری از کاری اسررت که
بر روی آنران انجرام می دهرد برا این حسررررراب برای پرانزده جفرت جوراب
محاسبه زیر را خواهیم داشت:
 10تومان ارزه اضافه شده توسد وار ی کار به هر جفت جوراب  15 Xجفت جوراب تولادی = 150تومان
این  150تومان کت ارزه ایماد شده توسد یک کارگر در ر ز مج باشد
 150توما ن کت ارزه ایماد شده توسد یک کارگر در ر ز اا  120تومان مزد هر کارگر در ر ز = 30تومان
این  30تومان ارزه اضافج ایماد شده توسد هر کارگر در ر ز مج باشد

که اگر به در صد بیان شود = 0 ̷ 25 = %25

 30تومان
 120تومان

=

اضافه ارزش
سرمایه متغیر

فرقی ایجاد ننی کند اگر ما محاسرربه مان را در مورد کل تولیدی یک روز
و یا یک سال انجام دهیم باز نتیجه یکی خواهد شد
در اینجا می بینیم که با پائین آمدن تولید به هر دلیلی ،نرا اضررررافه ارزش
نیز تغییر کرد و با الطبع درجه بهره کشررری از نیروی کار کنتر شرررد و از
 %67به %25

تقلیل پیدا کرد
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ما می توانیم زمانی را که کارگر کار می کند به دوقسنت تقسیم ننائیم:
الف :کارالزم
ب:کاراضافی
اگر به کسر نرا اضافه ارزش دقت کنیم؛

کار اضافی
کار الزم

می دانیم که اگر صرورت یک کسرری بزرگتر شرود مقدار کسرر نیز بزرگ
می گردد و یا اگر مخرک کسررری کوچک تر گردد باز مقدار کسررر بزرگ
می شررود خوب سرررمایه دارها نیز این را خوب می دانند لذا برای هرچه
بزرگتر شردن نرا اضرافه ارزش ( چون رابطه مسرتقیم دارد به ثروتنند تر
شرردن آنها ) یعنی مقدار کسررر باال ،اوالن سررعی می کنند مدت کاراضررافی را
کره کرارگر کرار می کنرد زیراد کننرد و ثرانیرا ن می تواننرد سررررعی کننرد کره مردت
کارالزم کارگر را کم ننایند برای این کار می توانند:
الف :برای افزایش مدج کاراضاافج ،بطور سراده ،می توانند سراعت کار در
طول روز را افزایش دهنرد فی النثرل بجرای اینکره کرارگران در طول روز
هشرت سراعت کار کنند به آنان تحنیل می ننایند که نه سراعت و یا ده سراعت
و یرا بیشررررتر کرار ننراینرد خواننرده بهتر اسررررت بردانرد کره دراوایرل اوک گیری
سررمایه داری ،در انگلسرتان که مهد تولد تولید سررمایه داری بود کارگران
مجبور بودنرد کره ترا هجرده سرررراعرت در روز کرار کننرد کره بعردا ن برا مبرارزات
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زیاد کارگران که بعضا ن هم به خون کشیده شد این ساعت کار به ده ساعت
47

در روز تقلیل داده شرررد

در سرررال  1856عده ای از کارگران اسرررترالیا

تصرنیم می گیرند در اعتراض به شررایط سرخت کار و برای هشرت سراعت
کرار در روز ،یرک روزمعین از سررررال ،کرار را تعطیرل کننرد ،دور هم جنع
شروند و به جشرن و پایکوبی ب ردازند این کار با اسرتقبال کارگران بسریاری
روبرو شرد در سرال  1886کارگران آمریکا با الهام از کارگران اسرترالیا
اول ماه مه دسرت از کار کشریدند و برای احقاا هشرت سراعت کار در روز
به خیابانها ریختند دو میلیون کارگر در سررراسررر آمریکا به خیابانها آمدند
ولی با سررکوب و به خون کشریده شردن این تظاهرات توسرط پلیس نیویور
و شررریکاگو روبرو گشرررتند در سرررال  1888کارگران تصرررنیم گرفتند که
مراسرررم اول ماه مه را دوباره جشرررن بگیرند در سرررال  1889در کنگره
جهانی کارگران که چهار صررد نناینده از گارگران سررراسررر جهان در آن
حضرور داشرتند بنا به پیشرنهاد ننایندگان کارگران آمریکا تصرنیم گرفته شرد
کره از آن پس روز اول مراه مره بره عنوان روز جهرانی کرارگر ،نرام گرذاری
شود و کارگران سراسر جهان این روز را جشن بگیرند

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 47ـ " ...سراسر تاریخ صنعت معاصر گواه است که اگر کارگر بر سرمایه لگام نزند بدون کمترین تأثر و
ترحمی می کوشد که تمام طبقۀ کارگر را تاسطح بیشترین انحطاط تنزل دهد ".مزد ،بها ،سود کارل مارکس
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می بینیم کره در طول عنر سرررررمرایره داری هنواره مبرارزه بین کرارگران و
سررررمایه داران برای کم و زیاد کردن سررراعت کار در جریان بوده اسرررت
چون سرررررمرایره دار حرن و آز خراصرررری برای انبراشرررررت کردن هرچره
بیشرترسررمایه دارد البته این نه بخاطر این اسرت که فدن سررمایه دار آدم
بدی اسررت خیر ،علت وجود این حرن و آز وجود خود سرررمایه اسررت
وجود شرریوه تولیدی اسررت که بجای اینکه انسرران برای ارضررای نیاز های
زندگی اش کار کند برای نیاز های سررمایه تولید می نناید انباشرت سررمایه
هم که پایانی ندارد در حقیقت این تنها کارگر نیسرت که رس رمایه ،او را به
بردگی می کشراند بلکه این سررمایه خود سررمایه دار را نیز از انسرانیت جدا
می کند و به او حرن و آز و خشررررونت و آدم کشرررری را دیکته می نناید
دیگر این ثروتنندان نیسرر تند که مقدار زیادی پول دارند ،بلکه این سرررمایه
اسرت که این آدم ها را به عنوان سررمایه دار در اختیار می گیرد و آنان را
کار گذار خویش می نناید در باره این موضروع بعدا ن بیشتر توضی خواهم
داد
برگردیم به کسررررر

کار اضافی
کار الزم

خوب دیدیم که سرررررمایه دار برای هرچه

بزرگتر کردن این کسرررر؛ اوالن سرررعی می کند که طول مدت کاراضرررافی
کارگران را زیاد نناید سرررررمایه دار تنایل دارد تا یک روز کاری کارگر
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تا مرز بیست و چهار ساعت امتداد پیدا کند تانسبت کاراضافی به کارالزم
هرچه بیشتر بزرگتر گردد
اگر ترمزی برای این حرن سررمایه دار در بیرون کشریدن اضرافه ارزش
از کارگر وجود نداشرررته باشرررد ،او بی شرررک به این تنایل جامه عنل می
محدوده های جسرنانی نیروی کار مانع این کار

پوشراند ولی از یک طر

می شررود چون اگر کارگر به اندازه کافی اسررتراحت نکند بدن او ضررعیف
شده و هرروز کیفیت کار او تنزل می یابد و حتی برای کارگر خطر مرگ
48

رب ه هنراه خواهرد داشررررت

از طر

دیگر مبرارزات بی وقفره کرارگران،

مانع بزرگی برای ازدیاد ساعت کار کارگران می باشد
هنانطور که گفته شرررد ،درابتدای شرررکوفائی سررررمایداری در انگلسرررتان،
کارگران مجبور بودند هجده ساعت در روز کار کنند مبارزرات کارگران
بیش تر سراعت کار در روز باع شرد که سررمایه
برای محدود کردن هرچه ر
داران مرز هشت ساعت کار در روز را ب ذیرند

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 48ر از مارس  2006تا مارس  2007در ژاپن ادعا شده است که  303نفر در اثر کار زیاده از حد جان خود را
از دست داده اند.
کنچ یوچیو سی ساله شصت ساعت در هفته به مدت شش ماه برای شرکت تویوتا در ژاپن کار می کرد .و درآخر
به مدت یکماه هفتاد ساعت در هفته ،و سپس او فوت کرد .وزارت کار ادعا کرد که مرگ به علت زیادی کار نبوده
به نقل از دیتروید
است .ولی دادگاه نظری بجز این داشت و دستور داد که وزارت کار خسارت بپردازد.
نیوز
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دومررا ن سررررررعرری مرری کررنررد ماادج کااارالزم کااارگااران را کااا کاانااد
روش دیگری برای برا ال بردن نرا اضرررررافره ارزش ،کم کردن کرارالزم
اسررت برای این کار سرررمایه دار می تواند ،شرردت کار را افزایش دهد با
این کار مدت زمان کارالزم کوتاه تر می گردد و لذا مقدار کسررر

کار اضافی
کار الزم

افزایش می یابد
در حقیقرت برا کم کردن زمران کرارالزم ،کراراضررررافی افزایش پیردا می کنرد
بدین معنی که اگر کوکب خانم در قبرل با 4̷ 8سرررراعت کار ،مزد خویش را
جبران می ننود با افزایش شررردت کار 49فی النثل دیگر نه با  4̷ 8سررراعت
بلکه با سره سراعت کارکردن مزد خود را جبران می کند بنابراین در اینجا
ما بجای  3̷ 2سراعت کار اضرافه  ،پنج سراعت کار اضرافه خواهیم داشرت و
نرا اضررافه ارزش یک مرتبه از  %67به  %167می رسررد حال می
توانیم چنرد مورد از نرا اضرررررافره ارزش را در مورد کوکرب خرانم براهم
مقایسه کنیم

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 49ـ " حتی در حدود معین روز کار ،حدودی که امروز در کلیه رشته های صنعتی تابع قانون کارخانه ها ،برقرار
می باشد ،ممکن است افزایش دستمزد الزم آید تا الاقل ارزش کار را در سطح سابق نگهدارد .شدت کار ممکن
است انسان را وادارد که فقط در عرض  1ساعت همان قدر نیروی زندگی مصرف کند که سابقا ً در عرض 2
ساعت مصرف می کرد ".مزد ،بها ،سود اثر کارل مارکس
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حالت ا ک
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حالت ا ک

نرخ اضافه ارزش =  67درصد
کار اضافی به ساعت

کار الزم به ساعت

3,2
ساعت کار

4,8
ساعت کار

3 ∕ 2 ÷ 4 ∕ 8 = 0 ∕ 67
 = %67به درصد

محاسبه برای کل تولید کارخانه در روز به قرار زیر می شود
 2400تومان(اضافه ارزش)
 3600تومان(سرمایه متغیر) +
 6000تومان(سرمایه ثابت) +
(12000ارزش کل محصول) =
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حالت د م

نرخ اضافه ارزش =  167درصد
کار اضافی به ساعت

 3ساعت
کارالزم

کار الزم به ساعت

 5ساعت
کاراضافی

5÷ 3 = 1/67
 = %167به درصد

محراسرررربره برای کرل تولیرد کرارخرانره در روز بره قرار زیر می شررررود
 6000تومان (اضافه ارزش)
 3600تومان (سرمایه متغیر) +
 6000تومان (سرمایه ثابت) +
( 15600ارزش کل محصول) =
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حالت سوم

نرخ اضافه ارزش = 100درصد
کار الزم به ساعت

کار اضافی به ساعت

 4ساعت

4ساعت

4÷ 4 = 1
 = %100به درصد

محراسرررربره برای کرل تولیرد کرارخرانره در روز بره قرار زیر می شررررود
 3600تومان (اضافه ارزش)
 3600تومان (سرمایه متغیر) +
 6000تومان (سرمایه ثابت) +
(13200ارزش کل محصول) =
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حالت چهارم

6÷ 2 = 3
درصد

محراسرررربره برای کرل تولیرد کرارخرانره در روز بره قرار زیر می شررررود
 10800تومان (اضافه ارزش)
 3600تومان(سرمایه متغیر) +
 6000تومان(سرمایه ثابت) +
( 20400ارزش کل محصول) =
166
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حالت تنما

نرخ اضافه ارزش =
700درصد
کار اضافی به ساعت

کار الزم به ساعت

1ساعت

 7ساعت
کاراضافی

7÷ 1 = 7
 = % 700به درصد

محاسبه برای کل تولید کارخانه در روز به قرار زیر می شود
 25200تومان (اضافه ارزش) +
 3600تومان (سرمایه متغیر) +
 6000تومان (سرمایه ثابت) +
(34800ارزش کل محصول) =

167

168

حما اضافه ارزه
در مطالب قبل ما توانسرتیم درجه بهره کشری یک کارگر را توسرط سررمایه
دار محاسربه کنیم ،ولی ماهنوز حجم اضرافه ارزشری را که یک سررمایه دار
به جیب می زند را محاسبه نکرده ایم
به طور معنول سررررمایه دار بیش از یک کارگر را در کارخانه خویش به
کار می گنارد
سرررررمرایره دار  3600تومران در روز برای نیروی کرار می پردازد حجم
اضررافه ارزش در هریک از این پنج مورد باال را می توان بدین صررورت
محاسبه کرد
ورخ اضاافه ارزه ضارب در سارمایه متغار= حما اضاافه ارزه تصااحب
شده توسد سرمایه دار
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که این محاسرربه در جدول زیر برای تنام این پنع مورد انجام شررده اسررت
اگر توجه گردد حجم اضراقه ارزش در مورد دوم برابراسرت با کل سررمایه
متغیر یعنی در حقیقت در این مورد کل دریافتی سرررمایه دار برابر اسررت
با کل در یافتی کلیه کارگران کارخانه که البته به طور معنول نرا اضافه
ارزش در جامعه باالتر از صررد در صررد اسررت که این بسررتگی مسررتقیم به
درجه مدرن بودن کارخانه دارد

170

حجم اضافه ارزش

در ر ز

مورد اول

نرخ اضــــــافــه ســـــــرمـــایـــه حـجـم اضـــــــافــه
ارزش=
%67

مورد دوم

متغیر=  3600ارزش
تومان

2400تومان

نرخ اضــــــافــه ســـــــرمـــایـــه حـجـم اضـــــــافــه
ارزش=  %100متغیر=  3600ارزش
تومان

مورد سوم

%167

3600تومان

متغیر=  3600ارزش
تومان

=

6000تومان

نرخ اضــــــافــه ســـــــرمـــایـــه حـجـم اضـــــــافــه
ارزش=
%300

مورد پنجم

=

نرخ اضــــــافــه ســـــــرمـــ ایـــه حـجـم اضـــــــافــه
ارزش=

مورد چهارم

=

متغیر=  3600ارزش
تومان

=

 10800تومان

نرخ اضــــــافــه ســـــــرمـــایـــه حـجـم اضـــــــافــه
ارزش
700%

= متغیر=  3600ارزش
تومان
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 25200تومان

=
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پس حجم اضرافه ارزش در رابطه مسرتقیم با نرا اضرافه ارزش قرار دارد
در براال بحر کردیم کره چگونره سرررررمرایره دار برای براال نگره داشررررتن نرا
اضرافه ارزش سرعی دارد که کاراضرافی کارگران را افزایش دهد ولی در
حقیقت سررررمایه دار به دنبال افزایش حجم اضرررافه ارزش خویش اسرررت و
حجم اضرافه ارزش به یک عامل مهم دیگر بسرتگی دارد و آن حجم سررمایه
متغیر اسرت ما می دانیم که هرچه تعداد ماشرین آالت زیاد شروند و یا اینکه
هرچه این ماشررررین آالت گران باشررررند خود بخود ارزش جدیدی ایجاد ننی
ننایند و سررودی برای سرررمایه دار ببار ننی آورند ولی این ماشررین آالت
یک وظیفه مهم و اسراسری در باال بردن نرا اضافه ارزش دارا می باشند و
درسرت برای هنین اسرت که سررمایه دار خیلی دسرت و دل بازانه بابت اینها
پول می پردازد وظیفه مهم این اسرررت که ماشرررین آالت توانائی بکارگیری
نیروی کار را دارا می باشرند و چون نیروی کار اسرت که ارزش افزاسرت
بنابراین این ماشرررین آالت با مکیدن شررریره جان کارگران آنها را وادار می
کند تا به تولیدات دم عیسررروی خویش را بدمند و ضرررنن حفظ ارزش های
قبلی کاالهائی که برای تولید مصر

شده است به کاالهای تولیدی ،ارزش

جدیدی بیافزایند در پروسررره تولید سررررمایه داری ،این کارگر نیسرررت که
ماشررررین ها و ابزار آالت را بکار می گیرد چرا که او هیع مالکیت و حقی
نسربت به ماشرینها و ابزار ندارد این ماشرینها هسرتند که تحت اراده سررمایه
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دار ،کرارگران را بکرار میگیرنرد مرد گاان بر زوادگاان چاره مج گردواد
ماشرینهائی که سراخت خو هد هنین کارگران هسرتند ،به صرورت غولهائی در
می آیند که حاکم بر زندگی کارگران می شررروند آنها را بی کار می کنند و
به کار می گیرند اهنیت ماشررین آالت در تولید سرررمایه داری درسررت در
اینجاسرررت ماشرررین آالت در هر حالتی تعداد محدودی کارگررا می توانند
بکار گیرند برای بکارگیری کارگربیشررتر ،احتیاک به ماشررین بیشررتر ،مواد
اس ت که
اولیه بیشرتر ،و خدصره سررمایه ای بس بزرگتر اسرت این درسرت ر
هرچه حجم سررمایه متغیر بیشرتر باشرد ،حجم اضرافه ارزش افزایش می یابد
ولی این ابردا ن بردین معنی نیسررررت کره در یرک کرارخرانره تولیردی مشررررخص،
سرررررمایه دار هرچه دلش بخواهد می تواند کارگر اسررررتخدام کند و از آنها
اضررافه ارزش بیرون کشررد باید سرررمایه دار ابتدا شرررایط این مکیده شرردن
اضرررافه ارزش را در کارخانه خویش مهیا نناید وگرنه کارگران اضرررافی
باید در محیط کارخانه بیکار بگردند و این برای سررمایه دار یعنی ضررر
چون شررایط جذب این مقدار سررمایه متغیر پرداختی ،به کاال های تولیدی
وجود نردارد و بنرابراین ارزش نیروی کرار این کرارگران در ارزش کراال
منظور ننی شود برای روشن شدن موضوع مثالی میزنیم هنین مورد باال
که سرررررمایه دار برای تولیرد جوراب سرررررمایه گذاری می کنرد را در نظر
بگیریم؛ برای تولید  600جفت جوراب در روز باید سرری کارگر اسررتخدام
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شرروند بکار گیری این سرری کارگر طوری محاسرربه شررده اسررت که ماشررین
50

آالت را برا حرد اکثر توان بتواننرد بکرار گیرنرد

حرال اگر سرررررمرایره دار مرا

برای تولید این شررشررصررد جفت جوراب سرری و پنج کارگر اسررتخدام کند
نیروی کرار این پنج کرارگر اضرررررافی در جوراب منظور نخواهرد شرررررد و
سررمایه دار ما باید حقوا آنان را از جیبش بدهد بدون آنکه اضرافه ارزشری
تولید کرده باشررند درسر ت بدین علت اسررت که سرررمایه دار سررعی دارد که
حداکثرصرررررفه جوئی را درنیروی کار نناید یعنی تا جائی که می شررررود
بجای اسررتخدام کارگر بیشررتر برای تولید بیشررتر ،سررعی کند که با باال بردن
شردت کار از هنان تعداد کارگر بیشرتر کار بکشرد در بحرانهای اقتصرادی
این طرفند به شرردید ترین صررورت بکارگرفته می شررود که فی النثل یک
کرارگر مجبور اسررررت کرار دو و یرا سرررره کرارگر را در آن واحرد انجرام دهرد
یک خاصررریت دیگر ماشرررین آالت در باال بردن حجم اضرررافه ارزش ،این
اسرررت که ماشرررین آالت توانائی دارند تا سررررعت کار را افزایش دهند با
کار کارگر ،ارزش تولید شرده در واحد زمان توسرط نیروی
افزایش سررعت ه
کار نیز باال می رود یعنی یک کارگر در زمان مسررراوی با کنک ماشرررین

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 50ـ هرگونه عدم تناسب بین سرمایه ثابت و سرمایه متغیر سبب کاهش حجم اضافه ارزش خواهد شد
که مستقیما ً به ضرر سرمایه دار خواهد بود.
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آالت مقردار بیشررررتری کراال تولیرد می ننرایرد  51و بنرابر این اضررررافره ارزش
بیشررتری در واحد زمان از کارگر مکیده می شررود ضررنن اینکه به کارگر
کنتری نیاز اسرت کارگر کنتر ولی تولید بیشرتر این اسرت خاصریت دیگر
مراشررررین درابتردا طبقره کرارگر کره از آگراهی مبرارزاتی کنی برخوردار بود
در اعتراضرات خود برعلیه وضرع موجود ،دشرنن خود را نه شریوه تولیدی
سرررمایه داری و نه حتی سرررمایه داران بلکه ماشررین آالتی می دید که زیر
چرخهرای آن درحرال لره شرررردن بود لرذا برای اعتراض بره وضررررع موجود
مبادرت به خورد کردن ماشررررین آالت می ننود به طور مثال جنع کثیری
از کارگران انگلسررتان در اعتراض به شرررایط غیر انسررانی کار درژوئیه
 1844مبرادرت بره خورد کردن مراشررررین آالت کرارخرانجرات ننودنرد در
حقیقرت اقدام به نابودی چیزی ننودند که خود ایجرادش کرده بودند آنهرا ننی
دیردنرد کره مراشررررین بخودی خود کره کرارمرده کرارگر اسرررررت نره تنهرا زیران
آورنیسرررت بلکه می تواند در شررررایطی که کارگر بر تولید خویش مسرررلط
گردد ،سرربب آسررایش جامعه را فراهم گرداند ازشرردت کار بکاهد و کارگر
را برای زندگی بهتر پشرتیبانی نناید آنها این را ننی دیدند که شریوه ای که
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 51ـ البته با بیشتر شدن تعداد یا مقدار تولید کاالئی معین در واحد زمان طبق بحث های باال باید ارزش
آن کاال کاهش پیدا کند .ولی تا زمانی که شیوه ای که باعث باال رفتن بارآوری کارگردیده عمومیت پیدا
نکند سرمایه دار و یا سرمایه دارانی که از این شیوه استفاده می کنند می توانند کاال های تولیدی خویش
را به ارزش قبلی آن بفروش برسانند و از این بابت سود بیشتری نصیبشان شود.

175

سرمایه به زبان ساده

در آن سرررمایه توسررط ماشررین بر کار کارگر مسررلط می شررود باید دگرگون
شرررود بجای تسرررلط کارمرده بر زندگان می بایسرررت زندگان بر کارمرده
مسلط شوند
سرررر رمرایره دار برای اینکره بهتر و سررررریع تر تولیرد کنرد ترا در برازار رقبرای
خویش را کنار بزند و خود ،بازار فروش را در دسرت گیرد ،سرعی می کند
که ارزان تولید نناید
برای اینکره سرررررمرایره دار بتوانرد از رقبرای خویش ارزان تر تولیرد ننرایرد و
هن نان بتواند در بازار حضروری دائنی داشرته باشرد و نخواهد یکبار برای
هنیشرررره تولیرد ننرایرد ،ننی توانرد از کیفیرت مواد الزم برای تهیره محصررررول
بزند با پایین آوردن کیفیت مواد الزم ،محصررررولش نامرغوب می گردد و
مسرررر لنرا ن محصرررروالت مرغوب جرای آنرا می گیرنرد و قردرت رقرابرت را در
بازار از دست می دهد ولی یک کاری در این مورد می تواند انجام دهد و
آن اینکه با خرید ماشین آالت بهتر هم بر سرعت تولید بیافزاید و هم کیفیت
تولید را باال ببرد البته خود این هم مسرتلزم صرر

مقدارزیادی از سررمایه

اسرت برای جبران این هزینه اضرافی ،سررمایه دارما تنها در یک بخش از
سرررررمرایره گزاری خویش می توانرد صرررررفره جوئی کنرد و آن را بره حرد اقرل
منکن برساند و آن خرید نیروی جادوئی کار است
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او سرعی می کند ،نیروی کار را تا آنجا که می تواند ارزان بخرد و تا مرز
فدکت کارگران جلو رود به ینن ورشررررکسررررتگی روز افزون دهقانان و
کسرررربره ،بره انردازه رک افی یرک ارتش بزرگ بیکرار در جرامعره وجود دارد ترا
سرمایه داران با خیال راحت بتوانند از میان آنان بهترین و ارزان ترین را
انتخاب ننایند و هر کارگری را که الزم نداشررتند سررریع اخراک کنند ،تا به
ارتش بیکراران در بیرون از کرارخرانره ب یونردد اصرررروالن یکی از وظرایف
دولت های موجود در جوامع سررمایه داری این اسرت که اقتصراد جامعه را
طوری برنرامره ریزی کننرد ترابرای جلوگیری از براال رفتن دسررررتنزد هرا
هنیشرره تعداد مناسرربی از بیکاران در جامعه وجود داشررته باشررند بدون این
ارتش بیکاران تولید سرمایه داری غیر منکن است
اگر دقت شررود متوجه می شررویم که از یک طر
بردن حجم سرود خود اسرت و از طر

سرررمایه دار در پی باال

دیگر مولدین این سرود ها را از کار

بی کرار می کنرد از طرفی می خواهرد برازار وسرررریعی برای تولیردات خود
داشررته باشررد از طر

دیگر مجبور اسررت برای اینکه تولیداتش ارزان تر

تنرام شررررود ترا از رقیرب خود عقرب ننرانرد بره کرارگران مزد کنتری دهرد و
هرچه بیشررتر به ارتش بیکاران که ما آن را ارتش ذخاره کار می نامیم بی
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52

افزاید و با این عنل خود بازار های خویش را هرچه بیشتر محدود نناید

این بخشری از تضراد ها و تناقضراتی اسرت که شریوه تولید سررمایه داری با آن
دست به گریبان است و خدصی از آن برایش منکن نیست
گفتیم که ارزش هر کاالئی برابراسرت با کار اجتناعا ن الزم درتولید آن کاال
اگر مورد اول مثرال براال کره نرا اضرررررافره ارزش  %67بود را درنظر
بگیریم؛ کوکب خانم روزی  120تومان دسرررتنزد می گرفت اگر سررراعت
کار را هشت ساعت در نظر بگیریم خواهیم داشت:
ارزش هر ساعت کار کارگر تومان = 25

 200تومان ارزش تولید شده در یک روز کار
 8ساعت کار در روز

یعنی کارگردرهرسررراعت کارخویش ارزش جدیدی به اندازه  25تومان به
کاالی تولیردی خویش اضررررافه می ننراید که اگر هنران بار آوری کاررا در
نظربگریم یک کارگر می تواند در سراعت دو و نیم جفت جوراب ببافد که
حاوی  25تومان ارزش جدیدی اسررت که توسررط نیروی کار به آن اضررافه
شده است
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 52ـ توده کارگران خود بزرگترین مصرف کنندگان بسیاری از اقالم تولیدی هستند .با افزایش بیکاری
و هرچه اضافه تر شدن ارتش ذخیره کار ،قدرت خرید کاهش پیدا می کند .این کاهش قدرت خرید به
معنی کوچکتر شدن بازار اقالم مصرفی آنان است .این تنگ شدن بازار مستقیما ً به تولید این اقالم اثر
می گذارد و به ناچار تولید این اقالم رو به کاهش می رود .کاهش تولید این اقالم سبب کم شدن انباشت
در این بخش می شود که مستقیما ً تأثیر خود را به بخشهای دیگر تولیدی می گذارد .تولیدات بروی دست
تولید کنندگان می ماند و طی یک دوره جامعه وارد بحران می شود .این یکی از چند علل مهم تولید
بحران در شیوه تولید سرمایه داری است.
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هر جفت جوراب حاوی ارزش جدید تومان = 10

 25تومان ارزش جدید خلش شده در یک ساعت
 2/5جفت جوراب تولیدی در یک ساعت

بردین ترتیرب هر جفرت جوراب حراوی  10تومران ارزش جردیرد اسررررت و برا
توجره بره قینرت جوراب در برازار کره  20تومران بود ،می توان گفرت کره
نصف قینت جوراب ارزش جدیدی است که به آن منتقل شده است
 10تومان هرجفت جوراب حا ی ارزه جدید  10 +تومان ارزه سااااائت تولاد ( ارزه مواد خامن اسااااتهالک
ماشان آالجن

) که توسد وار ی کار به کاالی جدید منتمت مج گردد در هر احد جفت

ارزه ا نج یک جفت جوراب تومان = 20

فرض کنیم برا براال رفتن برار آوری رک ار( ،حرال بره هر علتی) مثدن مردرن تر
شردن ماشرین آالت کارخانه ،کارگران بتوانند در واحد زمان تعداد بیشرتری
کاال تولیرد ننراینرد بطور مثال فرض کنیم که بارآوری کار دوبرابر بشررررود
یعنی یک کارگر بجای تولید 2̷ 5
جفت جوراب در سررراعت بتواند پنع جفت جوراب در سررراعت تولید نناید
اگر ارزش وسررررائرل تولیردی و حقوا کرارگر بردون تغییر مرانرده براشررررد،53
بنرابراین یرک کرارگر بجرای  10تومران ارزش جردیردی کره بره هر جفرت
جوراب منتقل می ننود ،حال فقط  5تومان به هرجفت منتقل می نناید،
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 53ـ برای مطالعه بر روی تأثیر باال رفتن بار آوری کار بر روی تولیدات ،ما دستمزد و قیمت مواد
خام و قیمت ماشین آالت و استهالک آنان را ثابت فرض می کنیم.
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بدین صورت که:

هر جفت جوراب حاوی ارزش جدید تومان = 5

 25تومان ارزش جدید خلش شده در یک ساعت
 5جفت جوراب تولیدی در یک ساعت

می بینیم که کارگر به اندازه نصرررف ارزشررری که قبدن به هر جفت جوراب
اضررررافه می کرد به آنهرا اضررررافه می نناید در حقیقت امر در اینجا با باال
رفتن برار آوری کرار قینرت واقعی جورابهرا تقلیرل پیردا می ننرایرد برای
محاسررربه ارزش واقعی هر جفت جوراب می توانیم محاسررربه زیر را انجام
دهیم
5توماان باابات هرجفات جوراب حاا ی ارزه جادیاد  10+توماان ارزه
ساائت تولاد ( ارزه مواد خامن اساتهالک ماشاان آالجن

که توساد وار ی کار به کاالی جدید منتمت مج گردد)

در هر احد جفت
 15تومان ارزه ا نج یک جفت جوراب =

بنابراین در تولید جدید که بارآوری کار دوبرابر شده است ،ارزش جوراب
پنج تومان تنزل پیدا کرده اسررت ،و به پانزده تومان رسرریده اسررت اگر در
تولید قدیم کارگر در هر سررراعت  2̷ 5جفت جوراب تولید می کرد یعنی در
هر  24دقیقه یک جفت جوراب تولید می ننود هم اکنون در هر سراعت 5
جفرت جوراب تولیرد می ننرایرد یعنی در هر  12دقیقره یرک جفرت جوراب بره
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عبارت دیگر در جریان تبدیل وسرائل تولید به محصرول ،بجای اینکه به هر
جفت جوراب  24دقیقه کار اضرررافه شرررود فقط  12دقیقه افزوده می گردد
بنرابراین ای ن جورابهرا کره در این کرارخرانره بخصررررون تولیرد می گردد
ارزشرررشررران کنتر از جورابهائی اسرررت که در بقیه کارخانجات تولید می
گردد ولی نکتره اینجراسررررت که ارزش کاال نه در یک کارگاه و یا کارخانه
منفرد بلکره در جرامعره تعیین می گردد یعنی ارزش هر کراال هنرانطور کره
مبن ای کرارالزمی اسررررت کره در جرامعره برای تولیرد این کراالی
قبدن گفتیم بر ر
مشرررخص معنول اسرررت در نتیجه در مثال فوا با باال رفتن بارآوری کار
برای سرررمایه دار ما ،جورابها پنج تومان ارزانتر از ارزش معنول آن در
برازار تنرام می شررررود این پنع تومرانی کره سرررررمرایره دارمرا برابرت هر جفرت
جوراب( ،به علت باالبردن بارآوری کار) بیش از دیگرسررررمایه داران به
جرریررب مرریررزنررد را مررا اضااااااافااه ارزه فااو الااناااده مرری نررامرریررم
در این کرارخرانره بجرای  600جفرت جوراب در روز  1200جفرت جوراب
تولید می گردد که:
تومان  1200 = 6000جفت جوراب تولیدی در روز ×  5تومان اضافه ارزش فوا العاده
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این اضررافه ارزش فوا العاده ای اسررت که در روز نصرریب سرررمایه دار
فرضرررری مرا می گردد کره البتره بره علرت براال رفتن برارآوری کرار نصرررریبش
گردیده است
این اضاااافه ارزه فو الناده تا زمانیکه بخشرررهای دیگر جامعه بارآوری
کرار خود را براال نبرده انرد بره قوت خود براقی می مرانرد چون هنوز کرار
اجتناعا ن الزم برای تولید جوراب کنافی السرابش تغییر نننوده و سررمایه دار
ما می تواند از این شرانسری که به او رو آورده اسرت بهره مند شرود ولی به
محض هنه گیر شردن این بار آوری ،کار اجتما ا الزم برای تولاد جوراب
تااائان تر از اات رار مج گاردن و جوراب در حقیقرت ارزان می گردد
در این موقعیرت کره تولیرد این کرارخرانره دوبرابر شررررده اسررررت ،برای اینکره
محصررروالت روزانه کار را مثل گذشرررته به راحتی بفروش برسررراند ،باید
دوبرابر سرابش فروش داشرته باشرد یعنی به بازاری که دو برابر بزرگتر
باشد ،احتیاک دارد احتیاک به بازار بزرگتر
مشررکلی اسررت که باید برای سرررمایه دار ما حل گردد ،و چون او به اندازه
کافی باهوش است و سرش در حساب و کتاب ،او می تواند
جورابهرای خود را پرایین تر از قینرت معنول برازار ولی گرانتر از ارزش
واقعی آنها بفروش رساند در این مورد مثدن بجای جفتی بیست تومان ،آنها
را جفتی  17تومران بفروش رسررررانرد کره در اینجرا ضررررنن اینکره دو تومران
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نص یبش می رش ود سره تومان نیز زیر قینت بازار
اضرافه ارزش فوا العاده ر
می فروشرررد و رقبای خود را از میدان بدر می کند و جا را در بازار برای
خود برازتر می گردانرد این اضاااااافاه ارزه فو النااده اگر در ابتردا بره
صررورت اتفاقی و گذرا و کوتاه مدت عنل می کرد اکنون به صررورت یک
54

قانون ناگزیر در آمده اسرت

ولی به مرور زمان که این تکنیک عنومیت

پیدا کرد ،جوراب به ارزش حقیقی خود می رسرررد و دیگر سررررمایه دار ما
ننی تواند از بخت و اقبالی که روزی به سرررراغش آمده بود اسرررتفاده کند و
مجبور اسررت که جورابها را با احتسرراب ارزش جدید آن بفروش رسرراند

55

درسرررت به این خاطر اسرررت که سررررمایه داران خیلی سرررفت و سرررخت از
تکنیکهرای تولیردی خود حفراظرت می کننرد و آنهرا را کرامدن سررررری نگره می
دارند تا هنیشرره نسرربت به رقیب خود این امتیاز را که ارزانتر تولید ننایند
داشته باشند
سرررررمرایره داران برا ارزان تر تولیرد کردن این امتیرازو قردرت مرانوررا نیز
دارند که زیر قینت بازار بفروش برسرررانند و لذا بخش بزرگتری از بازار

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 54ـ اضافه ارزش فوق ال اده در حال حاضر که عصر امپریالیسم نام گرفته است ،ویژگی و اهمیتی
خاصی پیدا می کند ،که در کتاب امپریالیسم به زبان ساده مفصالً بحث خواهیم کرد.
 55ـ بدست آوردن سود فوق العاده و دستیابی به بازار های رقیب و متعاقبا ً از میدان به در کردن رقیب،
سبب می شود که سرمایه داران همواره در پی مدرن تر کردن تکنیک های تولیدی خویش باشند.
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را در اختیرار بگیرنرد و رقبرائی کره قرادر نیسررررتنرد کره چنین کننرد را از پرای
درآورند و بازار را هر چه بیشتر برای
خود باز ننایند سررمایه دار ما کاالهایش هم سرریع تر و هم بیشرتر بفروش
خواهد رسید بنابر این استفاده از تکنولوژی به صورت
یک اجبار برای تولید سررمایه داری در می آید؛ درسرت بر عکس تولیدات
گذشرته که می توانسرت یک شریوه تولید صرد ها سرال دوام داشرته باشرد و از
پدر به پسر به ارث برسد
نکتره مهم در مثرال فوا این اسررررت کره ،اگر یرک کرارگر دو برابر قبرل می
تواند تولید کند سرررر بب ننی شررررود که طول کار روزانه او کوتاه تر گردد؛
خیر ،بلکه این مزیت فقط به سرمایه دار تعلش دارد به کسی که مالک تنام
کاالهای تولید شرده و ابزار تولید اسرت و مالکیت خصروصری برای او مقدس
56

اسرت

کار
بنابراین در سریسرتم سررمایه داری نه تنها سرعی ننی شرود که ه

کارگران کوتاه تر گردد بلکه این حرن مکیدن اضرررافه ارزش سررربب می
شرود که حتی سرعی شرود که طول مدت کار روزانه اضرافه تر گردد و این
کم و زیاد شردن طول روزانه کار کشرنکشری اسرت دائنی مابین نیروی کار
و سررمایه جنگج که در چار چوب ویام سارمایه داری ها یک از مرفان
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 56ـ با باال رفتن بارآوری کار و استفاده از ماشین آالت جدید تر شدت کار و همینطور در بعضی مواقع طول
روزانه کار افزایش پیدا می کند.
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به تار زی مط مج دسات تادا ومج کنند یعنی نه کارگر میتواند مدت زمان
کرار خود را ترا سرررررحرد کرارالزم کوتراه ننرایرد چره دیگر تولیردی بره نرام تولیرد
سرررررمرایره داری مطر نخواهرد بود و نره سرررررمرایره دار می توانرد مردت کرار
کارگر را به مرز بیسرت و چهار سراعت بکشراند درسرت در اینجاسرت که
وقتی سرررررمایه داران بانقابهای رنگارنگ دمکراسرررری و آزادی خواهی به
میدان می آیند ،کارگران باید ب رسرر ند ،مالک تولیدات ما چه کسرری اسررت؟
آنوقت است که نقابها دریده می شود و چهره های واقعی ننایان می گردد
از برررحر ر

بررراال چرررنرررد نرررتررریرررجررره مرررهرررم بررردسرررررررت مررری آیرررد:

اول اینکه با باال رفتن بار آوری کار ارزش کاالها تنزل پیدا می
کند دوم اینکه با باال رفتن بار آوری کار نرا اضررررافه ارزش نیز باال می
رود دیگر اینکه سرمایه داری تنایل دارد ،بارآوری کار
را هر چه بیشرتر باال ببرد تا ازاین طریش اضرافه ارزش هرچه بیشرتری را
نصیب خویش گرداند
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186

ماشان آالج

ننت بزر

ماشرین آالت درریشره دواندن ،پختگی و رسریدگی نظام سررمایه داری نقش
اسرراسرری را ایفا می کنند چنان ه حتی به جر ت می توان عصررر سرررمایه
داری را عصر ماشینیسم نامید
" تا آن حد که ماشااانایااا وار ی

ااالوج را زائد مج سااازدن خود سااا ه ای برای

اسااتفاده از کارگراوج مج شااود که وار ی
وارسااند لج ا

اا الوج ودارود یا از لحا تحوک جیااماوج

ااان بدن آوها دارای ورمش بارااتری اساات بهمان جهت کار زوان

کودکان وسیاااتان شااانار اساااتفادۀ سااارمایه داری از ماشاااان بود بدینگووهن از راه
فراخواودن هم ا

اااای خاووادۀ کارگرین بد ن تفا ج جنیاااج سااانجن بزیر ترچا

فرماور ائج میاتماا سارمایهن ماشاانن این ساا ه وار مند جاوراان کار کارگرن فورا
م دک بوسا ه ای برای افزایش دۀ کارگران مزد ر گردید کار اج اری به وفی سرمایه
دارانن وه تنها ممام بازیهای کودکاوه را غصب ومود " کاتاتاک ج دا ک کارک مارک

بلکه آزادی که کارگران در محیط خانواده به طورسررنتی ازآن بهره مند
بودند را نیز از آنان گرفت
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ماشرررین تبلور حرن سررریری ناپذیر سررررمایه دار در بلعیدن اضرررافه کار
کارگران اسررت سرررعت ماشررین ،سرررعت این بلعیدن اسررت هرچه ماشررین
آالت مدرن تر می گردند سربب می شروند ،بار آوری کار بیشرتر شرود هر
چره باارآ ری کاار بیشررررتر شررررود تولیردات ارزانتر می گردنرد براال رفتن
بارآ ری کار بدین مفهوم اسررررت که کارگر برای تولید کاالئی وقت کنتری
نسربت به گذشرته صرر

می نناید ،بنابراین کاال های بیشرتری را در طول

روز می توارن د تولیرد کنرد این از آن جهرت اهنیرت دارد کره ،برا براال رفتن
بارآ ری کار در یک کارخانه ،سررمایه دار آن کارخانه مشرخص می تواند
تا مدتی که این بار آوری کار جنبه عنومی نیافته اسرت از مافوا سرود و یا
سرود فوا العاده بهره مند گردند ماشرین آالت نقش اسراسری در باال رفتن بار
آوری کار ،داراند برای نشررران دادن باال رفتن بار آوری کار ما به آوردن
سرره ننونه از مثالهای باال در زیر اکتفا می کنیم در هر یک از موارد باال
برای کارگر مطلقا ن تفاوتی نکرده که بار آوری کار باال رفته و یا پایین آمده
اسرت در هر صرورت او می بایسرتی  8سراعت در روز کار کند نکته ای
که در اینجا باید متذکر شرد این اسرت که در لوحه زیر اگر دقت شرود ،طول
روزانره کرار ثرابرت می مرانرد ،ولی برا براال رفتن برار آوری کرار ،کراراضررررافی
افزایش
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پیردا می کنرد پس مقردار کارالزم رو به کاهش می گذارد و کاراضرررر افی که
کارگر برای سرمایه دار مجانا ن انجام می دهد افزایش می یابد
در لوحره زیر اگر برارآوری کرار را در مورد یرک را درنظر بگیریم متوجره
می شررویم نسرربت به مورد دوم بارآوری کار دویسررت در صررد افزایش پیدا
8ساعت کار کارگر در روز
کار اضافی
4

کار الزم
بار آوری مورد یک

4

6

بار آوری مورد دو

2

1

7

بار آوری مورد سه

کرده یعنی کرارگر بجرای چهرار سرررراعرت کرارالزم ،برای تولیرد کراالئی کرافی
ا رس ت دو سراعت وقت بگذارد ودر مورد سروم نیز بار آوری کار نسربت به
مورد دوم دویسرت در صرد ونسربت به مورد اول چهار صرد درصرد افزایش
پیدا کرده اسرت بار آوری کار با کارالزم نسربت عکس دارند یعنی هر چی
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بررارآوری کررار برراالتر برود زمرران برای کررارالزم کوترراه تر می گردد و
بنابراین کاراضررافی کارگر افزایش پیدا می کند و در نتیجه اضرر افه ارزش
سرمایه دار فزونی می یابد
ماشررینها به عنوان دسررت و پای کارگر در تولید عنل می ننایند ،سرربب می
گردنر د که کار آسان تر گردد مثدن بجای بلنر د کر ردن بر ارهر ای سنگین از
لیفتر های هیدرولیکی اسرررتفاده می شرررود ،ویا برای بسرررتن پیع چرخهای
اتوموبیل در کارخانه اتومبیل سرازی ،از وسریله ای اسرتفاده می گردد که با
استفاده از نیروی باد در آن واحد بتواند چهار و یا پنج پیع چرا را ببندد
ولی این نیز در تولید سرررررمایه داری برای کارگر ،راحتی به ارمغان ننی
آورد چون سررمایه دار با سررعت بخشریدن به کار و اینکه یک کارگر باید
نقش دو و یا سر ه کارگر را بازی کند به تنام و کنال نیروی کار کارگر را
در پروسه تولید می مکد ،تا نکند کاالئی که تحت عنوان نیروی کار خریده
و باید آنرا در تولید بنصر

رساند ،مصر

57

نشده باقی بناند

ماشین آالت تنام ارزششان را در روند تولید وارد کاالهای تولیدی می
ننایند ولی وارد شدن ارزش ماشین آالت به کاالهای تولیدی یکباره انجام
ننی گیرد ،بلکه بتدریج و در طول سالهای متنادی این ارزش وارد کاالهای
تولیدی می گردد برای مثال اگر ماشینی ده میلیون تومان ارزش دارد و
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 57ـ مثل آن آدم خسیسی که ته کاسه ماست را لیس می زند.
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قرار است بعد از تولید ده میلیون جفت جوراب خراب شود و از رده خارک
گردد ،درحقیقت می توان گفت که یک تومان از ارزش هرجفت جوراب،
بابت ماشین مذکور است حال تولید این ده میلیون جفت جوراب منکن است
چند سال طول بکشد ولی نکته این است که ماشین هی گاه بیش از استهد
خود به کاال ننی افزاید با گسترش ورود ماشین آالت به صحنه تولید ،بازار
58

ها نیز باید گسترش می یافت ،تا کاال های تولیدی در آنجا بفروش برسند
چراکه بازارهای تنگ گذشته کفا

تولیداتی چنین انبوه را ننی دادند هد

تولید در جامعه سرمایه داری تنها و تنها سود است یعنی تولید می شود تا
فروخته گردد و سود بدست آید درست به هنین خاطر است که اگر کاالئی
بازار فروش نداشته باشد ،یا نباید تولید گردد و یا اگر تولید شد باید در انبار
ها بناند تا ب وسد و نابود گردد ،حتی اگر جامعه بدان ها احتیاک داشته باشد
اگر قرارباشد یک ماشین کنتر از میزانی که باید تولید کند ،تولید نناید
ارزشی که به کاال ها وارد می کند ،بسیار بزرگ بوده و آن کاال بسیار
گرانتر در می آید و تولید آن با ماشین به صرفه نخواهد بود برفرض در
مثال باال ماشینی که قرار است ده میلیون جفت جوراب تولید کند فی النثل
به خاطر رکود اقتصادی و یا هر دلیل دیگر که که بازار فروش را محدود
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 58ـ فروش رفتن کاال در بازار را می توان به این صورت بیان کرد که کاال تحقق یافته است .یعنی به سر منزل
مقصود رسیده است .تا کاالئی در بازار بفروش نرسد تولید سرمایه داری کامل نمی شود .چون اصوالً هدف از
تولید فروش و کسب سوداست ،نه چیز دیگر.
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می کند ،یک میلیون جفت تولید کند ،به هر جفت جوراب ارزشی معادل ده
تومان وارد می نناید ،که مسلنا ن در چنین صورتی جوراب بسیار گران تنام
می شود ودر بازار فروش نخواهد رفت این گفته شد که روشن گردد که
گسترش بازار در جامعه سرمایه داری یکی از ضروریات روزمره سرمایه
است استفاده از ماشین در تولید به معنی جانشین شدن آن بجای بخشی از
نیروی کار است که ضنن سرعت بخشیدن به تولید ،در مصر

نیروی

کار صرفه جوئی می گردد
ولی نکته اینجاست که ماشین بجز ارزش خودش چیز دیگری ننی تواند به
کاال اضرافه کند ماشرین نیروی کارزنده نیسرت که بتواند اضرافه ارزش تولید
کند ،بنابراین باع کاهش نرا سرررود

سررررمایه داران می گردد این

تضرراد کشررنده دیگری اسررت که جامعه سرررمایه داری باآن دسررت به گریبان
اسررت یکی از دالیل بحرانهای جامعه سرررمایه داری هنین گرایش نزولی
نرا سود است که سرمایه داران ننی توانند از آن فرار کنند

59

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 59ر در پایان نخستین ثل قرن هفدهم یکدستگاه اره کشی بادی ،که بوسیله یکنفر هلندی در حومه لندن کارگذاشته
شده بود ،از جا نب مردم ویران گردید در آغاز قرن هجدهم ماشینهای اره کشی آبی بزحنت توانستند بر ایستادگی
مردم که از طر پارلنان پشتیبانی می شد ،غلبه ننایند در سال  1758هنگامیکه شخصی به نام ا رج نخستین
ماشین پشم چینی خود را که با نیروی آب حرکت می کرد ساخت یکصد هزار نفر از کارگرانی که از کار محروم
شده بودند آن ماشین را آتش زدند( به نقل از کاپیتال کارل مارکس ) در ابتدا کارگران ماشین را وسیله بدبختی خود
می دانستند ولی با تکامل مبارزات کارگران ،کم کم آنها متوجه شدند که عامل بدبختی آنان نه ماشین آالت بلکه خود
سیستم سرمایه داری است
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بیوئید به گذشته های خیلی دور برگردیم ،زمانی که هنوز ابزار تولید و
طبیعت مالک و صاحب پیدا نکرده بود در آن زمان انسانها برای ادامه
زندگی خویش با ابزار هائی که داشتند باید بر روی طبیعت کار انجام می
دادند بطور ننونه ما یک کشاورز را در نظر می گیریم این شخص برای
امرار معاش خویش با ابزاری که داشت بر روی طبیعت کار انجام می داد
مثدن او باید زمین را شخم می زد و آن را برای کاشتن آماده می کرد و
س س موقع بر داشت باید محصول را درو می کرد کارکشاورزمان کار مولد
است یعنی کاری است که صر

تولید چیزی شده است او یک محصول

تولید ننوده است؛ گندم ،جو ،برنج ،و یا محصوالت کشاورزی دیگر ،فرقی
ننی کند
سه عامل دست به دست هم داده اند تا کشاورز ما بتواند محصولی را تولید
کند :وار ی کار اون ابزار کارش و م انت نکته مهم اینکه در اینجا نیروی
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کار کشاورز در یک مجنوعه وحدت بین مغز و نیروی عضدنی ظاهر
می گردد اتحاد دو عامل مغز وعضدت که به صورت طبیعی در انسان
وجود دارد ،یعنی سر و دست که به هم چسبیده هستند ،او را قادر می سازد
که بتواند بانیروی کار خویش که در یک اتحاد عنل بین فکر و نیروی
عضدنی اش قرار دارد ،طبیعت را برای نیازهای حیاتی خود مورد
کار ا مولد مج شود
استفاده قرار دهد در این صورت است که وار ی ِ
یعنی چیز مفیدی برای ارضای نیاز خویش تولید می کند

در

آن

زمان کنترک تر سه تولاد مستقینا ن دردست خود تولید کننده بود و لذا
محصول نیز ازآن تولید کننده بشنار می آمد و چون تولید امری اشتراکی
بود ،محصول نیز ازآن جامعه می شد  60کم کم با پیدا شدن طبقات درجامعه
سه عام هل وار ی کارن ابزار کار م انت که در گذشته در وحدت با هم،
به بار آوری می نشستند ،ازهم جداگردیده و در یک تضاد آشتی ناپذیر باهم
قرار گرفتند طبیعت مالک پیدا کرد ،و در پی آن ابزار کار نیز مالک
پیداکردحتی انسان به عنوان بخشی از طبیعت نیز مالک پیدا کرد ( در
جامعه برده داری ) و کارگر ،برای اینکه نیروی کارش بارآور شود و به
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 60ـ " اقتصاد سیاسی دانان می گویند که کار منشاء تمام ثروت هاست .در حقیقت نیز کار ـ بعد از طبیعت که
مواد را برای تبدیل شدن به ثروت بوجود می آورد ـ منشاء تمام ثروت هاست .ولی حتی از این هم بی نهایت
بیشتر است .کار شرط اساسی و اولیه برای تمام موجودیت بشر است و این تا آن حد صادق است که باید بگوئیم
نقش کار در گذار از میمون به انسان ـ فریدریش انگلس
به یک معنی کار خود انسان را آفرید" .
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ثنر ب نشیند ،تا بتواند به حیات خویش ادامه دهد چاره ای نداشت جزاینکه
درخدمت اربابان ثروت قرار گیرد حاال دیگر بجای تولید برای اجتناع،
تولید برای فرد ،برای کسی که دارنده ثروت وقدرت است باید انجام پذیرد
کار اجباری جای کار داوطلبانه را گرفت در جامعه سرمایه داری ،این
جدائی به اوک خود می رسد با تقسیم کار در جامعه سرمایه داری این
کارگر منفرد نیست که به تولید مایحتاک شخصی خود می پردازد ،زیرا
اصدن هد

تولیدات ،ارضای نیاز تولید کنندگان نیست بلکه هد

از تولید،

اضافه ارزه است در اینجا کارگران تنها در یک مجنوعه بهم پیوسته می
توانند تولید کنند تولید اجتناعی گشته است ،ولی تقسیم کار در جامعه
چرخه کار بار آ ر

مغز
م انت

وار ی

الوج

ابزار کار

محصوک
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سرمایه داری سبب می شود عوامل ذکر شده در باال ( طبیعت ،ابزار کار
و مغز ،نیروی عضدنی) ازهم به شدت فاصله بگیرند جدائی انسان از
طبیعت و ابزار کار خویش ،به اوک خود می رسد انسان و طبیعت و وسائل
تولید در کنترل سرمایه قرار می گیرند در تقسیم کار سرمایه داری عامل
فکری و کاربدنی نیز به شدت ازهم فاصله می گیرند کارگر با تفکر خویش
بیگانه می شود یعنی اگر در گذشته خودش در باره چگونگی کارش فکر
می کرد حاال کس دیگری برای چگونگی کارش فکر می کند اگر در گذشته
برای انجام کاری خودش مراحل انجام کار را در مغزش برنامه ریزی می
کرد و خودش تصنیم می گرفت که چگونه این مراحل را پیش ببرد حاال
دیگر این مراحل به او ربطی ندارد کس دیگری بجای او فکر می کند و
تصنیم می گیرد تقسیم کار تا آنجا پیش می رود که یکی کارفکری را انجام
می دهد و دیگری کار بدنی عامل فکر فرمانی برای کنترل کارگر می
گردد به او فرمان می دهد که چه بکند به این ترتیب کارفکری در خدمت
کنترل کار بدنی در می آید حال دیگر انسان برای اینکه بتواند از طبیعت
و ابزار کار استفاده کند باید در ازای آن چیزی ب ردازد چون حاال هردو
اینها یعنی هم ابزار کار و هم طبیعت مالک پیدا کرده است ،و در اینجا
کارگر چیزی ندارد ب ردازد ،مگر اینکه نیروی کار خویش را بفروشد
شکل ظاهری او که وحدت مغز و دست اوست در تقسیم کار اجتناعی
196
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سرمایه داری ازهم جدا می گردند ودر یک تضاد آشتی ناپذیر با هم قرار
61

می گیرند

در پروسره تولید سررمایه داری که پروسره ایسرت اجتناعی ،بار دگر این سره
عرامرل ( طبیعرت ،مغز و نیروی عضرررردنی)بره هم می آمیزنرد ترا نیروی کرار
بارآور گردد ولی این بار نه یک آمیزش طبیعی بلکه آمیزشرررری اسررررت که
مصرنوعا ن توسرط جبرسررمایه و تحت سرلطه سررمایه دار انجام می پذیرد و
اضررررافه ارزش تولید می کند در حقیقت این آمیزش سرررره عامل در تولید،
تحرت شرررررایطی انجرام می گیرد کره تحکیم و عنیش تر کردن روز افزون
جدائی آنان ناموس سریسرتم سررمایه داری اسرت در اینجا این کافی نیسرت که
نیروی کار ،صرررفا ن فرآورده ای را تولید کند بلکه در شرریوه تولید سرررمایه
داری مفهوم کار مولد آن کاری اسرررت که ضرررنن تولید کاال بتواند اضرررافه
ارزش بیافریند ت

در ساااارمایه دارین کار مولدن تنها در تولاد اضااااافه

ارزه مننج تاادا مج کناد جرائیکره کنترل تولیرد نره در اختیرار تولیرد کننرده
بلکه در اختیار مطلش سرمایه است
حال که کار بار آور یا مولد در رابطه با تولید اضافه ارزش معنی پیدا کرد،
به این نکته مهم می رسیم که هرچقد بار آوری کار بیشتر باشد یعنی کار
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 61ـ جدا شدن کاریدی از کارفکری و آمیزش مجدد آن در تولید یکی از تضاد های الینحل شیوه تولید سرمایه داری
است .در شیوه تولید سرمایه داری کارفکری بر کاریدی حاکم می گردد تا کارگران کامالً در پروسه تولید بی اراده
گردند.
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مولدتر شود ،اضافه ارزش بیشتری تولید می نناید 62این موضوع را بیشتر
روزکار کارگر،کارالزم است
باید بشکافیم گفتیم که بخشی از زمان یک
ه
وبخش دیگرآن اضافه کار که سرمایه دار این اضافه کار را متصر

می

شود
در چرخه تولاد سایتا سرمایه داری حدج وامت کارففری کاریدی
ابزار تولاد م انت وه بصورج دا م اوه م انج ب فه در اج ار زومار
سرمایه برای تولاد اضافه ارزه اومام مج تذیرد درست به هنین علت
است که در سیستم تولیدی سرمایه داری کار مولد آن کاری است که بتواند
اضافه ارزش تولید نناید و زنجیر بی پایان عوامل تولید ،باید تضنین کننده
تولید اضافه ارزش برای سرمایه دار باشد در غیر اینصورت برای تولید
سرمایه داری بی ارزش خواهند بود با این نگرش می توان افش دید سرمایه
داران را در باره طبیعت و انسان کشف ننود برای آنان وجود طبیعت و
انسانها تا جائی دارای ارزش هستند ،که برای سرمایه منشا اضافه ارزش
و سود باشند نابود کردن طبیعت از طرفی و فعالیت زیست محیطی آنان،
هی کدام در تضاد و تناقض با یکدیگر نیست بلکه هردو در جهت تکامل
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
62
ر یکی از مهنترین و اساسی ترین شرط بیرون کشیدن اضافه ارزش توسط سرمایه دار این است که نیروی کار
به کاال تبدیل شده باشد ولی یکی دیگراز شروط اساسی برای بیرون کشیدن اضافه رزش ااین است که نیروی کار با
وسائل تولید بیگانه باشد
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و رشد سرمایه است هنه از این منظر قابل بررسی و تحقیش است

چرخه تولید

سرمایه
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در پیکره زیرهنرانطور که قبدن مدحظره کردیم می بینیم که با باال رفتن بار
آوری کار طول روزانه کارالزم کوتاه می گردد و کاراضرافی بیشرتر شرده
ودر نتیجه اضافه ارزش تولیدی نیز فزونی می یابد
8ساعت کار کارگر در روز
کار اضافی
4

کار الزم
بار آوری مورد یک

4

6

بار آوری مورد دو

2

1

7

بار آوری مورد سه

بر خورداری سرررمایه دار از نیروی کار به دو دوره تقسرریم می شررود طی
یک دوره کارگر ارزشری تولید می کند که برابر اسرت با مزدی که سررمایه
دار بره او پرداختره اسررررت کره در پیکره براال این دوره بره رنرگ آبی ننرایش
داده شرده اسرت اگر تولید در این قسرنت به پایان برسرد مانند این می ماند که
سررمایه دار یک کاالی معنولی را حاضرر آماده طبش ارزش آن در بازار
تهیره ننوده اسررررت یعنی بره انردازه ارزش یرک کراال بره کرارگر پول داده ترا
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برایش آن کاال را بسرازد این مرحله از تولید هیع سرودی برای سررمایه دار
در بر ندارد

63

دوره دوم که دوره اضرافه کار کارگر ا رس ت ،در پیکره باال به رنگ قرمز
نشرران داده شررده اسررت در این دوره نیروی کار برای سرررمایه دار اضررافه
ارزش به ارمغان می آورد بدین معنی که بدون اینکه پشیزی برایش خرک
برداشرته باشرد صراحب مقداری کار بی اجرت که هنان اضرافه ارزش اسرت
می شود

64

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 63ر مثدن اگر شن ا به یک نجار مراجعه کنید و سفارش ساختن یک کند را برای خود بدهید ،شنا طبش ارزش هنان
کند پول بابت آن داده اید و در اینجا هیع استثناری و بهره کشی در کار نیست نجار به اندازه مزد خود نیروی کاربه
مصر رسانده است و درازای آن از شنا پول گرفته است معامله کامدن در شرایط برابر و مساوی انجام شده است
 64ر" بنابراین سرمایه تنها ،چنانکه آدام اسنیت مدعی است ،عبارت از فرمانروائی بر کار نیست سرمایه اساسا ن
عبارت از فرمانروائی بر کار بی اجرت است " کاپیتال جلد اول صفحه 484
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بهای وار ی کار ترفند های سرمایه داران
هنانطور که در قبل گفتیم و توضری داده شرد کارگر برای جبران و تندید
نیروی کرارخویش ،یعنی برای اینکره بتوانرد نیروی کرارش را در روز هرای
بعد مجددا ن در تولید بکار اندازد ،احتیاک به وسرائل معیشرتی دارد که بطور
معنول در جامعه برای یک کارگر ضروری است کارگر برای حیات
خویش باید این وسررائل معیشررت را به مصررر

رسرراند ارزش نیروی کار

برابر اسرت با ارزش وسرائل معیشرتی که بطور معنول کارگر به مصرر
می رساند ولی کارگر بیش از مقدار زمانی که برای تولید وسائل معیشتش
ضررروری اسررت کار می کند سرررمایه دار با پرداخت دسررتنزد به کارگر
اینطور واننود می کنرد کره ارزش نیروی کرار او را تنرام و کنرال پرداختره
اسرت و سرود او ناشری از زرنگی و تیز بینی اوسرت که بازار را می شرناسرد
بره نظر سرررررمرایره دار ،او می توانرد کراال هرای تولیردی را بره قینرت خوب بره
بازار عرضه دارد ولی وقتی در مقابل یک تاجر کدن قرار می گیرد که
می خواهد اجناس تولیدی کارخانه اش را بخرد به روشرنی متوجه می شرود
که دراینجا دیگر صحبت بر سر زرنگی و کده برداری نیست دراینجا او
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اگر می خواهد اجناس کارخانه اش سرریع به فروش برسرد مجبور اسرت که
در اضافه ارزشی که از کارگر بیرون کشیده است با آن تاجر شریک
شود یعنی کاالهای تولیدی را زیر قینت معنول بازار به تاجر بفروشد
هنانطور که در قبل گفتیم و توضری داده شرد کارگر برای جبران و تندید
نیروی کرارخویش ،یعنی برای اینکره بتوانرد نیروی کرارش را در روز هرای
بعد مجددا ن در تولید بکار اندازد ،احتیاک به وسرائل معیشرتی دارد که بطور
معنول در جامعه برای یک کارگر ضرررروری اسرررت کارگر برای حیات
خویش باید این وسررائل معیشررت را به مصررر

رسرراند ارزش نیروی کار

برابر اسرت با ارزش وسرائل معیشرتی که بطور معنول کارگر به مصرر
می رساند ولی کارگر بیش از مقدار زمانی که برای تولید وسائل معیشتش
ضررروری اسررت کار می کند سرررمایه دار با پرداخت دسررتنزد به کارگر
اینطور واننود می کنرد کره ارزش نیروی کرار او را تنرام و کنرال پرداختره
اسرت و سرود او ناشری از زرنگی و تیز بینی اوسرت که بازار را می شرناسرد
بره نظر سرررررمرایره دار ،او می توانرد کراال هرای تولیردی را بره قینرت خوب بره
بازار عرضه دارد ولی وقتی در مقابل یک تاجر کدن قرار می گیرد که
می خواهد اجناس تولیدی کارخانه اش را بخرد به روشرنی متوجه می شرود
که دراینجا دیگر صرحبت بر سرر زرنگی و کده برداری نیسرت دراینجا او
اگر می خواهد اجناس کارخانه اش سریع به فروش برسد مجبور است که
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در اضررافه ارزشرری که از کارگر بیرون کشرریده اسررت با آن تاجر شررریک
شررود یعنی کاالهای تولیدی را زیر قینت معنول بازار به تاجر بفروشررد
حرال چقردر ارزان تر ،کرامدن بسررررتگی بره چرک و چرانره زنی و نوع قرارداد
دارد و در شرایط مختلف متفاوت است

کارالزم

کاراضافج یا ترداخت ورده

موک ر زاوه کار

در محور باال ما مشاهده می کنیم با آنکه کارگر دستنزدی برابر با مقدار
کارالزم خود دریافت می دارد ولی سرمایه دار برای تنام روز او را به
استخدام در آورده است درست در این صورت است که سرمایه دار تظاهر
می کند که دستنزد او را برای تنام روز کامدن و عادالنه پرداخته است
ولی در مبادله ای که بین فروشنده نیروی کار یعنی کارگر و خریدار نیروی
کار یعنی سرمایه دار انجام می گیرد ،اگر اجرتی که کارگر برای یک روز
دریافت می دارد برابر با هنان مقداری که برای تولید کاال ،کار می کند
باشد ،در حقیقت این بدین معنی است که او به اندازه مزد خود به محصول
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ارزش منتقل کرده است و اگر چنین باشد دیگر از تولید سرمایه داری هم
حرفی در میان نیست مثدن در مثال خودمان درباره کوکب خانم ،او بیست
جفت جوراب را در یک روز کاری هشت ساعته می بافت و  120تومان
دریافت می کرد با این حساب  10تومان بابت ارزش وسائل تولیدی
هرجفت جوراب بود که برای بیست جفت جوراب می شود  200تومان،
که اگر با  120تومان مزد کوکب خانم جنع بکنیم می شود  320تومان
ارزش کل بیست جفت جوراب خوب سرمایه دار ما در ابتدا  320تومان
ریخته و در انتهای تولید نیز  320تومان گیرش آمده است خوب باین حساب
هرگونه تولید سرمایه داری نامنکن می شود ولی ما می دانیم که چنین
چیزی امکان ندارد و فربه شدن سرمایه داران از هیع و پوچ و باد هوا
نیست در حقیقت تنام سود سرمایه دار از بابت اضافه کاری است که کارگر
مجبور به انجام آن است و بابت آن پولی دریافت ننی دارد ولی پولی که
سرمایه دار به کارگر می پردازد بابت یک روز کامل کاری است ( مثدن
در اینجا هشت ساعت ) بنابراین اینطور بنظر می رسد که سرمایه دار مزد
کارگر را تنام و کنال پرداخت ننوده است
"بنابراین شفت دستمزد هر ارری را که مربوم است به تمیاا شدن ر زاوه
کارن به کارالزم اضافه کارن کار ترداخته وپرداخته محو مج کند تمام
کار ماوند کار ترداخت شده بنیر مج رسد "
206
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حال ببینیم که سرمایه دار با چه طرفند هائی می تواند اضافه ارزش بیشتری
از نیروی کار بیرون کشد
در محور باال اگر سرمایه دار طول روز کار را زیاد کند مثدن آن را از 8
سراعت به  10سراعت افزایش دهد در صرورتیکه دسرتنزد کارگر تغییر پیدا
نکند به روشررررنی می بینیم که اندازه کارالزم تغییر پیدا نکرده اسررررت ولی
کاراضرافی که کارگر باید انجام دهد به مدت دو سراعت زیاد گشرته اسرت این
روش ازدیاد اضرافه ارزش را ما تولید اضاافه ارزه مط ق می نامیم این
روش هم اکنون در بسرررریاری از کشررررور ها رایج اسررررت ،یعنی در ابتدای
اسررتخدام سرررمایه دار شرررط کارکردن بیش از حد مقرر را می گذارد و به
علت کنبود کار ،کارگر مجبور به پذیرش آن است این از آن جهت اهنیت
دارد که تولید اضرافه ارزش مطلش پایه عنومی سریسرتم سررمایه داری اسرت
و منشا اضافه ارزه وی ج است
تولید اضافه ارزش مطلش
کاراضافی

10

کارالزم

9

8

7

6

5

4

3

2

1

8

7

6

5

4

3

2

1

طول روزانه کار

207

سرمایه به زبان ساده

اضافه ارزه وی ج چایت؟
اگر سررررمایه دار با روشرررهای مختلف که بعضررا ن در قسرررنتهای باال از آن
سررخن بنیان آمد ،سررعی کند که طول مدت کارالزم  ،یعنی مقدار زمانی که
کرارگر برایرد کرار کنرد ترا خود را براز تولیرد ننرایرد را بره طرا گونراگون کم
نناید کسب اینگونه اضافه ارزش را ،ما اضافه ارزش نسبی می گوئیم

65

به دوشیوه عنده می توان اضافه ارزش نسبی را افزایش داد
الف ررررررر از طریش باال بردن تکنولوژی کار یعنی مدرنیزه کردن ماشرررین
آالت که کارگر در واحد زمان مقدار بیشتری کاال تولید نناید
ب ررر از طریش به حداقل رساندن معیشت کارگران و این می تواند تا جائی
پیش رود که کارگر در حالت نینه گرسنه گذران زندگی کند این روش در
کشور هائی که مبارزات کارگری ضعیف است ،بسیار معنول است
در محور براال بره وضررررو می بینیم کره برا کراهش طول مردت کرارالزم ،در
صررورت ثابت بودن طول روزانه کار ،طول کاراضررافی افزایش می یابد
این تولید اضافه ارزه وی ج است که قبدن صحبت آن رفت
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 65ـ البته باید دانست که اضافه ارزش نسبی و اضافه ارزش مطلق از هم جدا شدنی نیستند و کامالً به هم وابسته
هستند به طوری که گاهی شبیه هم بنظر می آیند .در حقیقت ما برای اینکه بتوانیم راحت تر در باره آنان بحث کنیم
از هم جدایشان کردیم.

208

بهای نیروی کار و ترفندهای سرمایه داران

تولید اضافه ارزش نسبی
کاراضافی
8

کارالزم
7

5

6

3

4

2

1

طول روزانه کار
کاراضافی
8

کارالزم
7

5

6

4

3

2

1

نکته قابل توجه دیگر این اسرت بعضری از اقتصراد دانان برای اینکه درجه
اسررتثنار و یا بهره کشرری سرررمایه را بیان دارند اضررافه ارزش را بر کل
سرررمایه تقسرریم می کنند در حقیقت نرا سررود را با درجه بهره کشرری یک
چیز قرار می دهند
اضافه ارزش
نرا سود =

کل سرمایه پیش ریخته

که در کتاب بعدی مفصردن در مورد این نرا سرود توضری داده خواهد شرد
فقط این در اینجا مطر شرد ،تا خواننده متوجه باشرد که نرا سرود با درجه
بهره کشی متفاوت است و هنواره رقم بسیار کنتری را نشان دهد
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نکته دیگر اینکه منکن اسررت اضررافه ارزش مطلش افزایش یابد ولی درجه
اسررتثنار یا نرا اضررافه ارزش ثابت بناند بدین صررورت که در مثال باال
اگر نرا اضرررافه ارزش را  %100بگیریم یعنی کوکب خانم نصرررف روز
برای دسررررتنزد خودش کرار می کنرد و نصررررف روز برای سرررررمرایره دار،
دسرتنزد کوکب خانم هم که سراعتی  15تومان بود .پس برای هشرت سراعت
کرار روزانره ،کوکرب خرانم بره انردازه  240تومران ارزش جردیرد خلش می کنرد
کره بره کراالهرا منتقرل می گردد  120تومران برای خودش و  120تومران
برای سرمایه دار
مزد ر زاوه کارگر تومان  8 = 120سا ت کار در ر ز ×  15تومان مزد هر سا ت
تومان  120 = 120تومان دست مزد کارگر در ر ز ×  %100ورخ اضافه ارزه
(حما اضافه ارزه تولاد شده در ر ز)

در هنران حرال اگر کرارخرانره دیگری را در نظر بگیریم کره بره کرارگر خود
هنان دسررت مزدی که در جامعه معنول اسررت یعنی سرراعتی  15تومان را
می پردازد بابت ده سرررراعت کار  150تومان می دهد مثل کارخانه ای که
کوکب خانم در آن کار می کرد سرراعتی  15تومان نرا اضررافه ارزش هم
مثرل هنران کرارخرانره قبلی اسررررت یعنی  %100بنرابراین کرارگر این کرارخرانه
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در انتهای ده سراعت کار ارزشری به اندازه  300تومان تولید می کند 150
تومان برای خودش و 150تومان برای سرررمایه دار در اینجا می بینیم که
با اینکه حقوا کارگر افزایش داشرته اسرت ولی اضرافه ارزشری که به جیب
این سرمایه دار می رود  30تومان بیشتر است از سرمایه داری که کوکب
خانم را به کار گنارده است
مزد ر زاوه کارگر تومان  10 = 150سا ت کار در ر ز ×  15تومان مزد هر سا ت
تومان  150 = 150تومان دست مزد کارگر در ر ز × %100ورخ اضافه ارزه
(حما اضافه ارزه تولاد شده در ر ز )

در نتیجه می بینیم که بانرا اضررررافه ارزش ثابت ،با افزایش سرررراعت کار
کارگر ،حتی اگر مزد آن سررراعت اضرررافه هم پرداخت گردد ،سررررمایه دار
اضرافه ارزشری بیش از قبل به چنگ می آورد درسرت به هنین دلیل اسرت
کار کارگران تنایل نشران
که سررمایه داران هنیشره به اضرافه شردن سراعت ه
می دهنرد و آنهرا را مجبور می کننرد کره بیش از سرررراعرت مقرر کرار کننرد و
اگر کارگری تن به اضافه کاری ندهد با خطر اخراک شدن روبرو است
گفتیم که ارزه وار ی کار منادک ارزه ساائت مناراتج اسات که در یک
جامنه برای زودگج متوساد یک کارگر ضار ری اسات ولی سررمایه داران
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هنواره سررررعی می کننرد کره مزد کرارگر را ترا آنجرا کره می تواننرد بره حرد اقرل
وسائل معیشتی کارگر تنزل دهند طبیعتا ن یک کشنکش دائنی بین کارگران
و سررمایه داران در جریان اسرت یکی از طرفند های سررمایه داران برای
تقلیل دسررتنزد واقعی کارگران ،مسررئله اضررافه کار اسررت در ابتدا کارگر
بابت اضافه کاری خود دستنزد بیشتری دریافت می دارد ،ولی وقتی انجام
اضرررررافره کرار در جرامعره عنومیرت پیرداکرد ،سرررررمرایره داران مزد واقعی
کارگران را بر مبنای سراعت بیشرتری از طول روز محاسربه می کنند بدین
صررورت که اگر در بتدا هشررت سرراعت کار معادل حداقل وسررائل معیشررتی
کارگران بود و اضرررافه کار یا به درخواسرررت سررررمایه دار و یا داوطلبانه
توسرررط کارگر انجام می یافت ،بعد از چندی کارگر متوجه می شرررود که با
هشررت سرراعت کار ،معیشررتش ننی گذرد و مجبور اسررت که اضررافه کاری
نناید دیگر نه تنها اضرافه کاری درخواسرت سررمایه دار نیسرت بلکه خو هد
کارگر متوجه می شرررود که بدون اضرررافه کاری اشموراتش ننی گذرد و باید
اضرافه کار نناید تا بتواند روزگار بگذراند به زبان اقتصراد سریاسری ،یعنی
کار کارگر آن دسررتنزدی می شررود که سرررمایه
اینکه ارزش واقعی نیروی ه
دار در ازای مثدن ده ساعت کار می پردازد در حقیقت ،ارزش نیروی کار
برابر می شود بامدت زمان قانونی کار( مثدن هشت ساعت ) بعدوه ساعت
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اضرافه ای که کارگرمجبور اسرت کار کند ( مثدن دوسراعت ) به بیان دیگر
ساعت قانونی کار برای کارگر افزایش پیدا کرده است
مرحله اول:
66

در این مورد از هشت ساعت به ده ساعت افزایش پیدا ننوده است

 a + bمسراوی اسرت با کل مزد دریافتی کارگر با احتسراب اضرافه کار
که مجنوعا ن بیش از حداقل ارزش وسررائل معیشررتی اسررت که کارگر برای
باز تولید نیروی کار خویش نیاز دارد

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 66ـ البته در واقعیت این افزایش بیش از این ها می باشد در اینجا فقط به عنوان مثال برای درک بهتر مطلب
آورده شده است.
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دستنزد اضافی
کارگر بابت اضافه
کار

دستنزد  8ساعت کار کارگر = ارزش وسائل معیشتی است که در یک
جامعه برای زندگی متوسط یک کارگر ضروری است

b

a

مرح ه ا ک

دستنزد  8ساعت کار کارگر  +اضافه کار = ارزش وسائل معیشتی است که در
یک جامعه برای زندگی متوسط یک کارگر ضروری است

 8سا

اضافه کار

b

ت کار

a

مرح ه د م
مرح ه بند از مومات تاداکردن اضافه کار
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مرحله دوم:کل مزد دریافتی کارگر با احتساب اضافه کار که مجنوعا ن
برابر با ارزش وسائل معیشتی است که کارگر برای باز تولید نیروی کار
خویش نیاز دارد ( مزد واقعی کارگر )
کل نظام سرررمایه داری بر مبنای اسررتثنار کارگران بناشررده اسررت بدون
کارگران صرحبتی هم از نظام سررمایه داری ننی توان بنیان آورد پول دار
های جامعه هرچقدر هم که پول داشررته باشررند اگر از این پول برای بیرون
کشرریدن اضررافه ارزش از کارگر اسررتفاده ننناید ،پول آنها تبدیل به سرررمایه
نخواهد شرد این نشران دهنده وابسرتگی سررمایه دار به کارگر اسرت کارگر
نیز وابسررررته به سرررررمایه اسررررت زیرا تنام موجبات زندگی اش در اختیار
سرمایه قرار دارد
دیگر امروز این مطلرب کره ثروت جرامعره نتیجره تدش نیروی کرار اسررررت،
برای هنه مثل روز روشررن شررده اسررت کافی اسررت که کارگران تنها یک
هفته دسررت از کار بکشررند سرراختارهای اقتصررادی جامعه چنان در هم می
پی رد و بهم می ریزد کره بزرگترین زلزلره هرا هم قردرت چنین کراری را
نخواهند داشرت سررمایه داران این را خوب می دانند هنگامی که سررمایه
دار نیروی کار را در بازار تهیه می نناید ،باید دسرتنزدی برابر با وسرائل
معیشرررت کارگر به او ب ردازد ولی این قانون کلی در بسررریاری از موارد
توسرط سررمایه دار می تواند نقض گردد مثدن وقتی سررمایه دار کارگر را
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به صرورت موقت اسرتخدام می کند زمانی که کارگر به صرورت موقت و
یا فصرلی و یا روز مزد بکار گنارده می شرود ،تجدید حیاتش برای سررمایه
دار زیاد هم مهم نیسررت چون به سررهولت جایش با دیگر کارگران بی کار
پر می گردد بنرابر این دسررررتنزد کارگران روز مزد و یا فصررررلی معنوالن
پایین تر از معنول دسررتنزد کارگران دائم قرار می گیرد بنابراین اضررافه
ارزش بیشررتری را نصرریب سرررمایه دار می کند هنین در مورد کارگران
خارجی نیز صرررادا اسرررت که هنیشررره دسرررتنزد آنان پایین تر از معنول
جامعه قرار می گیرد چون آنان با هر شرررایط غیر انسررانی مجبور به کار
هسررتند و به هنین دلیل سرررمایه داران بومی شرراا ترین کارها را به گرده
67

آنران قرار می دهنرد

سرررررمرایره داری در اینجرا قراعرده و نظم معنول برازار

کار را زیر پا گذاشته و درجه استثنار را شدت می بخشد
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
67
ر نقض حقوا کارگران خارجی در امارات که نود درصد نیروی کار امارات را تشکیل میدهند ،بصورت
ساعات کارباال ،نگه داری پاس ورت و مدار

نیروی کار توسط کارفرمایان برای جلوگیری از خروک آنان ،پرداخت
ویکیپدیا

دیر هنگام حقوا و اخراک کارگران از کشور در صورت اعتصاب میباشد
در سال  2000بیش از  2میلیارد دالر از درآمدهای مالیاتی دولت بنگددش از مزد ناچیز کارگران فقیر مهاجر بود
طبق آمار آقای علی عبداللهی معاون اطالعاتی وزارت کشور در ایران تقریبا ً دومیلیون كارگر افغانی ( با مجوز
و بی مجوز) در حوزه هاى مختلف كارى جامعه ایران به كار مشغول اند.
نیروى كار افغان ،سختترین كارها را كه كمتر كسى بر عهده مى گیرد ،در مقابل مزد ناچیزى انجام مىدهند.
آنها از حق بیمه ى بیكارى ،عیدى ،خدمات درمانى و بهداشتى ،حق آموزش و دارا بودن برگه هاى احراز هویت،
محروم اند و در عین تحمیل تورم كمرشكن كنونى ،بر تمامى اقشار زحمت كش جامعه و از جمله كارگران مهاجر،
"كمكهاى ناچیز یارانهاى" كه براى تحمل فشارهاى ناشى از آزادسازى قیمت ها ،از سوى دولت به مردم پرداخت
مى شود نیز به این نیروهاى كار مهاجر تعلق نمىگیرد.
گزارش كانو ن مداف ان حقوق كارگر از وض یت كار و زندگى كارگران ایران خ اب به اجالس اخیر سازمان ج انى
كار من قد در ژنو ششم ژوئن ۲۰۱۲
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روش کرارمزدی ( یرا کرار کنتراتی ) 68روشرررری اسررررت کره کرارفرمرا بجرای
پرداخت دسرتنزد کارگر بر مبنای روز و یا سراعت کار او ،دسرتنزد را بر
مبنرای تعرداد قطعرات تولیرد شرررررده کرارگر می پردازد در حقیقرت پرداخرت
دسررتنزد به صررورت کارمزد شررکل تغییر یافته پرداخت دسررتنزد بر مبنای
زمران کرار اسررررت در روش کرار مزد ،دسررررتنزد بر مبنرای مهرارت کرارگر
پرداخت می گردد برای محاسرر به آن یک کارگر با مهارت متوسررط را در
نظر می گیرنرد کره در روز چره تعرداد می توانرد تولیرد کنرد و حقوا یرک روز
یک کارگر متوسرط را بر تعداد قطعات تولید شرده تقسریم می کنند و مزد هر
قطعه که
سرمایه دار باید به کارگر ب ردازد محاسبه می گردد
در روش پررررداخرررت دسرررررررترررنرررزد برررر مررربرررنررر ای زمررران کرررار،
مزد ساعتی کارگر بدین گونه محاسبه می شود:

ارزش روزانه نیروی کار

مزد ساعتی کار=

ساعت روزانه کار

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
68

ـ به "کار مزدی"" ،قطعه کاری" نیز گفته می شود.
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در روش پرداخت دستنزد به صورت قطعه ای یا به عبارت دیگر کارمزد
و یا کار کنتراتی روش محاسبه مزد ساخت هر قطعه بدین صورت است:

مزد یک ر ز کارگر با مهارج متوسد
مزد ی که سرمایه دار بابت هر طنه به کارگر مج تردازد =
تنداد طناج تولاد شده در ر ز توسد
همان کارگر

بنابراین کارگرانی که بار آوری کار آنها پایین تر از حد متوسررررط باشررررد،
مزد کنتری در یافت می دارند و یا از کار بر کنار می شرروند و کارگران
با مهارت باالتر ،یا قوی تر ،زورمند ،و یا پایدارتر مزد باالتری دریافت
می دارند این روش سرربب رقابت بین کارگران می گردد ،که کامدن به نفع
سررمایه داران اسرت بدین صرورت که کارگران در تولید اضرافه ارزش به
69

نفع سررمایه دار باهم به رقابت می پردازند

وارد مناسربات کثیف رقابت

سریسرتم سررمایه داری می شروند تا خود را در جایگاه بهتری از هنکار خود
قرار دهند برای هنین ،رقابت باع می شررود که روز به روز معیار حد
متوسررط از نظر سرررمایه دار به ضرررر کارگران باالتر رود ،و درحقیقت
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 69ـ سرمایه داران همواره سعی دارند که بین کارگران ایجاد دو دستگی و رقابت نمایند تا از اتحاد آنان
جلوگیری به عمل آید و حاکمیت سرمایه تضمین گردد .ایجاد اختالف بین کارگر سیاه و سفید ،کارگر افغان و
فارس و لر و کرد وترک و ...بین کارگ ران با دینهای و ملیت های متفاوت و از همه مهمتر بین زن و مرد ،تمام
این تمایزات غیر طبیعی که ما در جامعه هرروزه به آن برخورد می کنیم سنگ بزرگی است جلوی پای کارگران
و زحمت کشان برای اتحاد عمل .اتحاد کارگران خطرناک ترین امری است که می تواند برای حاکمیت سرمایه
اتفاق بیافتد.
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مزد ها روز به روز کاهش پیدا کند ضرررننا ن در اینجا کارگر برای درآمدی
بسرریار ناچیز سررعی می کند به صررورت خودکار هرچه سرراعتهای بیشررتری
اضرافه کارکند ظاهرامر چنین نشران داده می شود که به نفع شخص کارگر
اسرت که اضرافه کارکند و قطعات بیشرتری تولید نناید زیرا ازاین راه مزد
بیشررر تری نصررریبش می شرررود در اینجا سررررمایه دار معنوالن احتیاجی به
سررکارگر یعنی کسری که کنترل کند که کارگران خوب کارکنند ندارد چون
خود شرریوۀ تولید اتوماتیک این کار را انجام میدهد "از آوچه تا کنون باان
گردید چنان وتامه مج شاود که کار مزد متناساب ترین شافت دساتمزد برای
شاوه تولاد سرمایه داری است " کاپیتال ر جلد اول ر کارل مارکس
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تمدید تولاد ساده
در روند تولید کاال ،چگونگی خلش ارزش جدید مورد بررسی قرار گرفت
در پروسرره تولید ،آمیخته شرردن کاال با نیروی کار را که سرربب خلش کاالی
جدیدی می شود نیز مورد بررسی قراردادیم

در توضی پیکره باال

سرمایه دار برای اینکه تولیدی را سازمان دهی کند باید با پولی که دارد در
بازار وسائل تولید تهیه ننوده و متناسب با آن وسائل تولید ،اقدام به استخدام
نیروی کار یعنی کارگر نناید در پروسه تولید ،کاالی جدیدی شکل می
گیرد که از نظر ارزشی نسبت به سرمایه پیش ریخته سرمایه دار ،در
موقعیت باال تری قرار دارد به زبان ساده تر حاوی مقداری ارزش اضافی
است سرمایه دار باید مبادرت به فروش این کاالی جدید نناید ،یعنی کاالی
تولید شده را به پول تبدیل کند وگرنه سرمایه اش به صورت مرده و غیر
فعال در می آید بعد از فروش ،سرمایه دار ضنن اینکه سرمایه پیش ریخته
اش را بدست می آورد مقداری هم اضافی گیرش می آید که هنان اضافه
ارزش است در ابتدا اینطور بنظر می رسد که سرمایه دار پولی را که
بابت سرمایه متغیر پرداخت می نناید ،مستقینا ن از سرمایه خویش پرداخت
221
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میکند ولی بعد از چند دور گردش سرررمایه وتولید اضررافه ارزش توسررط
نیروی کار ،ما شراهد آن خواهیم بود که کارگران ،کل سررمایه سرمایه دار
را با کار خویش به سرررررمایه دار بر می گرداند و از آن ببعد هم معیشررررت
سررمایه دار و هم کارگر توسرط اضرافه ارزش تولید شرده توسرط نیروی کار
تثمین می گردد
در حقیقرت نیروی کار مزد خود را خود تولیرد می کنرد؛ یعنی کارگر خودش
به خودش مزد پرداخت می کند بدون آنکه چرخه تولید در اختیار او باشرد
او تحرت انقیراد سرررررمرایره دار براقی می مرانرد ترا هم بره خودش مزد دهرد و هم
وسیله تثمین معاش و لذت سرمایه دار باشد
در تولید سراده سررمایه داری ،بعد از فروش کاال های تولید شرده ،آن مقدار
پولی که بیانگر سرررمایه ثابت و متغیر اسررت باید مجددا ن به تولید برگردد تا
تولید دوام داشرررته باشرررد وگرنه اگر سررررمایه دار کل پول فروش را برای
خود بردارد ،تولید یک بار برای هنیشه انجام خواهد شد که دراین صورت
ننی توان از تولید سررررمایه داری حرفی به میان آورد در سررررمایه داری
تولیدات نه یکبار برای هنیشره بلکه به صرورت مکرر انجام می پذیرد این
رفرت و آمرد سرررررمرایره ثرابرت و متغیر در رونرد تولیرد ،کره بره منظور بیرون
کشیدن اضافه ارزش انجام می پذیرد را ما گردش ساده سرمایه می نامیم
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فرض کنیم سرررررمرایره داری میخواهرد سرررررمرایره ای بره انردازه  1000تومان
بکرار انردازد و چیزی تولیرد کنرد و براز فرض می کنیم کره سرررررمرایره را برا
ترکیب  800تومان برای سررمایه ثابت و  200تومان برای سررمایه متغیر
بکار می اندازد اگر نرا اضررافه ارزش را ما  %100در نظر بگیریم در
پایان پروسررره تولید ما کاالئی به ارزش  1200تومان خواهیم داشرررت بدین
ترتیب که:
 1200تومان =  200تومان اضافه ارزه  200 +تومان سرمایه متغار  800 +تومان سرمایه رابت
( ارزه کت محصوک )

در جریان تجدید تولید سررراده سررررمایه دار بعد از فروش محصرررول کار به
ارزش  1200تومران ،برای ادامره تولیرد برایرد مجرددا ن  1000تومران آن را در
جریان تولید قراردهد و  200تومان آن را برای مصررر

شررخصرری خود

بردارد اگر ما فرض کنیم که هر پروسررره تولید یک ماه طول بکشرررد آن
وقت بعد از پنج ماه ما می بینیم که سرمایه دار به اندازه سرمایه اولیه خود
از نیروی کار ،اضافه ازرش بیرون کشیده است
 1000تومان = تنج ماه ×  200تومان ا ضافه ارزه
(برداشت از اضافه ارزه به اودازه سرمایه تاش ریسته)

یعنی کارگربعد از پنج ماه کل سررمایه سررمایه دار را به اوبرگردانده اسرت
و باکنی دقت متوجه می شرررویم که بعد از پنج ماه تنام پروسررره تولید برای
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سررررمایه دار مجانی تنام می شرررود یعنی بعد از پنج ماه واقعیت امر این
اسررررت کره کرارگر خودش بره خودش حقوا می دهرد ترا برای سرررررمرایره دار
اضررافه ارزش تولید نناید چون پول تنام پروسرره تولید توسررط کارگران باز
تولید شررده اسررت و در اینجا چیزی متعلش به سرررمایه دار وجود ندارد ولی
سرررمایه دار با پرداخت ماه به ماه حقوا کارگران این تصررور را پیش می
آورد که سرررررمایه دار این پول را دارد از جیب مبارکش پرداخت می کند
اضرافه ارزشری که در کاالهای تولیدی تثبیت شرده اسرت ،اضرافه ارزش یا
کار بی اجرتی اسرت که سررمایه دار از کارگران دوشریده اسرت این سررمایه
دار اولین صراحب این اضرافه ارزش اسرت ولی این بدین معنی نیسرت که او
آخرین و تنها کسرری اسررت که صرراحب این اضررافه ارزش باقی می ماند او
باید این اضررافه ارزش را با سرررمایه داران دیگر تقسرریم کند مثدن با تاجر
کاال ،که او مجبور اسررت بخش از اضررافه ارزشرری که از کارگران بیرون
کشرررریده اسررررت را به تجار بدهد تا آنها کاال های او را بطور عنده و یکجا
بخرنرد ،ترا او بتوانرد هرچره سررررریع تر مجرددا ن آن پول را در پروسرررره تولیرد
سررمایه گذاری نناید و روند گردش سررمایه را سررعت بخشرد هنینطور
بخش دیگر آن را برایرد بره مرالرک زمین کرارخرانره ببخشرررررد و هنینطور اال
آخر

70

این اضافه ارزشی که از کارگران بیرون کشیده شده است تکه تکه

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 70ـ حتی مالیاتی که سرمایه داران به دولت می پردازند نیز از حاصل کار کارگران است.
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شرده و بین سررمایه داران مختلف تقسریم می شرود مانند گوشرت شرکار که
بین شرغاالن تکه تکه شرده و تقسریم می شرود و هرکس تکه ای را برای خود
بر می دارد
این مطلرب را مرا در اینجرا رهرا می کنیم و بره کتراب دوم حوالره می دهیم ترا
انباشرت سراده را بدون ابهام و پی یدگی بتوانیم توضری دهیم به هر صورت
به هر شرکلی که این اضرافه ارزش تقسریم می گردد ،تصراحب کننده اولیه آن
هنان سررمایه دار صرنعتی یا سررمایه مولد اسرت کارگر در جریان زندگی
خود دو نوع مصررر

را هنزمان به پیش می برد یکی مصررر

وسررائل

زنردگی برای زنرده مرانردن خود و خرانواده اش ،کره مقردار و کیفیرت این
مصرررر

بنا بر شررررایط متفاوت محیط زندگی کارگر متفاوت اسرررت این

مصرر

روزمره کارگر برای باز تولید نیروی کار خویش نیز هسرت این

مصرر

شرخصری کارگر اسرت در حقیقت سررمایه دار بخشری از سررمایه

خویش را بره عنوان مزد بره کرارگر می پردازد ترا کرارگربره براز تولیرد نیروی
کاری که سررمایه دار برای پروسره تولید بدان نیاز دارد ب ردازد مصرر
دوم مصررر

بار آور نیروی کار اسررت " کارگر بوسااا ه کاره سااائت

تولاد را مصر مج کند آوهارا م دک به محصوالتج مافند که ارزشران
از سارمایه تاش ریسته باراتر اسات این مصار
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حاک مصااار وار ی کار ین بوساااا ه سااارمایه داری اسااات که آن را
خریداری وموده است " کاپیتال کارل مارکس جلد اول

ولی هر مصرررفی در عین حال تولید نیز هسررت در مورد اول که کارگر
مبادرت به مصرر

شرخصری می نناید در حقیقت مبادرت به تولید نیروی

کار و یا کارگر برای سرررررمایه دار می نناید تا با مصررررر

شرررردنش در

پروسرره کار بتواند برای سرررمایه دار اضررافه ارزش تولید نناید مورد دوم
که مصررر

بار آور اسررت یعنی مصررر

سررمایه اسرت یعنی کارگر با مصرر

وسررائل تولید در حقیقت تولید

وسرائل تولید و خلش اضرافه ارزش

پول را تبدیل به سرررمایه می نناید چون هنانطور که در قبل گفتیم ،پول تا
برای بیرون کشرریدن اضررافه ارزش به کارگرفته نشررود سرررمایه به حسرراب
ننی آیرد بنرابراین کرارگر در زنردگی روز مره خود هم خود را تولیرد می
نناید و هم سرمایه دار را کارگر در پروسه تولید هم خود را و هم سرمایه
دار را حیات می بخشرررد شررراید اینطور بنظر برسرررد که ایجاد کارخانجات
توسط سرمایه داران به تهیدستان کار می دهد
ولی آنها هن نان تهیدسررت باقی می مانند و باع انباشررت ثروت در دسررت
سررررمایه داران می گردند در خارک از محیط تولید کارگر برای سررررمایه
دار مراننرد دام می مرانرد کره برایرد غرذا بخورد ترا بتوانرد برای او کرار کنرد و در
پروسرره تولید برای او مانند ابزاری بی جان یکی ازوسررائل تولی هد سرررمایه
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اسررررت حتی وقتی کارگر به خانه اش برمی گردد تا نیروی خود را تجدید
ننرایرد را برایرد بره عنوان زمرانی الزم برای پروسرررره تولیرد دیرد کره نیروی رکار
بدان احتیاک دارد وگرنه تولیدی در کار نخواهد بود بنابراین سررررمایه دار
مواظب اسررت که حتی این زمان اسررتراحت کارگر به اندازه تجدید قوای او
باشررد نه چیز بیشررتری در دوشرریدن کارگر نباید تعلل کند وگرنه از زمان
طدئی تولید اضافه ارزش کم خواهد شد
اگر مسرررئله را نه از زاویه یک سررررمایه دار بلکه در مقیاس جامعه مورد
بررسرری قرار دهیم می بینیم که کارگران خود و سرریسررتم سرررمایه داری را
تولیرد و براز تولیرد می ننراینرد هنرانطور کره در ابتردای امر بنحض اینکره
کارگر نیروی کار خویش را برای مدت معینی به سرررمایه دار می فروشررد
دیگر این نیرو ازآن کررارگر نیسرررررت و از او بیگررانرره و جرردا می گردد
محصرروالت کار کارگر نیز از آن او نیسررت و از او جدا و بیگانه اسررت و
هنین محصررروالت کار کارگر که از او جدا شرررده اسرررت به صرررورت یک
نیروی بزرگ بر خود کارگر مسرلط می گردد و به شرکل سررمایه درآمده و
خود کارگر را استثنار می نناید
جردائی نیروی کرار از محصرررروالت تولیردی خودش ،رونردی اسررررت کره در
سریسرتم سررمایه داری باید تولید و باز تولید گردد تا هنواره کارگر ،کارگر
و سرمایه دار ،سرمایه دار باقی بناند و در مقابل هم قرار گیرند
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پروسرررره تولیرد سرررررمرایره داری هنواره کرارگر را مجبور می کنرد کره برای
تثمین زندگی خود و خانواده اش نیروی کارش را بفروشررد و سرررمایه دار
را قادر سررازد تا از نیروی کار او برای متنول کردن خود اسررتفاده کند و
درست از حاصل این نیروی کار مزد خو هد
کارگر را ب ردازد این پروسرررره بطور پیوسررررته تکرار شررررده و دائنی می
گردد

71

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 71ـ اگر خرید نی روی کار طوری باشد که کارگر بعد از مدتی کارگر نماند و بتواند با پس انداز خویش به نحو
دیگر ادامه زندگی دهد .روند تولید سرمایه داری از حرکت باز خواهد ایستاد .بنابراین در سیستم سرمایه داری
کارگر باید به نحوی همیشه کارگر باقی بماند تا ضامن پروسه چرخش سرمایه باشد .البته در این میان استثناء
ممکن است بروز نماید که بحث در مورد موارد اتفاقی در حوصله این کتاب نیست.
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واقعیرت این اسررررت کره تجردیرد تولیرد و یرا هنران گردش سرررررمرایره ،در جرامعره
سرمایه داری چرخه تولید ساده نیست اگر چنین بود دیگر
از غولهای تولیدی مانند ،شررکت زیننس و یا شررکت داینلر بنز و شررکت
جنرال موتورز و شررکت میتسرو بیشری و خیلی شررکتهای بزرگ دیگر که
ارزش تولیدات بعضررری از این شررررکت ها از ارزش تولیدات بعضررری از
72

کشرورها بسریار بیشرتر اسرت ،دیگر صحبتی در میان نبود

در اینجا ما می

خواهیم به بررسرری موضرروعی بسرریار مهنی که برای تولید سرررمایه داری
بسیارحیاتی است و آنهم مسئله انباشت است ب ردازیم
برگردیم به مثال باال که در مورد تجدید تولید ساده زدیم
 1200تومان =  200تومان اضافه ارزه  200 +تومان سرمایه متغار  800 +تومان سرمایه رابت
( ارزه کت محصوک )

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

72

ر درآمد شرکت وال مارت با  469 ،میلیارد دالر در سال  ،2012بیش از درآمد  152کشور جهان است این
در حالی است که شرکت رویال داچ شل با درآمد 484میلیارد دالر در سال  2012مقام اول را در بین کن انی های
خصوصی دارا میباشد
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سرمایه دار به محض فروش کاال های تولیدی به ارزش  1200تومان باید
مجرددا ن مقرداری از آن را بره تولیرد برگردانرد ترا تولیرد نخوابرد و رونرد تولیرد
اضرررافه ارزش ادامه پیدا کند در تولید سررراده کافی بود که سررررمایه دار به
انردازه هنران مقردار کره در ابتردا در تولیرد پول ریختره بود بره رونرد تولیرد
برگردانرد یعنی  1000تومران را بره تولیرد برگردانرد و  200تومران را بره
مصررر

شررخصرری خودش برسرراند ولی در واقع سرررمایه دار هنه اضررافه

ارزش بیرون کشریده شرده را به مصرر

شرخصری خویش ننی رسراند تنها

بخشری از آن را برای مصرر

شرخصری خویش بر می دارد و مابقی را به

73

سرمایه دار فرضی ما در مثال باال نیز بجای

چرخه تولید بر می گرداند

اینکه  200تومان را به مصررر

شررخصرری خویش برسرراند  100تومان از

اضررافه ارزش مکیده شررده را برای خود بر می دارد و  100تومان مابقی
را مجددا ن به تولید بر می گرداند که اگر با هنان ترکیب سررررابش سرررررمایه
عنرل نناید  80تومان وسررررائل اضررررافی تولید می خرد و  20تومان بابت
نیروی کار بیشتر می پردازد بنابراین چنین خواهیم داشت:
تومان  220=1520تومان اضافه ارزه  220 +تومان سرمایه متغار  1080 +تومان سرمایه رابت
(ارزه کت کاال های تولادی)

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 73ـ رقابت و تالش برای زنده ماندن در شیوه تولید سرمایه داری چنان شدید و کشنده است که اگر سرمایه دار به
موقع به فکر بزرگ شدن سرمایه خویش و خوردن بقیه نباشد ،توسط سرمایه های دیگر خورده می شود.
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که اگر مصرر

شخصی سرمایه دار را ثابت فرض نناییم در دور بعد می

توانرد از  1520تومران  1420تومران را بره تولیرد برگردانرد و  100تومران
را مجددا ن برای خودش بردارد و می بینیم که هر چه بیشرررتر تولید تکرار
می گردد حجم سرررررمرایره هرای در تولیرد افزون تر می شررررود و کراال هرای
بیشرتری تولید می گردد با بزرگتر شردن هرچه بیشرتر کارخانه ها ،سررمایه
دا ران بره برازار هرای بزرگتری برای فروش کراالهرای تولیردی کرارخرانره هرا
نیاز پیدا می کنند بنابراین گسرترش روز افزون کارخانه ها گسرترش روز
افزون بازار هارا طلب می کند حال چگونه این بازار ها گسرترش پیدا می
کنند در اینجا مورد بح نیسرررت در اینجا فعدن بح ما بر سرررر انباشرررت
سرمایه در تولید سرمایه داریست
اگر این انباشرت را در مقیاس کل جامعه در نظر بگیریم ،متوجه می شرویم
که سرررمایه داران از هنان اضررافه ارزشرری که از طبقه کارگر بیرون می
کشررند ،مبادرت به پرداخت دسررتنزد کارگران می ننایند واقعیت امر این
می شررود که طبقه کارگر به خودش دسررتنزد می پردازد ،تا برای سرررمایه
دار اضرررررافره ارزش تولیرد ننرایرد ،و زنردگی او را ب رخرانرد و او را حراکم
برخویش گرداند
البته اقتصاد دانان بورژوازی این مسئله را به صورت دیگری مطر می
ننایند آنها اینطور واننود می کنند که سرمایه داران مقداری از سرمایه
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خویش را بابت دستنزد به کارگران می پردازند واین نکته که این دستنزد
از هنین نیروی کار بیرون مکیده شده و به خود او پرداخت می گردد،
مسکوت گذاشته می شود در ابتدا می توانیم اینطور تصور کنیم که سرمایه
دار که می خواهد برای تولید کاالی بخصوصی ،سرمایه گذاری کند،
مقداری از سرمایه خویش را بابت دستنزد به کارگر می پردازد حال این
سرمایه را از کجا آورده است فعدن مورد بح نیست ولی در ابتدای امر
چنین فرض می کنیم که این سرمایه اولیه ملک طلش سرمایه دار است ولی
هنانطور که دیدیم بعد از چند دور دَ َوران و استخدام کارگران از اضافه
ارزش های تولیدی توسط خود آنها ،دیگر این مسئله پرداخت دستنزد کارگر
از سرمایه شخصی سرمایه دار منتفی است و پرداخت دستنزد کارگران با
بخشی از اضافه ارزشی که خود ایجاد کرده اند ،پرداخت می گردد این
قضیه را می توان اینطور تصور کرد که کارگران صندوا امانتی پیش
سرمایه دارن دارند و روزها با مشقت فراوان کار می کنند و درآمد خویش
را دراین صندوا امانت که نزد سرمایه داران است می گذارند ،و به سرمایه
داران می گویند که از این صندوا نان بخورو ننیری به آنان بدهند تا آنان
بتوانند خوب کار کنند و دوباره نتیجه کار خویش را در این صندوا امانت
بگذارند و این کار تا ابد تکرار می گردد و این صندوا روز به روز
بزرگتر می شود در جایی که صندوا نزد سرمایه داران باقی می ماند و
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آنان هرچقدر که مایل هستند از این صندوا برادشت می کنند ،و به هر
شکل که دوست دارند آن را خرک می کنند ولی برداشت کارگران از این
ص ندوا هنان بخور و ننیر باقی می ماند و تغییر چندانی در وضع
زندگیشان پدید ننی آید این صندوا امانت هنان صندوا ثروت جامعه
است یک عده هم به نام دولت وجود دارند که مواظب هستند که تقسیم
ثروت از این صندوا امانت به شکلی که سرمایه داران مایل هستند انجام
گیرد البته بعضا ن کارگران در انتخاب این دولتها شرکت دارند و سعی می
کنند آن کسانی را که حر

های قشنگ تر و دلفریب تر می زنند به ریاست

این صندوا امانت انتخاب کنند
در ابتدا اینطور بنظر می رسید که صاحبان دو کاال که باهم از نظر حقوقی
برابر هستند در برابر هم قرار می گیرند یکی نیروی کار دارد و دیگری
سرمایه سرمایه دار ادعا می کند که دستنزد کارگر را برابر با ارزشش
که در بازار تعیین شده است می پردازد و هیع گونه کده برداری نیز در
کار نیست ولی می بینیم که بعدا ن این پرداخت دستنزد نه از حساب شخصی
سرمایه دار بلکه از حساب شخصی خود کارگر پرداخت می گردد درست
مانند اینکه کسی تنام پولهای یک شهر را غارت کند و با هنان پول اقدام
به خرید از هنان شهروندان نناید
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انباشرررت سررررمایه متعاقبا ن باع می گردد که تقاضرررا برای نیروی کار در
بازار افزایش پیدا کند ،و پیوسرته کارگران بیشرتری به چرخه تولید سررمایه
داری ب یوندند یعنی انباشررت سرربب می شررود که تعداد هرچه بیشررتری از
افراد جرامعره بره نیروی کرار یعنی کرارگر تبردیرل گردنرد و بنرابراین بره خودی
خود سربب انباشرت هرچه بیشرتر سررمایه شروند انباشرت سررمایه باز نیروئی
می شرود در دسرت سررمایه دار ،که شریره کار آنان را بنکد و از آن طریش
بر آنان آقائی کند هر سررال کارگرانی که مشررغول به کار هسررتند تعدادشرران
بیش از سرال قبل می گردد حش تصرر

کار بی اجرت یعنی حش تصرر

اضافه ارزش نیروی کار ،سبب جدائی روزافزون کارگران از محصوالت
کار خویش میگردد که در پی آن این محصررروالت بر خود کارگران حاکم
شررده وسرربب دائنی شرردن اسررتثنار نیروی کار می شررود تولیداتکارگران به
شکل غولی در مقابل خود کارگران قرار می گیرد

74

با افزایش تقاضا برای نیروی کار ظاهرا ن قینت نیروی کار افزایش پیدا
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 74ر بلرس در سال  1696چنین می گوید ":اگر کسی دارای  100000هزار هکتار زمین و به هنان اندازه پول و
دام می بود آیا می توانست بدون کارگر مرد توانگری باش د؟ و آیا خود او بغیر از کارگر چیز دیگری می بود؟ و
چون کارگران هستند که افراد را توانگر می کنند ،هر قدر کارگر بی شترباشد هنانفدر توانگربیشتر خواهد بود کار
درویش کان توانگر است" به نقل از کاپیتال کارل مارکس
ایدهن در نوشته خود تحت عنوان وضع فقرا یا تاری طب قه کارگر انگلستان می نویسد " :کسانی که ثروت مستقلی
دارند ،تقریبا ن تنام ثروتشان مرهون کار دیگران است نه مرهون استعداد شخصی خود که بهی وجه بهتر از دیگران
نیست آن ه توانگران را از مستنندان متنایز میسازد تنلک زمین و پول نیست بلکه فرمانروائی بر کار است به نقل
از کاپیتال کارل مارکس
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می کند ولی نکته مهم در باره افزایش دسرتنزد این اسرت که با اضرافه شردن
دسررتنزد کارگران به هیع عنوان شرررایط بردگی آنان تغییر پیدا ننی کند و
آنهرا هن نران در بنرد رکار و کرارخرانره براقی می مرانرد گراهی برا اینکره دسررررتنزد
اسررنی کارگران افزایش پیدا کرده اسررت با افزایش قینت ارزاا عنومی ما
شراهد کاهش واقعی دسرتنزد کارگران هسرتیم به این معنی که سرط زندگی
کرارگران روز بره روز رو بره کراهش می رود ولی دسررررتنزد ظراهری آنهرا
افزایش پیردا می کنرد بره هر حرال در اینجرا بحر بر سررررر زیرادی و یرا کنی
دسرتنزد ها نیسرت 75در اینجا نکته بسریار مهم این اسرت که شررایط بردگی
طبقه کارگر ربطی به مقدار دسرررتنزد او ندارد قابل تحنل شررردن شررررایط
بردگی دلیرل بر عردم وجود بردگی نیسرررررت ترا زمرانی کره کرارگران تحرت
سریسرتم سررمایه داری زندگی می کنند ،محکوم هسرتند به اینکه تولیداتشران
تحرت مرالکیرت غیر درآیرد و دائنرا ن برا متنول کردن روز افزون سرررررمرایره
داران ،تسلط آنان را بر خویش دائنی ننایند
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
75ـ" در عین حال ،حتی اگر اسارت کلی کارگران را که در پیوند با سیستم کار مزدوری است به کلی کنار بگذاریم
طبقۀ کارگر نباید در مورد نتایج نهائی این مبارزۀ روزانه( مبارزه برای بهبود شرایط کار و دستمزد) گرفتار مبالغه
شود .او نباید از یاد ب برد که دراین مبارزۀ روزانه فقط بر علیه معلول ها مبارزه می کند و نه بر علیه عللی که
زاینده آنهاست .فقط جلوی گرایشی را که موجب بدتر شدن وضع اوست می گیرد ولی جهت آن را تغییر نمی دهد.
سکن بکارمی برد ولی بیماری را درمان نمی کند .پس کارگران نباید فقط به این درگیری های ناگزیر پارتیزانی
ُم َ
که پیوسته در اثر تجاوزات قطع نشدنی سرمایه و یا تغیررات بازار بجود می آید قناعت ورزد .آنان باید دریابند که
سیستم کنونی ،با همه بینوائی هائی که همراه می آورد ،در عین حال ایجاد کننده آن شرای مادی و شکل اجتماع
است که برای دگرگونی اقتصادی جامعه ضرورت دارد .کارگران بجای شعار محافظه کارانۀ " :دستمزد عادالنه
برای روز کار عادالنه" باید ش ار انقالب " محو سیستم کار مزدی" را بر پرچم خود بنویسند ".مزد ،بها ،سود
کارل مارکس ـ داخل پرانتز از من است
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ترکیب فنی سرررمایه یعنی اینکه چه مقدار سرررمایه ثابت با سرررمایه متغیر
برای تولید کاالئی مشخص کنار هم قرار می گیرند
برای مثال اگر برای تولید جوراب در جامعه معنول باشررد که  800تومان
سررررمایه ثابت با  200تومان سررررمایه متغیر در پروسررره تولید قرار گیرند
(بانرا اضرررافه ارزش  )%100تا بتوانند  1200تومان جوراب تولید کنند،
و اگر این ترکیب فنی متوسرط جامعه باشرد حال ما اگر سررمایه را ده برابر
کنیم ،طبش هنان ترکیب فنی ،و هنان نرا اضررررافه ارزش ،باز می شررررود
 8000تومان سرررمایه ثابت ،با  2000تومان سرررمایه متغیر که کاالئی به
ارزش  12000هزار تومان در آخر پروسه تولید به دست می آید
حال اگر سررمایه داری از ماشرین آالت پیشررفته تری اسرتفاده کرد و یعنی
ترکیب فنی سرررر رمایه اش را بهبود بخشررررید و به صررررورت  9000تومان
سررررمایه ثابت (به جای  8000تومان) و  1000تومان سررررمایه متغیر به
(جای )2000در آمد و اگر فرض کنیم در انتهای پروسرره تولید او کاالئی
به هنان ارزش  12000هزار تومان بدسررت آورد ،این تفاوت را دارد که
سرررمایه کنتری برای پرداخت به نیروی کار صررر

ننوده اسررت البته ما

دراینجرا مقردار تولیرد را برا براال رفتن برارآوری کرار ثرابرت فرض کردیم در
صرررورتیکه با باال رفتن ترکیب فنی سررررمایه معنوالن مقدار مطلش تولیدات
نیز افزایش پیردا می کنرد یعنی در خیلی از موارد انبراشررررت رنه تنهرا سرررربرب
236

تبدیل اضافه ارزش به سرمایه ( انباشت )

اسرتخدام تعداد بیشرتری کارگر ننی شرود بلکه سربب می شرود که تعدادی از
نیروهای کار به خیابانها ریخته شروند در اینجا در حقیقت انباشرت ،صرر
مدرن کردن کارخانه شررده و ترکیب فنی سرررمایه را طوری تغییر می دهد
که با تعداد کنتری کارگر اضررررافه ارزش بیشررررتری از نیروی کار بیرون
مکیده شرود در اینجا نرا اضرافه ارزش و یا هنان نرا اسرتثنار کارگر از
 100%به  %300افزایش یافته اسرت در مقیاس جامعه ،انباشرت سررمایه و
متعاقب آن تقاضرای بیشرتر برای نیروی کار و در نتیجه باال رفتن دسرتنزد
ها سربب می شرود ،که سررمایه داران به فکر باال بردن ترکیب فنی سررمایه
خویش باشرند و سرعی کنند که هر چه بیشرتر از ماشرین آالت مدرن اسرتفاده
ننایند و از نیروی کار کنتری بهره مند گردند البته شررریوه تولید سررررمایه
داری خود بخود انباشررت سرررمایه را الزامی می کند و با انباشررت سرررمایه
بطور مطلش تقراضررررا برای نیروی کرار براال می رود ولی بطور نسرررربی

76

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 76ـ افزایش مطلق تعداد کارگران یعنی اینکه ،اگر قب ً
ال در جامعه یک میلیون کارگر وجود داشته و حال( بدون
درنظر گرفتن افزایش یا کاهش سرمایه جامعه) تعداد آنها به دومیلیون نفر رسیده است .می گوئیم که تعداد کارگران
مطلقا ً افزایش پیدا کرده است .ولی اگر قبالً به نسبت هر  1000تومان سرمایه ده نفر به کار گمارده می شدند و
اکنون با باالرفتن ترکیب فنی سرمایه درازای هر  1000تومان سرمایه هشت نفر به کار گمارده شوند ،می گوئیم
که به طور نسبی تعداد کارگران کاهش پیداکرده است اگرچه تعداد مطلق کارگران که در باال گفتیم افزایش پیدا
کرده باشد.
این کاهش نسبی نیروی کار در جائی به صورت یک فاجعه عمل می کند که در مقیاس جامعه در نظر گرفته شود.
سرمایه با گسترش و حمله خود به بخشهای عقب افتاده تولیدی جامعه ،ضمن ورشکست نمودن این بخشها تولیدی
سبب بی کارنمودن خیل عظیمی از اهالی می گردد .اگرچه به طور مطلق تعداد کارگران افزایش می یابد ،ولی به
طور نسبی با ترکیب فنی سرمایه باال نمی تواند تمام آنهائی را که در شهر و روستا به ورشکستگی کشانده است
را به کار گمارد و سبب ایجاد خیل عظیمی از لشگر بی کاران و حاشیه نشینان شهری می گردد .ضمن اینکه با
افزایش جمعیت جامعه به طور نسبی تعداد کمتری به کار گمارده می شوند.
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تقاضررا کاهش پیدا می کند بدین معنی که اگر فرضررا ن در گذشررته در مقابل
 800تومان سرررمایه ثابت باید  200تومان سرررمایه متغیر بکارگرفته می
شررد با باالرفتن بار آوری کار و اسررتفاده از ماشررین آالت جدید ،در مقابل
 800تومران سرررررمرایره ثرابرت تعرداد کنتری نیروی کرار و بنرابراین مقردار
کنتری سررمایه متغیر بکارگرفته می شرود یعنی ترکیب فنی سررمایه به نفع
سرررمایه ثابت تغییر می نناید و این به معنی کاهش مطلش سرررمایه متغیر
به هیع عنوان نیسرت فرض کنیم که انباشرت سررمایه پنج برابر اضرافه تر
نسربت به قبل شرده اسرت یعنی سررمایه دار ما بجای اینکه بخواهد در تولید
 1000تومان سرمایه گذاری نناید ،سرمایه گذاری اش را به  5000هزار
تومران افزایش می دهرد در ترکیرب جردیرد سرررررمرایره مرا بجرای ترکیرب 800
سررمایه ثابت و  200سررمایه متغیر ،ترکیب  4250تومان سررمایه ثابت و
 750تومان سررررمایه متغیر خواهیم داشرررت در اینجا ما می بینیم با اینکه
سرررمایه متغیر از  200تومان به  750تومان افزایش پیداکرده اسررت ولی
مقدار نسبی آن کاهش را نشان می دهد یعنی به جای  1000تومان سرمایه
متغیر مرا  750تومران سرررررمرایره متغیر داریم بره عبرارت دیگر در ترکیرب
قبلی که از ماشررین آالت عقب افتاده تر اسررتفاده می شررد  %20از سرررمایه
کرل کره  1000تومران بود ،برابرت سرررررمرایره متغیر پرداخرت می گردیرد یعنی
 200تومان ولی در ترکیب فنی جدید که مدرن تر است و پنع برابر بیشتر
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سررمایه الزم دارد تنها  %15از سررمایه کل که  5000تومان اسرت ،بابت
س رمایه،
سررمایه متغیر اختصران می یابد؛ یعنی  750تومان با انباشرت ر
شرریوه تولید سرررمایه داری تکامل می یابد و بتدریج تنام زوایای جامعه را
در بر می گیرد با افزایش روز افزون انباشرت سررمایه در جامعه سررمایه
داری پیوسرته نیروی کار بیشرتری بکار گنارده می شرود در ضرنن انباشرت
سررربب تغییر در ترکیب سررررمایه می گردد یعنی به نسررربت سررررمایه در
گردش ،سرهم سررمایه متغیر از سررمایه کل روز به روز کاهش می یابد با
اینکره تعرداد مطلش کرارگران افزایش پیردا می کنرد ولی این تعرداد بره هیع
عنوان ننی تواند جوابگوی تعداد روز افزون نیروی کار باشد بویژه اینکه
با آمدن ماشررین آالت مدرن به عرصرره تولید احتیاک به کار عضرردنی روز
بره روز کنتر می گردد و برا آمردن خیرل عظیم زنران و کودکران بره برازار کرار
بر حجم نیروی متقراضرررری کرار افزوده می گردد ولرذا جرامعره هنواره برا
بیناری مضرنن بیکاری دسرت بگریبان اسرت ارتش بیکاران نه تنها سربب
اخدل در تولید سررررمایه داری ننی گردند ،بلکه جز جدائی ناپذیر شررریوه
تولید سررمایه داری و الزمه آن اسرت یعنی بدون این ارتش بیکاران که ما
آن را ارتش ذخیره کرار می نرامیم تولیرد سرررررمرایره داری دچرار مشررررکرل می
شرود مهم ترین و پایه ای ترین خاصیت این ارتش ذخیره کار کنترل بازار
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کار اسرررت یعنی ترمز بسررریار مطنئن و قابل اطنینانی برای جلوگیری از
باالرفتن دستنزدها است

77

"اما اگر جود جمنات زائد کارگری وتامه او اشااات یا توسااانه رر ج بر
اسااااس سااارمایه داری اساااتنبالنف

همان اضاااافه جمنات بنوبه خود

اهرمج برای او اشاااات ساااارمایه داری مج گردد حتج بافج از شااااراید
جودی شاوۀ تولاد سرمایه داری م دک مج شود ".کاپیتال
منکن اسرت که سررمایه متغیر افزایش یابد ولی تعداد کارگران افزایش پیدا
نکند این امر منکن اسرت حتی با کاهش پیدا کردن دسرتنزد کارگران انجام
گیرد
بدین صرورت که :با پائین رفتن دسرتنزد کارگران ،آنها احتیاک پیدا می کنند
که سراعت بیشرتری اضرافه کار کنند یعنی فرضرا ن اگر برای هشرت سراعت
کرار  800تومران دریرافرت میردارنرد و این حقوا کفرا

زنردگی آنهرا را ننی

دهد ،بنابراین آنها ده سراعت و یا بیشرتر مجبور به کار می شروند تا زندگی
محقر خویش را بتواننرد بگرذراننرد خوب در اینجرا سرررررمرایره دار برابرت ده
سراعت کار  1000تومان می پردازد ولی دوسراعت کار بیشرتری از کارگر
بیرون می کشررد و در ضررنن کارگر اضررافی نیز اسررتخدام نننوده اسررت
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 77ر درضنن اشاعه فساد فرهنگی در بین ارتش ذخیره کار به راحتی انجام می گیرد و سرمایه داران می توانند از
این ارتش برای مقاصد ضد کارگری خود استفاده ننایند
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سرررررمرایره متغیر از  800تومران بره  1000تومران افزیرایش پیرداکرده بردون
اینکه نیروی کار را افزایش بدهد این شریوه سررمایه داران سربب می شرود
رانند و بره ارتش ذخیره کرار
کره کرارگران بیشررررتری در جرامعره منتظر کرار بن ر
ب یوندند
بنابرآن ه گفته شد:
اوالن ،انباشرررت در شررریوه تولید سررررمایه داری از یک طر  ،کارگران را
وادار می نناید که بخش زیادی از روزانه کار خود را به کار طاقت فرسرا
ب ردازنرد واز طر

دیگر خیرل عظینی از کرارگران بیکرار را ایجراد می

نناید
دوم اینکه ،در تجدید تولید سراده دیدیم که گردش سررمایه به صرورت دایره
وار انجام می پذیرفت یعنی هنواره به هنان نقطه ای که شرروع کرده بود
براز می گشررررت برای مثرال اگر  1000تومران در ابتردا در تولیرد سرررررمرایره
گرذاری می ننود ،بعرد از دههرا گردش براز هنران ده تومران را در تولیرد
سرمایه گذاری می نناید و دوره های گردش باهم فرقی ندارند
ولی در انباشررت سرررمایه گردش سرررمایه به صررورت مارپی ی به سررنت
باالسرررت و هنواره بر مقدار سررررمایه در گردش در هر دوره اضرررافه می
گردد که خود این شرریوه به مراتب کند تر از تنرکز اسررت که ما آن را در
کتاب بعدی شر خواهیم داد
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سروم اینکه ،انباشرت سربب باال رفتن دسرتنزدها می گردد ،ننی تواند درسرت
باشررررد زیرا ارتش ذخیره کار مانع از باال رفتن تقاضررررا در بازار کار می
گردد تا متعاقب آن دستنزد ها باال رود
"هر ادر رر ج اجتماا جن ساااارماایاه بفاارافتااده
بزرگتر

باالنتاماه تناداد مط ق تر لتااریاا

باشدن سپاه ذخاره

ساااانات وار ی آن

وار ی باار آ ر کاار زیاادتر

ننت بزرگتر است "

کاپیتال ر کارل مارکس
بنابر آن ه که گفته شد کارگر به سط کاال سقوط می کند
" کااارگر هرچااه بارااااتر رر ج تولاااد کناادن

هرچااه اادرج

محااد ده

تولااداتش افزایش یاابادن فمار تر مج شااااود هرچاه اجنااس بارااااتری مج
آفریندن باش از تاش به کاالئج ارزان بدک مج شااااود بج ارزشااااج جهان
اویااوج به ویا ت میاتماا افزایش ارزه جهان اشااان گیاتره مج یابد "
کار بیگانه اثر کارل مارکس

تر سرمایه ،که نتیجه کار کارگر است به صورت جهانی
انباش ه
ت هرچه بیش ه
بسرریار بزرگ از کاال در مقابل نیروی کار قرار می گیرد او را مسر می
ننرایرد و بره کراالئی بی اراده در دسررررتران سرررررمرایره در می آورد او را از
گرسرنگی به سررحد مرگ می کشراند از کاالهای تولیدی خودش محرومش
می گرداند بدین صرورت که هرچه بیشرتر تولید می کند نصریب کنتری می
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برد و تنام اینها بدین سرربب اسررت که کارگر مالک تولیدات خویش نیسررت
ابزار کار او که تولید خود اوسررت سرربب اسررتثنار خودش می شررود او با
ماشررین آالتی که خود تولاد کرده بی گانه اسررت آنها را ننی شررناسررد و در
مقابل خود می بیند کارگر ماشررینی را که سرراخته خویش اسررت به شررکل
سرررمایه دار غول پیکری می بیند که می خواهد خون او را بنکد انسرران
جزئی جردا نراپزیر از طبیعرت اسررررت انسرررران برای زنرده مرانردن بره طبیعرت
احتیاک دارد برای تجدید حیات خویش برروی طبیعت کار می کند انسران
با کار بر روی طبیعت به خودش معنی می بخشرررد ،با کار برروی طبیعت
آن را به خدمت می گیرد و انسررران بودن خود را ثابت می کند انسررران در
گذشرته های دور آن موقع که مالکی وجود نداشرت ،هرچه بیشرتر نیروهای
طبیعت را می شرناخت و به خدمت می گرفت خود را آزاد تر می دید ولی
بعدا ن این طبیعت صراحب و مالک پیدا کرد عدۀ کوچکی از انسرانها طبیعت
را از بقیه آدمها جدا کردند و صراحبش شردند و این تصراحب را به صرورت
قانون درآوردند انسرران در مقابل انسرران قرار گرفت یکی مالک و دیگری
هیع انسان آزادی خود را ازدست داد و به برده ،زارع و دهقان ،و کارگر
تبردیل گشررررت اگر اکنون کسرررری می خواهد کار کنرد باید از مالک طبیعت
اجرازه بگیرد دیگر او آزاد نیسررررت چون طبیعتش مرالرک پیردا کرده اسررررت
دیگر کرارگر برای زنردگی خویش کرار ننی کنرد ،بلکره برعکس ،ا زواده
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اساات تا کار کند او تنها یک نیروی تولیدی در مقیاس جامعه اسررت و بس
پس این زنردگی دیگر بره او تعلش نردارد بلکره او متعلش بره اشرررریرا سرررراختره
خویش اسررت کارش نسرربت به خودش غریبه و بیگانه می شررود در محیط
کار ،خود را در بند می بیند چون کاری اسررت که به او تحنیل شررده اسررت
کرارگر ،کرار را نیراز خویش ننی بینرد بلکره کرارش بر آورد کننرده نیرازهرای
دیگری اسرررررت کرارگر وقتی مراننرد موجودات دیگر روی کره زمین بره
خوردن وآشرامیدن و تولید مثل می پردازد احسراس می کند که انسران اسرت،
ولی وقتی به فعالیت ویژه ای که منحصرر انسرانهاسرت یعنی کار کردن می
پردازد احسرراس می کند که یک حیوان اسررت مانند یک اسررب بارکش با او
رفتار می شرررود شررریوه تولیدی سررررمایه داری معنی و مفهوم هنه چیز را
عوض می کند از انسان کارگر می سازد و از کارگر ماشین
رفقرا می تواننرد نطرات و انتقرادات خودشرررران را در این سررررایرت بره آدرس
زیراشترا

بگذارند
https://farzambabak.wordpress.com/

و یا به آدرس زیر اینیل بزنند
babakfarzamii@gmail.com
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