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  :طرح مسئله

های ملموس   واقعیت با مراجعه به،تر از آن  مهم، و جمهوری اسالمیز آمار دولتـ مرک گزارش های بر اساس،1381در سال 
 تومان یک میلیون و هشت صد هزار در ایران از مبلغ   نفری5 ریِـ کارگ ساالنۀ یک خانوادۀمتوسط درآمد ، کارگرانزندگی

حتی کل بهای  مسکن  و اجارۀخانه  غذا، لباس، وسایل عالوه بر هزینۀیزان دستمزد کارگران با همین م.تجاوز نمی کرده است
هر خانواده  ما فرض را بر این می گذاریم که ،همه  اینبا. داخته اندزندان خویش را هم می پر تحصیل فردارو و درمان و شهریۀ

رمان و غیره برخوردار شده های دولتی بیمه و د  بابت این هزینه ها از کمک نیزتومان  هزار هفت صد سال مبلغ ایندر طول
. بوده استهزار تومان دو میلیون و پانصد  1381در سال  کارگریک خانوادۀ متوسط کل درآمد ی، در این صورت.باشد   

 و هر  میلیون نفر شاغل بوده باشند8 کارگر ایران در طول این سال حدود  طبقۀ گذاریم که از کل جمعیت میبر اینفرض را 
 میلیون و پانصد هزار تومان 2  مبلغ، ساالنهۀ سخاوتمندانۀ ما به نفع طبقۀ سرمایه دار همان محاسبکدام از این شاغالن بر پایۀ

: تریلیون تومان می شود 20، 1381 دراین صورت، کل دستمزد دریافتی کارگران ایران در سال . کرده باشنددریافت  

)1381کل دستمزد کارگران در( تریلیون تومان20 =  میلیون نفر8  میلیون و پانصد هزار توماندو) ضربدر(  

 تریلیون 240تقریبا (  میلیون دالر 238554، 1381 الِبر پایۀ همین آمار، ارزش محصول کار و تولید کارگران ایران در همان س
 تریلیون تومان محصول تولید کرده است، در حالی که سهم 240، 1381 یعنی، طبقۀ کارگرایران در سال .بوده است) تومان 

 تولید این پیداست که . تریلیون تومان است220تفاوت این دو رقم، .  تریلیون تومان بوده است20خودش از این مبلغ فقط 
، ساختمان محل تولید، وسلیل کمکی، استهالک ابزار کار و ماشین آالت و ز محصول اجتماعی نیازمند مواد اولیهحجم عظیم ا

برای .  کار و تولید را به پیش بردفرایندنمی توان  بدون داشتن این مصالح و امکانات . انواع واقسام هزینه های دیگر بوده است
   اما برمبنای .  رقم دقیقی در دست نداریم1381خش از سرمایه گذاری طبقۀ سرمایه دار ایران در سال محاسبۀ دقیق این ب

 تریلیون 220اگر از رقم .  تریلیون تومان تخمین زد20داده های آماری مندرج در همان گزارش باال می توان کل آن را حدود 
پرسش اساسی و حیاتی  . تریلیون تومان200کم کنیم باقی می ماند م ه تریلیون هزینۀ سرمایه گذاری ثابت را 20،  فوقتومانِ

 ثروتی که% 90 بر سر ، به بیان دیگر، یا ؟ تریلیون تومان کجا رفته است200 این  به راستیبرای هر کارگر این است که
ین برای ا.  پرسش استاین کندوکاو برای یافتن پاسخ، ن نوشته ما در ای موضوع بحث چه آمده است؟ تولید کرده اندکارگران

 سرمایه داری و نظام مبتنی بر  باید جامعۀ: یک راه بیشتر وجود ندارد،ین پرسش علمی و واقعی ا یافتن پاسخ درست، یعنی،کار
  در می خواهیم آن را کاری است که،این.  خرید و فروش نیروی کار را بشناسیمۀ تولید سرمایه داری یا رابط شیوۀیه یعنیسرما
.  حاضر تا آن جا که ممکن است به زبان ساده شرح دهیمنوشتۀ  



ه چیست؟                                                              یسرما     
 

های ظاهری سرمایه رجوع کنیم و   این باشد که به اشکال و قالبترین راه  و نزدیکپاسخ این سؤال شاید ساده ترینبرای  
ممکن است پاسخ  .ل تولید  و در یک کالم وساینقلیه ماشین آالت، کارخانه، زمین، وسایل ایه عبارت است ازسرم: یمبگویمثالً 

  .ود می شز پیش ریدتولی ت که درجریانـسرمایه عبارت از پولی اس: که توضیح دهیم  چنینرا به صورت دیگری مطرح کنیم و
.  استدا کردهـ یافته و عینیت و تجسم پی است که مادیت کارگرارِ کهمانسرمایه : د کهــپاسخ دیگر می تواند این باشیک 
ها تهیه   از همه آنع نمود  و لیست بلندباالییـها را در اینجا جم ود دارد که می توان آنـهای دیگری نیز مسلماً وج جواب
پول، ماشین . درمایه را بیان می کنــها حتماً جنبه یا جوانبی از واقعیت وجود س  یا فرمولبندی هاریف این تعهر کدام از . کرد

سرمایه در عین حال . تندــطور واقعی به سرمایه تبدیل می شوند و سرمایه هسه طی ب زمین و کالً ابزار تولید در شرایآالت،
 هیچ. ستر اــ توده های کارگ سرمایه قطعاً کار عینیت یافتۀ، به همین ترتیب.به کار گرفته می شودد ـــیـ تولپولی است که در

طور قطع ه  اما ب.رمایه مربوط می شود، غلط نیستندـ و سیمای ظاهری سشکل که به معرفی ها تا جایی ریفـکدام از این تع
 ین آالت در هر حالت و هر موقعیتیــ می دانیم که ماش،طور مثاله  ب.دامل و معرف واقعیت سرمایه نیستنکدام هم ک هیچ

م ــهر کار عینیت یافته و مجس. ت سرمایه نباشدـــاقع سرمایه نیست، حتی پول ممکن اسزمین در پاره ای مو. سرمایه نیست
          لی که در خانه مورد استفاده قرار غذایی که می خوریم یا تمام وسای. د نام سرمایه به خود بگیردـشده ای نیز نمی توان

  .ایه نیستندرمــتند، اما ســران هســ کارگم، همه کار عینیت یافتۀـمی دهی
گفتیم که ماشین . برای ما روشن سازد جامع طوره  ب که واقعیت سرمایه را باید دنبال تعریف دقیق و جامعی باشیم،به این ترتیب
کاویدن .  انسانی می توانند سرمایه باشند و در عین حال ممکن است اصالً سرمایه نباشندل تولید و کار عینیت یافتۀآالت، وسای

به عنوان یک کاالی ابزار کار و تولید زمانی که . کند تعریف درست سرمایه به ما کمک  د در یافتنــمی توانهمین مسأله 
     شود، عمالً به سرمایه تبدیل از جنسی دیگر، وارد داد و ستد می ولی  کاال یک با نیروی کار کارگر، آن هم به حالت،معین

 به این ترتیب آنچه که مایۀ. یستند سرمایه ن عمالًتا پیش از وقوع این داد و ستد  بشراین ابزار یا کار عینیت یافتۀ. دمی گرد
 نیروی  به نامی با کاالی دیگر معینی است که این کاال رابطۀ،رمایه می شودــتبدیل این ابزار، پول یا هر کاالی دیگر به س

ک  بلکه ییاءــ اش از یا مشتی یک شی ءیه نه سرمااین سخن تا همین جا متضمن این معنی است که. دــکار برقرار می کن
این . تــماعی اســ اجتیک رابطه دقیقاً و تمامااین رابطه .  اما رابطه ای که فقط و فقط در جامعه معنی دارد،تــرابطه اس

. ربنای اقتصادی موجودیت جامعه سرمایه داری استــ شالوده و زی،رابطه  



 به سرمایه مبادلهین آالت یا پول که در جریان این ــ کاالی دیگر مثالً ماشدارندۀ نیروی کار یعنی کارگر و یِصاحب کاال
موجوداتی با چشم و گوش و دست و پا و سایر های معمولی و به لحاظ قیافه  ر انسانــود، هر دو از نظر ظاهـتبدیل می ش

 .شود می  سرمایه دار  و دیگری  کارگر  یکی یا تبادل این رابطه  وقوع ریانـاما در ج. تندــهای بدن یک انسان هس ارگان
      محروم یش و از هر نوع دخالت در سرنوشت کار و محصول کار خواقط می شود خود س حق و حقوق انسانیِیکی از کلیۀ

       ران ــ زندگی کارگ کل  کار و تولید وامی قدرت و حق تصمیم گیری در بارۀصاحب تمد، در حالی که دیگری ــمی مان
. دمی گرد  

 منفرد یا چند  میان دو انسان، در در خالء اقدامی نیست کهرمایه و کارــ میان س مبادلۀیرا اجتماعی است، زسرمایه یک رابطۀ
کل جامعه بشری را به  توسعه و بازتولید خود شد ور ه در جریان کرابطه ای است ،عکسبر. ان خارج از جامعه به وقوع پیونددانس

 سرمایه دار در  و طبقۀ،سو  فروشندگان نیروی کار در یکۀ کارگر یا طبقۀختلف و متمایز و متخاصم، یعنی طبق اساساً مدو طبقۀ
د مستمر یا لحظه به لحظه کل قوانین، ــبازتولی زایش و پرورش و  خود، مرکزبه نوبۀ ،رابطهاین . دـنـ می ک تقسیم،سوی دیگر

  . چیز دیگر در این جامعه می شودهمهو ، مبارزه طبقاتی ار دولتساخت دنی،ـ سیاسی و منظم اجتماعی،ها، قرارداد

     یعنی ، .  اضافی تولید می شود ارزشاست، رابطه ای است که درآند ـ تولیسرمایه یک رابطۀ اجتماعی است، یک شیوۀ
 خود را و اشکال متنوعیها  رمایه می تواند در صورتــ س.، طبقۀ دیگر را استثمار می کند که درآن یک طبقهتـ اسرابطه ای
می تواند در   روش کاالها و محصوالت کار باشد،ـد و فـــ میانجی خری،عنوان پول یا سرمایه تجاریه می تواند ب. دنشان ده
جوامع  کل برنامه ریزی کار و تولید ، مؤسسات مالی دیگرورس یا ـ ب بازارها،  بانک از مجاری ظاهر گردد و مالیرمایۀــنقش س
 تولید باشد، می تواند در ساختن مدرسه،  ابزار و زمینمی تواند ماشین آالت،.  خود بگیرد قدرت بی چون وچرایسیطرۀرا زیر 

 پیش ریز شود یا در کار خرید و فروش سکس و مواد مخدر و  سالمندانز نگهداری ازـ مهد کودک و مراکدانشگاه، بیمارستان،
میزان سودآوری سرمایه تعیین می کند که سرمایه در کدام . عی انباشت گرددهای کشتار جم تأسیس قمارخانه و تولید سالح

 یک رابطۀ که سرمایه در تمامی این حاالت است این و آنیک چیز کامالً روشن است، . یک از این بخش ها مستقر شود
 جامعۀ الودۀــشو پایه و ضافی ا  ارزشدــ تولی تولید، رابطۀ معین تاریخیاجتماعی، رابطۀ خرید و فروش نیروی کار، یک شیوۀ

ن و جهت ها با جوهر و مضمو میان انسان ها رابطه ای ها و دگرسانی  و رنگسرمایه در کلیه این شکل ها. است سرمایه داری
 ارزش اضافی و افزایش میزان ارزش و حجم و دگان نیروی کار بهــتبدیل محصول کار فروشنو هدف استثمار نیروی کار، 

ترین یا ــکه سودآور گردد باید باالترین و بیش برای این. ردوود به چنگ آــسرمایه پیش ریز می شود تا س. تقدرت خویش اس
که  برای این. ها خارج سازد  کارگر را از چنگال آنران و کل طبقۀــده توسط کارگـکار انجام شدر واقع عظیم ترین بخش 

 تنها طریق امرار معاش او  به مثابه یک کاال، فروش نیروی کار، باید و بماندد نیروی کار باشر یا انسان فروشندۀــ کارگ ر،ـکارگ



 که برای این. دـطور کامل ساقط باشه  ب همین کاال، از مالکیت هر چیز دیگر، جز باید کارگرت کهــ این بدان معنی اس.دباش
ود برای ــدمت تولید سـمواره و همیشه در خ نیروی کار دنیا هکل تودۀ فروشندۀر یا ـــ کارگ کارگران یا طبقۀنیروی کار

 سودآوری ط کار و مطیع همه ملزومات او تسلیم شرای و تمامی آحاد طبقۀد، باید کارگرـــسرمایه و افزودن سرمایه ها باش
قانون و صورت ه  را بط سودآوری حداکثر خودن است که سرمایه کلیه مصالح و شرای خود نیازمند آنوبۀه تحقق این امر ب. باشند

ش ــرمایه باید نقــ س،بر همین پایه. ران مسلط گرداندــــط کار و تولید و کل زندگی کارگقرارداد و احکام حقوقی بر شرای
ط رایـها و شد همان مصلحت ــرمایه بایــ س،از این گذشته. د کنو جهان را ایفا  جامعهروی قانونگذار و حاکم مطلقــنی

، عادات، رسم و رسوم اجتماعی، شیوه ولوژی، اخالقگ، ایدئـــ فرهن،صورت افکاره  بد راخو تمرـــبازتولید یا ارزش افزایی مس
ی ستای تضمین بقا و تداوم سود افزایآنچه سرمایه در را. ت، تعیین و بازتولید کتدـو نوع مصرف و همه چیزهای دیگر از این دس

د ــنـ هر نوع دخالت کارگران در چ مانعسرمایه باید. ودـنمی ش الصهد و حدود خـ در این حبه هیچ وجهد، ــخود باید انجام ده
 چه  چه تولید شود و چه تولید نشود، هر چیز به چه میزان تولید گردد،سرمایه است که تعیین می کند. شود کارو چون فرایند

 کار و  فرایندسرمایه است که. دیابدار به بازتولید نیروی کار اختصاص ــنسبتی از محصول کار به سرمایه ثابت مجدد و چه مق
ی یرد که در چه قلمروهایتصمیم می گ.  را برنامه ریزی می کند سرمایه داریتولید اجتماعی در هر جامعه و در سراسر جهان

های موسوم  چه حجم خود را به تولید و کدام نسبت را به بازرگانی یا فعالیت. ی انباشت نشودود و چه در عرصه هایـانباشت ش
های زیادی را   بیمارستان،کســع بر، یادــــتان تأسیس نمایـ بیمارسند،ـمدرسه ایجاد کند یا نک. تخصیص دهد» خدماتی«به 

 یا مادۀ مخدر تولید بیافریند دارو . یا هزاران مهد کودک و مرکز نگهداری سالمندان را ببندد بنا کندمهد کودک. دـــتعطیل کن
 هدف  یک سیره و های مختلف  در تمامی این میدانارد و سرمایه در کلیه این مو.ولید کند ت گل پرورش دهد یا تفنگ.کند

.  مجددسرمایۀول کار و تولید فروشندگان نیروی کار به ــد سود و تبدیل محصــتولی :د واحد را دنبال می کن

چ کم و کاست ـــ افتد درست و بی هیه و بیمارستان به کار میــ یا تأسیس مدرس، گلوقتی که در تولید غذا، پوشاک، دارو
سیگار یا تجارت سکس و خرید و در، ـهای کشتار جمعی، مواد مخ همان مقصودی را پی می گیرد که در عرصه تولید سالح

اساساً قادر کودک می سازد به تنها چیزی که مطلقاً نمی اندیشد و  دــوقتی مدرسه یا بیمارستان و مه. فروش کودکان خردسال
به ها صرفاً به مثا سرمایه به همه این.  است حیاتی بشر انسان و زندگی انسان یا مصالح و نیازهاییشیدن آن نیستبه اند

.ی خود نگاه می کند ارزش افزایملزومات و نیازهای  
ء نیست ایــ اش از یا مشتیی ءـــرمایه واقعاً یک شــ شده باشد که چرا سمعلومشاید با همین توضیحات بسیار ساده و کوتاه 

 اجتماعی تا مغز سرمایه یک رابطۀ  روشن شده باشد که   بایدزـیـ این  ن در همان حال قاعدتا.ماعی استــتـ اجبلکه یک رابطۀ



 و نقطۀ شروع و بسط کلیۀ جنایت ها، وحشی گری ها، انسان انه دژخیم سراسرتیز، جنایتکارانه، ظالمانه وــتخوان بشرســاس
.فقر و فالکت و سیه روزی بشر و به طور کلی همۀ مشکالت جاری دنیای موجود استستیزی ها، تمامی اشکال   

   

یفسرمایه و ارزش اضا      

 

 
الزم شناخت سرمایه  برای س پ.تــ اس ارزش اضافیدـــ تولیروی کار یا رابطۀـ خرید و فروش نی رابطۀ،گفتیم که سرمایه

  بسیاریاضی و آماری یک واقعیت از توضیح ر این کار را ما.به دقت بشناسیم  را د آنــ تولی جریان و ارزش اضافی  پدیدۀاست 
سرمایه گذاری کل   خورشیدی هزینۀ1381 در طول سال ،جمهوری اسالمیمار رسمی دولت  آبر پایۀ.  می کنیممشخص آغاز

  : به شرح زیر بوده است ایرانی بزرگواحدهای تولیدعده ای از 
 

ال کارگر به با10واحدهای بزرگ دارای  تولیدی در  معین رشته های برخیهای صنعتی در سرمایه گذاری  

*)ریال میلیون(   
 

)2(حقوق و دستمزد جمع سرمایه گذاری  بهای سرمایۀ 
)1(ثابت  

  تولیدیرشتۀ

ی و آشامیدنییمواد غذا 921087 2447822 3368909  

 توتون و تنباکو 22627 261390 284017
ساجین 560613 2281790 2842403  

 تولید پوشاک 12721 61432 74153
رم و کفش چ 31064 185660 216724  

 چوب و چوب پنبه 20643 166991 187634
 کاغذ و محصوالت کاغذی  177146 364910 542056
 چاپ و انتشار 78477 174841 253318

.985518 ها غال کک پاالیشگاهز 158697 826821   

ییت شیمیامحصوال 446034 1843194 2289228  

 الستیک و پالستیک 725861 734532 1460393
 محصوالت معدنی 954859 2422110 5176969
 فلزات اساسی 1338944 2382648 3721628
 صنایع فابریکی 321426 1002256 1323682

 ماشین آالت تجهیزاتی 456618 1563355 2019973
 ماشین آالت محاسباتی 1940 24038 25978



 ماشین آالت مولد برق 232696 781298 1013994
 صنایع الکترونیکی 110132 227911 338043

ل پزشکی و ساعتوسای 90950 173778 264728  

ط نقلیه موتوریوسای 910998 2142298 3053296  

سایل حمل و نقلسایر و 154410 362967 517377  

...صنایع مبلمان و 64959 171069 236028  

جمع 7788900 20603571 28392471
   مرکز آمار جمهوری اسالمی ایران منتشره از سوی 1381ور در سال سالنامه آماری کش: مأخذ* 

در این . سرمایۀ ثابت شامل کل مواد اولیه، وسایل کمکی، استهالک ماشین آالت، مصرف آب و برق و گاز، خدمات صنعتی و نظایر آن ها است) 1(
.باره بعدا بیشتر توضیح خواهیم داد  

 زیر نام حقوق آنچه در این ستون. دراینجا ما به دلیل عدم دسترسی به ارقام دقیق دستمزد کارگران ناچار به محاسبات رایج دولت استناد کرده ایم) 2(
. هم تفکیک کنیمو دستمزد آمده است درواقع کل حقوق کارمندان به عالوۀ دستمزد کارگران است که در پایین می کوشیم به طور تقریبی آن ها را از   

  
 

رشتـه   بزرگ صنعتی متعلق بهواحدهای در بخشی از  سرمایه گداری های، هزینه1381در سال ،  باال جدولاساس مندرجاتبر
که از گویای آن است  باال جدول  داده های.میلیون ریال بوده است 28392471   بالغ بر مذکور در جدول فوقهای تولیدی

 گاز و ساختمان، بهای آب و برق و ل کمکی، مواد اولیه و وسایصرف تهیۀ  ریال میلیون7788900مجموع کل این رقم حدود  
 دستمزدهای پرداخت شده میلیون ریال نیز به  20603571 حدود  و،ها  شین االت و مانند این استهالک ما،حمل و نقل

 کار و بخش از مراکزدهای دریافتی کارگران این  دستمز   کلیۀعالوۀه  ب کارمندانحقوق رقم اخیر شامل. اختصاص یافته است
 چه بخشی از کل این رقم به دستمزد  از هم تفکیک نکرده و روشن نساخته است که مرکز آمار این دو را .د استــــتولی

ی  دستمزدها  قابل قبولبرای دستیابی به میزان. ن شده استارمنداکارگران تخصیص یافته و چه بخشی صرف پرداخت حقوق ک
وجهی از  قبل از هر چیز در نظر داشته باشیم که شمار قابل ت. باید  به برخی مؤلفه ها توجه کردهر کدام از این دو بخش

 کارمندان بورژوازی در تلقی بسیاری از جریان های ظاهرا طرفدار طبقۀ کارگرو حتی  سرمایه داری کارکنانی که در عرف جامعۀ
 کسی که در یک کارخانه به ،طور مثاله ب.  فروشنده نیروی کار تعلق دارند های و به جمع تودهخوانده می شوند، در واقع کارگرند
  را انجام  فنی محاسباتتکنیسین برق است،  داری یک شرکت را به عهده دارد،ــ امور حساب،کار ماشین نویسی مشغول است

 و در یک کالم به د،ـ کارخانه را سامان می دهت جاری و مراودا پشت یک دستگاه کامپیوتر مکاتبات،د، تلفنچی استـــمی ده
 تنها طریق ر کسی است کهــکارگ . کارگر است، کارگران دیگرهمۀعین  ها اشتغال دارد، دماتی مشابه اینـــیکی از کارهای خ

 در تعیین اعمال اراده کار و از هر نوع  هر گونه دخالت در برنامه ریزی فرایند از وست، اروی کارشـــ فروش نیامرار معاش او
دنی و اجتماعی سرمایه داری ابزار ـــدی، سیاسی، مــم تولینظ.  ه کلی محروم استبد خویش ــسرنوشت محصول کار و تولی



م مبارزه ست و او ناگزیراست علیه کل این نظزندگی خویش اد ـــ از حق دخالت در تعیین سرنوشت کار و تولیسقوط کامل کارگر
 کارگر شی از طبقۀ واقع بخسم کارمند شناخته می شوند در   شمار نسبتاً  زیادی از کسانی که با اسم و ر،یببه این ترت. دکن

  .  دهستن

در کل  ،از آن گسترده تر،یا   ما کارمندان بورژوازی قشری از جامعه سرمایه داری هستند که در مراکز مختلف کار و تولیدداز دی
 خدم د و در مقامنرا بر عهده دار کارگر  بر طبقۀسرمایه دارید ــ تولی شیوۀ و اجتماعیسیاسی، م تولیدی  نقش تحمیل نظ،جامعه

 عجالتاً باید محاسبات خود را .طور مفصل صحبت می کنیمه عداً ب بدر این مورد. د کننمی و حشم سرمایه به این کار مبادرت 
  هاال بدانرگران در قلمروهای تولیدی معینی که در جدول بابا توجه به آنچه گفته شد، نسبت کارمندان به کا. میکنپیگیری 

. کل کارکنان بیشتر باشد% 20 نباید از اشاره شده است قاعدتا  
با این . وق کارمندان بورژوازی در قیاس با کارگران استــ میزان بسیار باالتر حق، دومی که باید مورد توجه قرار گیردمؤلفۀ 

ده در ـــاخت شپردگداریم که از کل حقوق   فرض را بر این می،تر در محاسبات احتمالیــدقت بیشخاطر ه  ما ترجیحاً و ب،وجود
ذیریم که مجموع  باید بپ،در این صورت. تعلق گرفته باشد به کارمندان   %20  به کارگران و فقط% 80 ،روهاــتمامی این قلم

: به شرح زیر بوده استو تولید کار در این رشته های کار  نیروی دستمزدهای کل تودۀ فروشندۀ  
)کل پرداختی(  میلیون ریال20603571 )ضربدر(20/0= ) حقوق کارمندان(  میلیون ریال4120714  

)کل پرداختی(میلیون ریال 20603571 -)حقوق کارمندان( میلیون ریال4120714= ) دستمزد کارگران( میلیون ریال16482857   
 دولت سرمایه داریت آماری و با توجه به کل ارقام گزارش شده از سوی مرکز آمار مالحظابه این ترتیب، با رعایت همۀ

 28392471موعاً ده مجـــدر رشته های تولیدی یاد ش در طول سال مورد بحث می توان نتیجه گرفت که جمهوری اسالمی
  ثابت اختصاص یافته، سرمایۀمیلیون ریال به  7788900  از این مبلغ. ها بوده است  سرمایه گذاریمیلیون ریال هزینۀ

عامالن تحمیل بردگی مزدی بر کارگران تخصیص  دم و حشم سرمایه یاـلیون ریال به حقوق کارمندان یعنی به خ می4120714
.  بازتولید نیروی کار به کل کارگران پرداخت گردیده استعنوان دستمزد یا هزینۀه  میلیون ریال نیز ب16482857یافته و باالخره   

 فروش ی  ها به چه بهای محصوالت کار و تولید آن چه میزان کار کرده اند،گران در طول این سال چه کرده اند؟ کار ببینیملحا
 جدداً به سراغ گزارش های باید م، برای دستیابی به این ارقام بر سر حاصل کار و تولید آنان چه رفته است؟ و در نهایترفته 

کارگری و منطبق بر مصادیق  ضد  ر اساس معیارها و ضوابط اساساـ ب،ً اوال، کهگزارش هایی  . برویممرکز آمار دولت بورژوازی
  اینبا.  نه دقت و صحت الزم آماری هستندگونیز فاقد هر حتی در همین چهارچوب ، ثانیاً،بردگی مزدی تهیه گردیده است و

 به کار تهیه تــ خود دسسرمایه داری این جنبش ضد  ام که جنبش کارگری ایران و فعاالن ماد. چاره دیگری نیستهمه،



ی از این ل دیگرایثمار کارگران  و مســو ملموس ابعاد استشفاف  ولید و بازتولید سرمایه و محاسبۀ ت از جریانگزارش دقیق
. کمک گرفت دولت بورژوازی ارها و گزارش های باید از آمدست نشده اند به ناچار  
ر   به شرح زیر در بازا مذکورعتیــ صن مختلف ه هایــ در رشترانــمحصوالت کار کارگ 1381 سال در ، بر اساس گزارش باال

: سرمایه داری به فروش رسیده است  

)میلیون ریال (1381 صنعتی در سال های بزرگ رزش محصوالت ساالنه بخشی از کارگاها  
  تولیدیرشتۀ بهای فروش محصوالت ساالنه

یدنیی و آشاممواد غذای 24899969  

 توتون و تنباکو 984573
 نساجی 11172294

 تولید پوشاک 320426
  چرم و کفش 1308392
 چوب و چوب پنبه 775903

 کاغذ و محصوالت کاغذی  2655846
 چاپ و انتشار 970172

ها غال کک پاالیشگاهز 17697458  

یمحصوالت شیمیای 24644386  

 الستیک و پالستیک 6041715
الت معدنیمحصو 14613106  

 فلزات اساسی 26827450
 صنایع فابریکی 7286595
 ماشین آالت تجهیزاتی 9984928
 ماشین آالت محاسباتی 299487

 ماشین آالت مولد برق 7007796
 صنایع الکترونیکی 2980960
ل پزشکی و ساعتوسای 1148101  

ط نقلیه موتوریوسای 38495806  

سایل حمل و نقلسایر و 3039462  

...صنایع مبلمان و 1029799  

 جمع 204090236
 

 
 



  خواه،ین قلمروهای تولیدی مختلفده در اــ سرمایه گذاری های انجام شیم و کل هزینۀال پس از جمع آوری این ارقام بیایح
به و خواه کل رقام مشاحمل و نقل و همه ا، آب و برق و گاز، اولیهد  موا ساختمان،هزینه های مربوط به استهالک ماشین آالت،

:نتیجه عبارت خواهد بود از.  را از رقم فروش سرمایه داران کسر کنیم،رداخت شده به کارگراندستمزدهای پ  

)کل فروش (204090236 – )کل سرمایه گذاری(  28392471 = )سود(        175697765  
 یک سال به چنگ  در طول این  شدهاد میلیون ریال مبلغی است که سرمایه داران قلمروهای کار و تولید ی175697765رقم 

 توده های ه به کل کل دستمزدی است کیعنی  16482857رقم   برابر10 بیش ازاین رقم .  اندآورده و تصاحب کرده

  سرچشمۀ:ت کهــسؤال اساسی ما در اینجا این اس. ردیده استــ نیروی کار در این رشته های کار و تولید پرداخت گندۀـــفروش
 را با آن شروع ان پرسشی است که مقدمۀ این نوشتهاین هم؟ کجا ست عطیم مازاد بر کل سرمایه گذاری ی این رقمواقعی و اصل

  پاسخ به. کارگر جهانی استکارگران و کل طبقۀیای معاصر از دید ت سازترین پرسش دنـــ و سرنوش این محوری ترین.کردیم
تمامی اسرار . وجود است کل دنیای مدر  تولید مسلط شیوۀیه داری یعنیگشای حیات نظام سرماطور واقعی رازه ؤال بـــاین س

.  تولید همین ارزش عظیم مازاد روشن می شودرابطۀ دقیق  کالبدشکافی و با، لهوکاو همین مسئ با کند، در همین جاجهان حاضر
سؤال را با شفافیت و جامعیت کافی  اما پیش از آن بد نیست اصل .ی کنیم در همین جا بررسی مسش مهم را ماخ این پرـــپاس
سرمایه داران رشته های کار و تولید مورد اشاره ما در این :  و ساده این است له صافئصورت مس. یم بار دیگر تکرار کنیک

 تا برق و ،ین آالتــــ و استهالک ماش خود از مواد اولیهای انباشت ساالنۀون ریال صرف کل هزینه هــ میلی28392471جدول 
دان و تا همه چیز دیگر ـــ و ساختمان، تا کل دستمزدهای پرداختی به کارگران و کارمنل کمکی تا وسای،ب و گاز و حمل و نقلآ

 تفاوت این دو رقم، .گ آورده اندــمیلیون ریال به چن  204090236ها   اما آنان در قبال این سرمایه گداری.ده اندکر  
 است و سرچشمه تولید و زایش آن  دست آمدهه  از کجا بکه این مبلغهیم بدانیم  می خوا. میلیون ریال است175697756

؟کجاست   
سایل کار و و مواد  یا  نطر گیریم که کلیـۀقبل از هر چیز این نکته اساسی را در. باید با حوصله و تعمق پیگیری کنیمپاسخ را 

ه ابزار و ط نقلیه و هموسائ، ماشین آالت، برق، گاز، مواد اولیه .تندــها هس نسان محصول کار ا تولید خود  جریانمواد مورد نیاز
  گرفته به کار  یاد شدهدیــ و رشته های تولی کارخانه هادر  محصول  ازعطیمد این حجم تولیکه در جریان  دیگری مصالح 

 .  هستندان کارگرار عده ای از  کمحصول و  ده اندــوجود آمه های فروشنده نیروی کار ب انسان  کار شده اند خود از پیش با 
ی، یک ذایـمحصول غکه  یک  د گردد،  برای این تولیکه چیزی   برای این. ملموس تر بیان کردکمیاین نکته را می توان 

 الزم است که  یا هر کاالی دیگری  به وجود آید،، کارخانه مورد نیاز این و آن ز کار، یا مواد اولیهــفرش، یک ماشین، یک می
ود ــ اما باید به این نیز فکر کنیم که همین مقدار کار موج. است روشنتا اینجا کامالً . د آن صورت گیردــکار برای تولیاری مقد



وقتی یک کارگر کار   است کهری و بیان کرد؟ آشکارــ می توان اندازه گیواحد سنجشیر یا چه   با چه معیادر هر کاال را چگونه،
طور جمعی ه ان با هم و بکارگرجمعیتی از هنگامی که .  به این کار اختصاص می دهد خود رااز عمرد، ساعات معینی ــمی کن 

 ساختن این  صرفهای معلومی از عمرشان را  روزها یا ساعتیک تراکتور، یک جاده  یا  یک  خانه را می سازند، هر  کدام 

دار کاری که ــ مقعیار واقعی و درست محاسبۀ تنها مین حساب، با ا  .ندی این خانه می کن برپایها یا دستگاه

در جای دیگری از همین نوشته توضیح خواهیم داد  .است ، واحد زمانمی شود  یک فراورده صرف تهیه یک کاال و

کار وای زمان ــها و الجرم س  نیز در واقع سوای همین کار اجتماعاً الزم نهفته در آن ها با همکه ارزش کاالها و معیار مبادله آن
این خود بحث جداگانه ای . له عجالتاً مورد بحث ما نیستئاما این مس. مصرف شده در تولید این کاالها، هیچ چیز دیگر نیست

برای ادامه این کار فقط به خاطر داشته باشیم که . فعالً باید محاسبات خویش را دنبال کنیم. یم.ت که حتماً بدان می پردازــاس
 معادل زمان که این مقدار کار متراکم  و این،لید شده مرکب از مقداری کار انسانی متراکـم شده استهر کاال یا هر محصول تو

.کار معینی است که در تولید کاال یا محصول به کار رفته است  
ای ها و رشته ه  بخش دیگری از گزارش مرکز آمار دولت اسالمی سرمایه داری، برای تولید کل محصول ساالنه کارگاهبر پایۀ

 نفر به کار  هزار800ها اشاره شده است، حدود  د معینی که در جدول به آنــصنعتی باال، یعنی همان قلمروهای کار و تولی
مرار  ا یک اجبار حتمی و حفظ شغل و به این اعتبار یک شرط استخدام ما اضافه کاری از آنجا که در جامعۀ. اشتغال داشته اند

 این ارقام تا  اما.مـت حساب کنیـ ساع12 یا حتی 10 کار هر کارگر را  توانیم متوسط روزانۀمی  معاش توده های کارگر است،
  ساعــته را8وی ما همان روز کار نوعی قابل چشم پوشی است و از همین ره آنجا که به بررسی کنونی ما مربوط می شود ب

سال  روز در 280  آنانطور معمول ه ب(!)ل کار نکننـــدکه کارگران در روزهای تعطی با فرض این. مبنای محاسبه قرار می دهیم
ها و قلمروهای کار و تولید مورد  اهکارگ ر به کار رفته در تولید کل محصول ساعات کا،بر این اساس. مجبور به کار کردن هستند

.درا می توان به شرح زیر محاسبه کراشاره جدول   
  روز280 )ضربدر( ساعت 8=  ساعت2240  

  ساعت2240 )بدررض( نفر  هزار800= یون ساعت  میل1792

 ساعت کار  میلیون1792 تولید محصوالت باال حداقل  و برای1381 د که کل کارگران در طول سالمحاسبه فوق نشان می ده
ا در ر زی. کاری که کارگران در طی این سال انجام داده اند، نیست فقط در بر گیرندۀ محصوالت این بهای فروش اما .کرده اند
ل کمکی، ماشین آالت و  یا کار متراکم نهفته در مواد اولیه، وسای قبلیالت مقادیر زیادی کار انجام یافتۀ تولید این محصوجریان

 اما این را می دانیم که .ها تا حدودی دشوار است  دقیق این ارقام و بخش تفکیک.آب و برق و غیره نیز به مصرف رسیده است



:   زیرا.  ها مصرف شده است  تولید این ثابتی است که در جریانسرمایۀ برابر بهای کل 26ت حدوداً محصوال بهای فروش کل 
                          

)فروش کل(لیون ریال می204090236 }تقسیم بر{)  ثابتسرمایۀ( میلیون ریال7788900  =  #  26 
در محصوالت تولیدی مورد بحث ما، یک ساعت کار متراکم قبلی  انی متراکم شده ساعت کار انس26 هر به بیان دیگر، در ازای

 میلیون 1792 یعنی 1381سال طول   به وسیله کارگران درت که اگر کل ساعات کار انجام شدهاین بدان معنی اس. نیز وجود دارد
ر  ساعات کاموع همۀمی توانیم مج  میلیون ساعت جمع کنیم1792 و سپس حاصل آن را با   تقسیم کنیم26ساعت را بر عدد 

  :دست آوریم ه  بمـوجود در تمامی محصوالت را

)تقسیم بر  میلیون ساعت1792   میلیون ساعت69 = 26 (

    میلیون ساعت1792+  میلیون ساعت 69=  میلیون ساعت 1861

 با داشتن ارقام باال . یمرا بدون شتابـزدگی پیـگیــری کنکه بیشتر حوصله نشان دهیم و این محاسبه  چاره ای نیست جز این
 که هر یک ساعت کار انسانی متراکم در کل محصوالت تولیــد شده معادل چه بخشی از کل بهای فروش این می توان دید

. کنیم می به شکل زیر عملبرای یافتن این رقم .  محصوالت است  

)تقسیم بر(  میلیون ریال204090236 109667   ریال=  میلیون ساعت1861    
 کل ، ببینیم  هر ساعت کار به کار رفته در تولید محصوالت پولیِعنوان معادله  ریال ب109667توجه به همین رقم حال با 

ده ر کرده و این کاالها را تولید کر کارگری که در تمامی طول این سال در عرصه های مذکور کا هزار800دستمزد دریافت شدۀ 
  میلیون ریال 16482857 کارگران فقط   گفتیم که مجموع دستمزدهای ساالنۀش تر  پی.با چند ساعت کار برابری می کنــداند، 

. دهیم باید این کار را انجام برای یافتن پاسخ. بوده است  

)کل دستمزد ساالنه( میلیون ریال16482857 }تقسیم بر{  )ارزش یک ساعت کار   )   میلیون ساعت150 # =  ریال109667
 و این در . ساعـت کار بوده است میلیون150 فقط معادل طول این سال  کارگر در  هزار800 کل دستمزدهای ،به عبارت دیگر
این دو رقـم را با .  ساعت برای سرمایه داران یا دولت سرمایه داری کار کرده اند میلیون1792 نان در همین سالحالی است که آ

.م که دومی چنـــد برابر اولی استهم مقایسه کنیم تا ببینی  

)تقسیم بر  میلیون ساعت1792  12 # =  میلیون ساعت150 (

هر یک ساعت که برای خود یا در به ازای  که کارگران در طول این سال در رشته های تولیدی یاد شده  نشان می دهد12رقم 

  برای قوقی ساعت بدون هیچ مزد و حق و ح12واقع برای امرارمعاش و بازتولید نیروی کار خویش  کار کرده اند، درست 

لی که سرمایه داران حوزه های  میلیون ریا175697763 سؤال اساسی ما در باال این بود که رقم   .  اندسرمایه داران کار کرده



خود ساخته اند از کجا  ناشی  ، نصیب  دستمزد کارگران و پس از کسر همه هزینه های سرمایه گذاریتولیـــدی مورد بحث،

 پرداخت  را از کارِعظیم  ثروتسرمایه داران این .  شده استکنون برای ما روشناشـــده است؟ پاسخ این سؤال 

ارزش  به  کارگر  ارزش مازاد در اقتصاد سیاسی طبقۀاین.  کارگران به دست می آورند و تصاحب می کنندنشدۀ

 8طور مثال ه اگر ب ،ههر کارگـری در هر کجای این جهان، در جریان فروش نیروی کار خود به سرمای. موسوم استاضافی 

 این زمان کار دکی ازــبخش اندک یا بسیار ان  کار کند، تنها داری دولت یا  هر مؤسسه سرمایهبرای سرمایه دار، ساعت در روز 
قبالً .  می گردد  نصیب سرمایه ار بزرگـتر آن در شکل ارزش اضافیا بسـیبخش بزرگتـر ی.  دریافت می داردرا به صورت مزد

ش اضافی یا ارز تولید شیوۀ تولیــد سرمایه داری شیوۀ.  است اضافی ارزشدــ رابطه تولی،ی اجتماع سرمایه یک رابطۀتیم کهگف
. مجدد استرداخت نشده به سرمایۀ توسط سـرمایه و تبدیل این کار پی کارگران مزدتصاحب کار پرداخت نشدۀ  

 

                                          سرمایهاضافی و خصلت بت وارۀ ارزش  تولیدرابطۀ      
 

   کارگر در قبال کارش دستمزد دریافت " دـ می گوینگونه ای بسیار عوامفریبانهه  بسرمایه داران و متفکران بورژوازی در دنیا

که ظاهراً خیلی    ایرج میرزا، ، قاجار دورۀ شاعـر ایرانیِ،طور مثاله  ب."ن ترتیب بهای کار خود را می گیرد و به ایمی کند

: از زبان یک کارگر  چنین می سراید  هم بوده است در یکی از شعرهایش "کارگر دوست" و حتی "مدرنیست"، "آزادیخواه"  
؟ گر را           چه منت داشت باید یکدتو از من زور خواهی من ز تو زر         

 درجه معکوس 180 دیدیم که واقعیت ماجرا  گونه ای روشنما در باال به.   هاستاین حرف سرمایه داران و متفکران طبقه آن
معادل یک ساعت از کل این  ساعت تمام برای صاحب سرمایه کار کرده است، در حالی که فقط و فقط 12کارگر مثالً . است
د دارد که  اساسی وجـوۀلدر اینجا یک مسئ. تعلق گرفته اسـتوی و فرزنـدانش،  معاش عات کار، به خودش یعنی به هزینۀسا

ت آشنا نیستند و با این ا این محاسبا دنیا ب کارگرانواقعیت این است که همۀ. دوکاو قرار گیردـ مورد کنطور ریشـه ای ه بایـد ب
در مقابل استدالل سرمایه داران و نمایندگان فکری سرمایه داری خلع سالح  بسیاری اوقاتآنان .  به ماجرا نگاه نمی کننددقت

 "حق بیشتر"به تعبیـر خودشان تمزد یا ـر افزایش دسـ مبارزات خود را به چون و چرا بر س دامنۀهمین دلیل هموند و به می ش
ومی در سطحی وسیع یک شکل که کارگران و افکار عم اینله یعنی همین مسئ .در مقابل کاری که کرده اند، محدود می سازند

نده از واقعیت ماجرا را می پذیرند و باور می کنند خود گویای آن است که معکوس و یک تصویر عمیقاً دروغین و گمراه کنکامالً 
از یک  اجتماعی عنوان یک رابطۀه  سرمایه برابطۀبه بیان دیگر،  ، خرید و فروش نیروی کار و یا رابطۀ اضافی ارزشتولید ابطۀر

  .تـوردار اسـ برخ واژگونه پرداز و ابهام آفرینخاصیت ویژۀ



 کمی به عقب باید برای این کار  .ام آفرین و بت گونۀ سرمایه استتوضیح همین خصلت ابه ما  بحثموضوع این بخش از
تاریخ . وجود آمده استه ی بد سرمایه داری از درون فرایند توسعه و بسط اقتصاد کاالیــ تولیبه خاطر بیاوریم که شیوۀ. برگردیم

  اینهمۀ. یم پی گیریم و دنبال کن کاالبررسی خصلت بت واره و رازپردازا نیز باید از  سرمایه رایش، تکامل و غول آسا شدنپید
 به این امید که پرداختن به این .نام کاال توضیح دهیمه ها در عین حال در گرو آن است که چند سطری در باره پدیده ای ب

گی مطلب و الجرم موجب  آشفت بحث کنونی ما پیدا کرده اند مایۀتوضیحات ضروری به خاطر حالت ضمنی خاصی که در
. دشواری فهم چهارچوب اصلی موضوع نشود  

 

  کاال چیست؟ 

 ه صورت کاال امروز بآنچه. انسانی لزوماً کاال نیست کار راوردۀـ یا هر فکه هر شی ءقبل از هر چیز باید بر این واقعیت تأکید کرد 
 از آغاز کاال نبوده است بلکه محصول کار بشر. کاال نباشدد ــم اقتصادی و اجتماعی دیگر می توانید می شود نیز در یک نظـتول
 شخصی خود تولید کند به تولید کاال دست اگر کسی چیزی را برای استفادۀ. ط تاریخی معینی به کاال تبدیل شده است شرایدر

یک برنامه ریزی های یک جامعه یا جهان موجود، بر اساس  حتی اگر کل انسان. نزده و حاصل کار وی مسلماً کاال نیسـت
متحــد جمعی و با دخالت نافذ و مؤثر و آزاد همه آحاد خویش نیازهای معیشتی و رفاهی و امکانات زیست عالی انسانی خود را 

یک .  بودی نخواهدیها روابط کاال تولید و بین هم توزیع کنند، باز هم کاال تولید نکرده اند و روابط اقتصادی جاری میان آن
بر همین .  شودیعنی با کاالی دیگری معامله ، گردد مبادله د که وارد فرایندنسانی هنگامی به کاال تبدیل می شو کار افراوردۀ
. ها را به کاال تبدیل می کند باید به ژرفای همین مبادله خیـره شـد و دید که چرا داد و ستد میان میان فراورده ها آناساس   

 
 
  و ارزش مبادله رزش استفادها
 

ها  انسانبه بیان دیگر . ته استـ وجود نداش در دنیایم که هیچ مبادله ایـی می رسر را ورق بزنیم به جایـاریخ زندگی بشاگر ت
ز طور جمعی با هم تولید می کرده اند، با همدیگر نیه بلکه آنان آنچه را که ب. محصوالت کار خود را با هم مبادله نمی کرده اند

 که در زندگی او داشته است مورد در اینجا فراورده های کار بشـر فقط به اعتبار ارزش استفاده ای. ند امورد استفاده قرار می داده

 بوده اند و صرفاً با این هدف استفادهارزش ار فقط دارای در دل این وضعیت، اشیاء یا محصوالت ک. توجه واقع می شـده است

 اندک زمان و تکامل ابزار کار بشـربا گذشت  .و اجتماعی انسان را رفع کنندتولید می شده اند که این یا آن نیاز معیشتی و رفاهی 



صورت ه که ب جای اینه د، ب که خودشان تولید و خودشان استفاده کننها به جای این انسان. اندک این وضعیت به هم می خورد
محصوالت کار خویش با وع به داد و ستد  شرو به همان صورت اشتراکی از آن استفاده کننداشتراکی محصوالتی را تولید کنند 

ی  کار، فقط و فقط تا جاییک فراوردۀ یا وجه مفید بودن و مورد نیاز بودن از این تاریخ به بعد، ارزش استفاده. هم می کنند
ه این  ب.دمبادله شو دیگر  دیگری در جای بتواند با فراوردۀد و داشته باشل کار ظرفیت مبادلهموضوعیت می یابــد که محصو

     واقعی تولید و کار شالوده و بنیاد ارزش مبادله، اصل قابل مبادله بودن و به عبارت دقیق تر و علمی تر، دارا بودنِ ،ترتیب

. می شود  
ۀ ارزش  پایها دیگر نه بر این بدان معنی است که آن.  های کار به کاال تبدیل می شوند محصوالت با هم، فراوردهبا شروع مبادلۀ

هستند بلکه اساساً به این خاطر که زمینه و  ها  معیشتی انسانلیل که وسیله ای برای رفع نیازهای خود  و نه به این ددۀاستفا
ها دیگر نه نقش و اعتبارشان در رفع نیازمندی های بشر،  ـد آنهدف از تولی. ها موجود است تولید می گردند له آنامکان مباد

 در اینجا نخستین و اساسی ترین پرسشی که برابر ما قرار . یا مبادله با محصوالت دیگر استها در بازار  بلکه صرفاً فروش آن
 یافتن پاسخ این سؤال گامی می گیرد این است که این محصوالت بر چه پایه ای و بر مبنای چه معیاری با هم مبادله می گردند؟

پس .  تسـرمایه اس توسط  بشردگیـرارآمیزی کل حقایق زنـو اسرمایه و راز وارونه پردازی ـاساسی در راه دستیابی به معمای س
انیم با طـرح یک این جسـتجو را می تو. یمر و مبنای تحقق آن را جسـتجو کن درونی مبادله یا معیامقدم بر هر چیز باید راز

 تومان ولی یک 100الً آیا هیچگاه با خود فکر کرده اید که چرا یک نان سنگگ مث.  روزمره شروع کنیمسـؤال بسیار سادۀ
ها    نان سنگگ یا کالً نان احتیاج جبری زندگی و وسیله زنده ماندن آدم میلیون  تومان به فروش می رسد؟2گردنبند طال مثال  
 حداقل هیـچ تأثیری بر روی حیات و ممات زینتی است و داشـتن و نداشـتن آنگردنبند طال صرفاً یک آلت است، در حالی که 

ا نیاز  آن ی سنگگ می ارزد به خاطر اهمیت استفاده از برابر یک نان هزار20 که گردنبند طال به عبارت دیگر، این. دآدمی ندار
 آن در دلیل دیگری غیر از اهمیـت استفادۀید  طال با روشن است که ارزش بیشتر،به این ترتیب. بیشتر انسان بدان نیست

باید این ورق زدن به گذشته را . سوی عقب ورق بزنیمه  باید باز هم تاریخ را کمی برنجا ناگزیدر ای. زنـدگی انسان داشته باشــد
دگان محصوالت ــد کننـــ به زمانی که پول وجود نداشت و تولی.یش از پیدایش پول برسیمـ تا به زمان پ قدر ادامه دهیمآن

 عدس را  کیلو2 ،عنوان مثاله ب. می کردند م مبادله طور مستقیم یا از طریق افراد واسطه این محصوالت را با هه  ب، خودمختلف
کرار و حال همان سؤال قبلی مربوط به نان سنگگ و گردنبند را در مورد این دو کاالی اخیر ت. ند کیلو خرما معاوضه می کرد5با 

 مبادله می گردید؟ یا چرا، حصول  کیلو از این م10 کیلو خرما و نه مثالً با 5  کیلو عدس با 2چرا . جواب آن را کندوکاو کنیم
  کیلو خرما با هم معاوضه نمی شدند؟ 5 کیلو عدس و 5 ،عکسبر



د، نسانی که محصولی را تولید می کن گفتیم که او منشأ واقعی و اصـلی آنپیش از این ما در جریان توضیح ارزش اضافی 
 کنونی ما، به دو محصول عدس و به مثال. می سازدده و در آن فراورده متراکم عمر خود را برای این کار مصرف کری از ساعات

هر . هم در عدس و هم در خرما ساعاتی از عمر آدمی یا ساعاتی از کار آدمیزاد نهفته است. خـرما نیز با همین دید نگاه کنیم
ند، کارهایی که ان مقداری کار مرده هسـت زمین در دقـیق ترین و واقعی ترین بی کاالها یا تمامی کاالهای روی کرۀدوی این

 توسط رژی و تالش در حال انجامـ انبه این معنی که توان،. ه بوده انددــ روزگاری یا حتی تا همین چند ثانیه پیش زنروزی

 کیلو 2 عین حال بدیهی است این است که  مهم و در کهآنچه. نمایش می نهاده انده  را بیک انسان زنده 

 باالتر توضیح دادیم که  این را هم.ـتـانی به خود اختصاص داده اس کیلو خرما کار انس5 دس به اندازۀــع

.  زمان انجام آن کار استسی وجود دارد و مقیاس سنجش کار،برای اندازه گیری هر چیزی مقیا  

عدس و خرما .  است برابر هم عدس با  کیلو2  خرما و  کیلو5  نهفته درکار مجرد انسانی روشن می شود که ،به این ترتیب

 ، کاالهای دیگر کتاب و همۀلویزیون، نان، کفش، کامپیوتر،ز، فرش، تـگونه که می همان. هستند آدمیشکال مشخص کار ا

ها حامل  آنچه مهم و اساسی است این است که هر کدام از این. هر کدام شکل مشخص کار را در معرض دید ما قرار می دهند
 عدس بر   کیلو2 خرما و  کیلو 5. د  ساعات معینی از کار بشر هستن،و شفاف تر آن به بیان دقیق تر ،مقدار معینی کار انسانی یا

:مارکس در این زمینه می گویدکارل . ها با هم مبادله می گردند اساس ساعات کار مساوی موجود در آن  

»است  در آن نهفته آن شده و ر اجتماعاً الزمی است که صرف تهیۀناشی از مقدار کاارزش هر کاال «  

این فقط عدس و خرما یا عدس و خرمای .  اجتماعی استزم؟ به این دلیل که کاال یک رابطۀ کار اجتماعاً الچرا می گوید
صوالت کار و تولید با هم یک  که با هم معاوضه می شوند، بلکه داد و سـتد محیـد شـده توسط حسن و حسین نیستندتول

  مقیاس سنجش زمان کار نهفته در این یا آن کاال نیز به هیچ،همین پایهدرست بر .  سراسری، اجتماعی و جهانی استپدیدۀ
طور متوسط با ه بلکه زمان کاری است که ب. وجه زمان کار صرف شده توسط حسن و حسین یا این و آن فرد خاص نیست

    ی معین الزم ین کاالد اـــــسطح تکنیک، مهارت، بارآوری کار و غیره برای تولیتوجه به تمامی مؤلفه های دخیل مانند 
 ساعت  3 این مؤلفه ها، مثالً  تولیــــد آن حتی با توجه به همۀ ممکن است زمان کار نهفته در یک کاال به هنگام.می شود

در چنین وضعی مقدار کار .  ساعت کاهش یابد2باشد، اما این زمان کمی بعدتر بر اثر رشد تکنیک و افزایش بارآوری کار به 
 ساعت محاسبه می شود و ارزش کاال نیز بر همین پایه 2که با معیار زمانی بل ساعت 3زم نهفته در کاال نه بر اساس اجتماعاً ال

.مشخص می گردد  

 



                                                                  شکل معادل ارزش و پیدایش پول    
 

ت تولید شــده توسط خود را با هم مبادله می کردند، در حالی که هنوز از پول ، کاالها و محصوالها ها برای مدت انسان
ان کار نهفته گونه ای که زمه  می کرد، ب کاالها، نقش معادل را ایفان همۀدر طی این دوره، معموالً یک کاال از میا. خبری نبود

 یک خروار گندم، چند خروار ،طور مثاله ب. ی گرفتها قرار م  ارزش کاالهای دیگر یا کار نهفته در آندر آن، مبنای محاسبۀ
        ها را با هم مبادله  علوفه، چند کیلو ماهی و یا گوشت حیوانات دیگر را با یک رأس گوسفند معادل قرار می دادند و آن

اس یا معیار  مقیاین.  بوده ایمالها بر اساس یک مقیاس مشترک این حاالت ما شاهد وقوع مبادله کادر همۀ. می کردند
د به این دلیل نقش در مثال ما، گوسفن.  همان زمان کار متراکم در این کاالها هیچ چیز دیگر نبوده است جزسنجش مشترک

با .  در محصوالت مورد داد و ستد بوده استای برای سنجش زمان کارهای متراکم که وسیله معادل را پیدا می کرده است
 ارزش ن ترتیب پول همان شکل تکامل یافتۀبه ای. دعادل جای خود را به پول داماندک همین شکل  گذشت زمان، اندک

یم یک وقتی می گوی. ر نهفته در کاالهای مختلف است خود معیار سنجش زمان کانوبۀه  پول ب،به بیان دیگر. معادل است
اقعی حرف ما این است که در   تومان می ارزد، معنای و12000  تومان و یک ژاکت 20000 تومان، یک رادیو 2000کتاب 
.  انسانی وجود دارد کار متراکم شدۀ کتاب برابر6ر ژاکت  برابر کتاب و د10رادیو   
 ۀ کاالها و ارزش مبادل به این دلیل سراغ کاال و مبادلۀما صرفاً.  به بحث اصلی خود باز می گردیمه دنبال این توضیحاتحال ب

 سرمایه یا رابطۀ  رابطۀای فهم درست و روشن خاصیت بت وارۀ  تا راه را بر رفتیمکاال یا سایر مسایل مرتبط  به این مبحث
: این نکات ما به اینجا رسیدیم کهدر بررسی بسیار مختصر. مهموار سازیاضافی  ارزش تولید  

.ها صورت می گیرد  بر اساس کار اجتماعاً الزم نهفته در آن کاالها با هممبادلۀ  
 

 دنیا با هم داد و ستد چهارگوشۀ درها تریلیون تن کاال تریلیوندر هر ثانیه . له توجه کنـیمین مسئمحظه به عمق ه برای یک ل
   با هم مبادله تند کهـ اشیاء و محصوالت هس همین د که این خودِدر جریان این داد و ستدها چنین وانمود می شو. می شود
که در  این. دی دریافت می گردهای و کاالی پرداخته می شودهای پول کهاین را می بینیم یم، ما فقط بگویح تر ـ واض.دمی گردن

 حرکت اشیاء و روابط این اشیاء با  یکدیگر.  نیست، برای کسی مهمدز با چه چیز معامله می شوـطور واقعی چه چیه این میان ب
  مبادله س و در عالم واقع با همآنچه در اسا. تـ کرده اسغصبها را  طور کامل جای روابط اجتماعی و واقعی خود انسانه ب

 حشر و عین عمر و زندگی وزمان کاری که . ـده استـر کدام از این کاالها متراکـم شردد، زمان کاری است که در همی گ
  این فقطمعضل واقعی. این تازه اول ماجرا است. اما مشکل در همین جا تمام نمی شود. هاست  آننشر انسان های تولید کنندۀ

معضل . ی می کندخودنمایها   آن یا روابط میان محصوالت تولید شدۀ،یاءــ اشصورت روابط ه  بها  روابط  میان آدمه نیست ک



 سرمایه داری، به قدرت وده یا روابط میان اشیاء در توسعۀ خود، در درون جامعۀاساسی و ریشه ای این است که همین مرا
های   اشیاء و ملزومات داد و ستد میان آنچه که مخلوق کار انسانرابطۀ. شود تبدیل می مسلط و قاهـر و حاکم بر زندگی بشر

 هست و نیست همان و همۀ سرنوشت  کل تعیین کنندۀ زندگی یا قدرت  ماورای نیرویطور زمینیه ید کننده است عمالً و بتول
ی فوق قدرت بشر بر ها در حکم نیرویین داد و ستد کاالحرکت اشیاء و بازار و قوان. های تولید کننده و کارگر می شود آدم

 داد و ستد  قرارها، احکام و مصلحت هایسان که کل بشریت در برابر قوانین،  تمامی دار و ندار انسان عصر حکم می راند، آن
مامی  این بود که تقرار ما .   ک تبدیل می شوند صرفاً به مشتی بردگان مفلو مخلوق کار کارگران دنیا محصوالتِ همینروزمرۀ

 الها با هم سنگ بنای جستجوی رازی بسیار مهمتر یعنی کاال و رابطه کا پیرامون خصلت رازپردازنکات یاد شده یا کنـدوکاو
 اجتماعی عنوان یک رابطۀه رمایه بـ سرمایه و س یا همان رابطۀ تولیـد ارزش اضافیو سرشت بت وارۀ رابطۀ خصلت رازپرداز

واقعیت واژگونه  یعنی له اخیر،طورمستقیم مسئه م بینیده ایم که می توا رساینک به نقطه ایورای  این توضیحات ما از . دباش
  اجتماعینجا دریافته ایم که کاال یک رابطۀتا ای. یمکاش کنـ کن اضافی را از نزدیک ارزشدـ تولی رابطۀساز یا قدرت سحرآمیز

 دو  نیروی کار نیز دقیقاً رابطۀ خرید و فروش ارزش یا رابطۀضافه تولید ارابطۀ. ت واقعیت اساساساً وارونه پرداز و جعل کنندۀ
 نیروی کار قرار نامه ی بده است و در سوی دیگر کاالیدر مقام سرمایه ایستا یک کاال ،سوی این رابطه در یک. کاال با هم است

 ین داد و سـتد، در قیاس با مبادلۀ طرفین ادر اینجا نیز دو کاال با هم مبادله می گردند، اما این مبادله یا در واقع. گرفته است
بنیادی و مهم را کمی از  این ویژگی.  یک ویژگی بسیار اساسی و سرنوشت ساز برخوردار استجاری میان کاالهای دیگر از

  . با هم بررسی کنیمنزدیک

ترین رین و اصلی ـت ن مهمای. اوست روی کارـــ نیده او بلکهـ نه کار متراکم شرگر در این معامله می فروشـدآنچه کا

را نیروی کارش خود را به سرمایه یا سرمایه دار نمی فروشد، او کار کارگر .  در جریان این داد و ستد است تعیین کنندهشاخص

 ،عکس، بر بلکهری است که قرار است او انجام دهدپولی که سرمایه دار به وی می پردازد، نه بهای کا. به فروش می رسانـد
ست در همین جا بد نی. وی کار وی یا بهای بازتولید نیروی کاری است که او در اختیار سرمایه و سرمایه دار می گذاردبهای نیر

سـت که این دو مقوله  ا  پاسخ این. استفرق اساسی موجودمیان کار و نیروی کار چه این نکته را بررسی کنیم و ببینیم که 
تغییر مواد و به طور کلی تغییر طبیعت یک محصول جدید  ت که کارگر در جریان آن با کارِ کارگر فرایندی اس. بسیارمتفاوت اند

 آن را تصاحب می کند و حق یه دار در قبال پرداخت مبلغی پول که سرما کارگر ساعاتی از عمر او استرِنیروی کااما . می آفریند
د این نیروی کار یا این ساعات عمر کارگر این حق را سرمایه با خری.  شده را به خود اختصاص می دهدهخریدمصرف این ساعات 
 کار  اش و فرایندی سرمایه، هر گونه که مصلحت ارزش افزای به بیان دقیق تر، یا هر طوری خودش اراده کندکسب می کنــد که
در ساختن یک موشک به  خریداری شده می تواند این نیروی کارِ.  نیروی کار مذکور بهره برداری کندد، از و تولید وی ایجاب کن



 ساختمان گردد، یا در تولید لباس،می تواند صرف ساختن یک . کار گرفته شوده مصرف رسد، می تواند در تولید آنتی بیوتیک ب
ه  کاری را کگاه داد و ستد با کارگر، معادل پولیِه  ب،سرمایه دار.  واقع شودبرداریودرو و هر چیز دیگری مورد بهره کامپیوتر و خ

او نیروی کار کارگر را برای مدت . ، کامپیوتر، ساختمان یا دارو متراکم شده است نمی پردازد خودروگر انجام داده و به صورتکار
د که کارگر در طول زمان خرید او پولش را برای این پرداخته است یا می پرداز. ماه یا یک سال خریده است  ساعت یا یک8مثالً 

 در کار مورد نظرش و در تولید آنچه که مقصود اوست به کار یروی کار وی را هر گونه که خواست ن در اختیار وی باشد وو فروش
. گیرد  

روی کارش ـ برابر بهای نی5د، ممکن است ــمی ده صورت کار انجام ه د یا بـ در طول این زمان معین تولید می کنآنچه کارگر
های در مثال مشخص ما، در مورد بخشی از کارگران برخی رشته . دــ برابر این مزد باش100 برابر یا 50 باشد و ممکن است

 1381 سال رگران این رشته ها، در طول  کاوسیلۀ کارِه  بکه بهای واقعی محصوالت تولید شده معین کار و تولید در ایران دیدیم
.  دریافت شده توسط آنان بوده است کار برابر بهای نیروی12درست   
در رابطۀ . بوداضافی ارزش طۀ تولیـد  رابسخن از خصلت واژگونه ساز و رازپرداز. نونی خود باز گردیمروع بحث کـ شبه نقطۀ

ها با هم، یعنی اصل مبادله   میان انسان کل واقعیت رابطۀمای ظاهری کاالها به مثابه اشیاء دیدیم که سی،میان کاالها با هم
این امر در . اسرار می سپارد یکدیگر را از انظار مخفی می کند و به عالم شدن نیروی کار انسانی نهفته در درون این کاالها با

 ای باز هم بسیار گونهه  بخرید و فروش نیروی کار میان سرمایه و نیروی کار یا رابطۀ ، در مبادلۀ اضافیارزشد ــ تولیرابطۀ
: میان اشیاء جلوه می کند، بلکهالب رابطۀها نیست که در ق  میان انساندر اینجا فقط رابطۀ.  می گردددهشتبارتر رمزآمیز  

اگر در آنجا  : ثانیاً.تظاهر می کند  کاالهای برابر به صورت رابطۀ هم بای عمیقاً نابرابر دو کاالمبادلۀ: اوالً

 نیروی کار انسانیِجا د، در اینـها تبدیل می ش  انسانان کاالها به نیروی مسلط بر رابطۀ میفقط رابطۀ

 اعی دارندۀ اجتم طبقۀ، یعنی صاحبان این نیرو یا ع دخالت صاحب  از هر نوفصال کامل با انخریده شده

.  به خدای مطلق هستی بشر معاصر مبدل می گردد در واقعقه و قاهره و یکه تاز واین کاال، به قدرت فائ  

 
کارگر . ه پرداز و توهم آفرین استگون سراسر واژیک رابطۀروی کار ـ خرید و فروش نیرابطۀده می کنیم که ـمشاهبه این ترتیب 

کار خویش را فروخته   به بیان دقیق تر، سرمایه این چنین وانمود می کند که او ،نیروی کارش را می فروشد و سرمایه دار یا
عنوان مزد دریافت داشته است ه کارگر در طول زمان کاری که برای سرمایه دار کار می کند ارزشی چندین برابر آنچه ب. است

  ارزشبه صورت آنچه .کل کارش را  گرفته است بهای کارگر اما سـرمایه این چنین می نمایاند که ،برای سرمایه تولید می کند
ده  ارزشی است که کارگـر با کار خود تولید کر مجدد تبدیل می شودب سرمایه دار می گردد و به سرمایۀ یا سود نصیاضافی



خویش از هر نوع حق دخالت در  کارگر با فروش نیـروی کار .زش را خود آفریده استت که این ار اما سرمایه مدعی اس،است
 می کند که کارگر با گرفتن مزدش تمامی حق و  چنین القا، اما سرمایه کار و سرنوشت محصول کار خود محروم می شودفرایند

.ماعی خود را دریافت کرده استحقوق انسانی و اجت  
این نظام یکسره و یکجا بر وارونه  بنیاد. ر شالوده و زیربنای هستی نظام سرمایه داری است خرید و فروش نیروی کارابطۀ

 این استتار عوامفریبانه و جنایتکارانۀ نیروی کار کارگران، بر  بر استثمار سهمگین و جنایتکارانۀپردازی واقعیت های هستی،
ی که می شوند، بر تبـدیل  استثمارر از واقعیتتوده های کارگ شعور و شناخت دن کامل ذهن، و منحرف کراستثمار

مستمرمحصول کار و تولید کارگران به سـرمایه، بر سلب مطلق کارگر از هر نوع دخالت در سرنوشت کار خویش، بر بردگی مزدی 
، ارزش های قوانین، قرارها و قراردادها، اصول و احکام.  سرمایه استوار گردیده استشندگان نیـروی کار و قدرت خداگونۀفرو

گر و ضد هر نوع حق کارگونه پرداز، بشرستیز، ضـدنظام، به همین اندازه واژ و کل تبعات هسـتی این تـاجتماعی و اخالقی، مدنی
       خ و بن، شاخ و برگـهمه و همه از همین  بی که خص و روشـن، درست به این دلیل مشهستند انسانی و حقوق عادالنۀ

یم  در خدمت توجیه این عظها اینجاست، همه و همه  ار منظومه ای هسـتند که مرکـز هستی آنمی کشند، همه و همه اقم
         این دروغ عظیم که گویا کارگران نه نیروی کار خود بلکه کار خود را به سرمایه ین دروغ تاریخ زنـدگی بشـر هستند،تر

.می فروشـــند  

 

ر متغی سرمایۀ ثابت وۀسرمای                                                                                            
 

برای درک درست این . د را تکرار کن کار خویشکه  بدون این،دـ دو کار کامالً متمایز را با هم انجام می دهدـکارگر در زمان واح
 ه کار گرفتن یک ماشین تراش با ب ساعت کار روزانه8ل ر مثال در طوطوه موضوع، کارگر تراشکاری را در نظر بیاوریــد که ب

او در حین انجام این . شمار معینی از قطعات فلـزی مورد احتیاج مونتاژ یک اتوموبیل را تراش داده و برای مصرف آماده می سازد
کار انداختن ه اش، برق برای بتکه های آهـنی که باید تراشیده شونـد، ماشین تر :دـکار، از مصالح و مواد معینی استفاده می کن

فرض کنیم . ل ایمنی دیگری که باید در اختیار داشته باشدتکشی که هنگام کار به دست می کند و احتماالً وسایاین ماشین، دس
 قطعه 10 ،برنامه ای که سرمایه به وی محول کرده است ساعته، بر اساس 8که کارگر تراشکار مورد نظر ما در پایان یک روز کار 

دو   ساعت 8 این طولدر او . رده باشـدـصورت قطعات مورد نیاز مونتاژ اتوموبیل تراش داده و برای مصرف آماده که آهن را ب
ل ایمنی اخته است، آنچه از دسـتکش یا وسایقطعات آهن اولیه، برقی که ماشین را به راه اند. تـ انجام داده اسکار کامالً متمایز

 با کار وی  همه و همه، ساعت کار 8م استهالک ماشین تراش در طول این ـت و باالخره سهاسشده  دچار فرسایش رـدیگ



این . رده اندت کاالی جدید، در قالب  قطعات آهن تراشـیده شـده  برای مصرف، حفظ کودیت خود را در شکلی نوین، در هیئموج
      ه و بازآفریدهد حلول کرکه در ترکیب کاالی تازه بل،ار از بین نرفته و محو نشده انـدل کار در حین کمصالح و مواد و وسای

 یعنی انتقال ارزش  ،این کار. ه اند منتقل کردآهن تراشکاری شده قطعات ها ارزش خود را  به   همه آن،به بیان دیگر. شده اند
اما کارگـر  . ام داده است انج ساعـت8 یک بخش از کاری است که کارگر در طی این ،مواد و مصالح  مذکور به کاالی جدیــد

ده ـواد یاد شـ با ارزش مصالح و مده است که ارزش آن به کلیدیدی آفریـ محصول ج، ساعت8 این کار، در طول همین غیر از
انی بوده است، محصول جدید  ساعت کار متراکم انس6 حامل  ،طور مثاله  قبلی، بل و مصالح یاگر حاصل جمع وسا. تفاوت دارد

حال با این توضیح مقدماتی، به اصل بحث خویش، . م و متبلور ساخته استــ ساعته را در خود متراک14مان کار کار وی یک ز

سرمایه داری که این کارگر تراشکار یا صدها کارگر تراشکار امثال وی را .  باز گردیم متغیر سرمایۀ ثابـت وسـرمایۀیعنی 

بخشی را صرف خریـد گلوله های . ده است را به دو قسمت متمایز تقسیم کردطور متعارف، سرمایه خوه دام کرده است،  بـاستخ
ت دستمزد ـها کرده است، و بخش دیگـر را به پرداخ ل ایمنی و ماننـد ایناستهالک ماشین تراش و فرسایش وساین و ـآه

کارگر .  او اینک بدون هیچ کم و کاسـت در اختیار وی باقی استبخش نخست سرمایۀ. کارگر یا کارگران اختصاص داده است
 منتقل ها را به این محصول و ارزش آندر محصـول جدید بازآفریده  ارزش مواد، مصالح و استهالک وسایل کار را تراشکار کل
چند بسیار مختصر در سرنوشت این بخش را هر .  وی چه آمده است ــش دوم سرمایۀ به سـر بخاما  ببینیم . کـرده اسـت

 برای  ساعت8کارگر در قبال آن . ده استصورت مزد به کارگر پرداخت شه باین بخش . همین صفحات باال توضیح داده ایم
 معادل کل این مزد یا در واقع بهای  بسیار کمترطور غالبه  ساعت مثالً یک ساعت یا بیشتر و ب8از این . سرمایه کار کرده است

.  و به سرمایه مجدد او مبدل شده است به سود سرمایه داراشکار بوده است و بقیهکار کارگر تربازتولید نیروی   

 می نامـد و بخش دوم را که  ثابتسرمایۀل کار و تولید اختصاص یافته است ش اول سرمایه را که به خریـد وسایمارکس بخ

 اساسی در اینجا درک معنای واقعی همین لۀئیک مس.  می خواند متغیرسرمایۀبه دستمزد کارگر تخصیص یافته است 

ی کم و کاست طور به  آن، در حین کار کارگر تراشکار ب یعنی ارزش مواد تشکیل دهندۀ،قسمت اول  سـرمایه. ها است نامگذاری

از طریق تنها . ده استن قسمت هیچ ارزش نوینی تولید نکرای.  باقی مانده استثابت ، به بیان دقیق تر، شده است وبازآفریده

درست به همین دلیل است که . ده استش خود را برای سرمایه دار حفظ کرر ارزاشکار ماندگار شــده و در همین گذکار کارگر تر

. نامید  ثابتسرمایۀباید آن را   

مثال عنوان ه است بدستمزدی که پرداخت شده .  ارزش پیشین خود را از بیخ و بن تغییر داده است،عکس، بربخش دوم سرمایه
.  ساعت بر ارزش مواد و مصالح قبلی افزوده است8زان ــ ساعت کار کرده و به می8 ، اما او بهای یک ساعت کار تراشکار است



کل سرمایه را ارزش افزا کرده و مقادیـر عظیمی ارزش جــدید بر آن .  از سرمایه دچار تغییری فاحش گردیــده استاین قسمت

.  نامیده استتغیر مسرمایۀ همین دلیلکس به این بخش  را مار. افزوده است  

 
   اضافی ارزشنرخ 

 
  میلیون تومان آن 880مثالً رمایه  پیـش ریز این سه دار هنگامرمایس. تومان را در نظر بگیریم میلیون 1000 سرمایه ای به مبلغ

 میلیون تومان 120و  کرده ها   مانند اینقل، آب و برق و گاز ول حمل و ن، وسایین آالت، مواد اولیهرا صرف خرید کارگاه، ماش
، رمایه دار مورد بحثفرض کنیم که س .ستمزد به کارگران در نظر گرفته است را برای استخدام نیروی کار و پرداخت دبقیه

 را میلیون تومان 880هایش  یرمایه گذاراو در جریان س. ده استرگاه تولید کفش انباشت کر را در ایجاد یک کاسرمایه خویش
ت به کاالی ـد یا یک دور انباشـ تولیدر طی یک چرخۀمسلماً کل این بخش سرمایه  اما . ثابـت تخصیص داده استبه سرمایۀ

چندین سال طور معمول ه های زیادی دوام می آورد، ماشین آالت وی  نیز ب ساختمان کارگاه برای سال. جدید تبدیل نمی شود
ها عمر مفیـــد قابل محاسبه ای دارند که سرمایه دار  هر کدام از این. مین وضعیت را داردل نقلیه هم هوسای. قابل استفاده است

او دقیقاً حساب .  استر گرفتهـ نظیات کار را در و تمامی جزئده ها کردر مورد آندر جریان پیش ریز سرمایه خود کمال دقت را 
 طول ،به همین گونه. بار نیاز به تعمیر دارد و هر چند سال یککـرده اسـت که مثالً ساختمان کارگاه تا چند سال عمر می کند 

میزان   این دانسته ها و داده ها و محاسبات،امالً می دانــد و با توجه به همۀعمر این یا آن ماشین آالت خـریداری شــده را ک
ا برای هر چرخۀ  این استهالک رینۀزـهحتی مایه دار مورد اشاره، سر. تـده اسدقت برآورد کرها را نیز به   آناستهالک ساالنۀ

 بخش استوار ان سرمایه ثابت یا در اصطالح اقتصادداناز این بخشِ. دمی کن یات و دقایق الزم حسابتولید هم با همۀ جزئ

طور کامل به ه حی است که معموالً در هر دور تولید ب و مصالگذریم، بخش دیگر آن شامل مواد اولیه که ب ثابتسرمایۀ

.ی مختلف از این دسته اند رنگ ، میخ، الستیک و مواد شیمیایدر مثال ما، چرم،. ندی رسـمصرف م  
حال با .  تولیـد نیز به دستمزد کارگران تعلق دارد که رقم حدسی آن در باال ذکر شده استو باالخره بخش با قی ماندۀ هزینۀ

 به شرح زیر طور مثاله  بید این واحد صنعتی تولید کفش راتوجه به تمامی این توضیحات، می توانیم کل هـزینه های کار و تول
.در کنار هم ردیف کنیم  

  
  تولید ساالنه                                                                  تومان            هزینۀ

1000000  ساختمانااستهالک ساالنۀ
50000000 سال مورد نیاز در طول  بهای مواد اولیۀ



5000000  آب و برق ساالنه                                        هزینۀ
7000000  مخارج حمل و نقل

15000000  هزینه های اداری
12000000  هزینه های متفرقه

120000000  دستمزد کارگران در سال
210000000  تولید در طول سال ل هزینۀ ک

 
ها  نیز به   جفت کفش تولیـــد کرده است و هر جفت از این کفش69000صنعتی در طول سال فرض کنیم که این واحــد  

.در این صورت کل رقم فروش وی به شرح زیر خواهد بود. دــ تومان در بازار به فروش رفته باش10000بهای   
69000 )ضربدر (10000=  تومان690000000  

 فقط سودی است که نصیب سرمایه دار ، بقیه کنیم تولیــد در سال را کمۀزینه کل هاگر از مبلغ فروش ساالنه ارقام مربوط ب
.شده است  

690000000 - 210000000= تومان 480000000  
م و همین رقم را با یحال بیای.  کفش در طول یک سال است میلیون تومان کل سود  این واحـد صنعتی تولیـــد480رقم 

:نتیجه عبارت است از. یم کل کارگران مقایسه کندستمزد ساالنۀ  

480000000 )تقسیم بر (120000000 = %4 = 400  
.  نامیده می شوداضافی  ارزشنرخ یا  نرخ استثمار  کارگر است که در اقتصاد سیاسی طبقۀ% 400همین رقم   

 
 کار الزم و کار اضافی

 
واحد صنعتی تولید کفش پرداخت شده  دستمزدی است که به کل کارگران وعۀ تومان در مثال باال مجم120 000 000رقم 
ل کار و  وسایه عالوۀ مورد مصرف، ب تومان ارزش مواد اولیۀ90 000 000 ً اوالدر جریان کاری که انجام داده انــدآنان . است

از . انـدها را به کاالهای جدید منتقل ساخته   به این معنی که ارزش آن.ه طور کامل حفظ کرده اندابزار تولید مستهلک شده را ب

عنوان دستمزد ه  تومان ب120 000000  این رقم ازد کهــ با کار خود آفریده انجدیدتومان ارزش   600 000 000 ،این گدشته
آنچه کارگر در این میان زیر نام . عنوان ارزش اضافی نصیب سرمایه دار شده استه  ب شده است و بقیهرداختـها پ به خود آن

ل معیشتی و  پولی است که باید به مدد آن وسایتر به عبارت واضح. ه بازتولید نیروی کار اوستمزد دریافت کرده است هزین
 بتواند فردای آن روز و روزهای بعد نیز برای ه گونه ای که د، ب و فرزندانش را تأمین کن و همسر زندگی خویشنیازهای روزمرۀ



های جـدید و حفظ و  این واحد صنعتی برای تولید کل این ارزشفرض کنیم که کارگران مورد بحث ما در . سرمایه دار کار کند
  8 ساعت از مجموع این 2 روشن است که آنان فقط ،در این صورت.  ساعت کار کرده باشند8انتقال ارزش های قبلی هر روز 

اقع تربیــت نیروی کار  در و و فرزند یانۀ معاش همسررا برای خود، برای بازتولید نیـروی کار خویش و هزیساعت کار روزانه 
 به آنان تعلق  چیز شی شده است که هیچد ارزش های صرف تولی ساعت بقیه6اده اند و  انجام د، سرمایه داران مورد نیازدۀآین

. ندارد  

 ارزش  اینخودِ و  زمان الزم کارعنوان مزد به کارگر پرداخت شده است،ه  آن ب نخست که معادل ارزشیِ ساعت کار روزانۀ 2

 شـده  برای سرمایه دار اضافی ارزشلید تو که  صرف  ساعت بقیه6در مقابل، .  می شود نامیدهارزش الزم داخت شدهپر

با این . خوانده می شودارزش اضافی  ،گونه که تا حاال به کرات نام برده ایم  همان، آنو معادل ارزشیِ  کار اضافیاست

کار الزم بیان دیگری از نسبت ارزش اضافی به ارزش الزم نسبت کار اضافی به توضیح کامالً معلوم است که 

  .است

 
 نرخ سود

 
ا سرمایه داران  و توسط سرمایه ی که کارگران تولیـــد می کننداضافه ارزشیرخ استثمار کارگران یا نرخ ـ نما برای تعیین

در این .  کارگران تقسیم کردیمنۀ را بر کل دستمزد ساال تولیـد شده در طول یک سال اضافی ارزشتصاحب می گردد،  کل 
ود یا صورت سه آنچه ب. دلیل آن نیز کامالً روشن است.  چشم پوشی کردیم تولیــدیر اقالم مربوط به هزینۀاز سامحاسبه 

ر  کارگران یا همان بخش متغیت نشدۀ از کار پرداخبخش ثابت سرمایه که فقط و فقط نه از ارزش اضافی تولیــد می شود
 بورژوازی هیچ گوش کران طبقۀ و متف روشن است که سرمایه داران ها، به روشنی روزبا همه این. ی می گرددسرمایه ناش

  و ناشی شدنکلی منکر می شونده آنان اصل استثمار کارگر توسط سـرمایه را ب. ی برای شنــیدن این واقعیت ندارنـدشنوای
ها افـکار،  سرمایه داران و نماینــدگان فکری آن. ندــ می کنانکار سخت را  مـزدی کارگرانۀاز کار پرداخت نشداضافی  ارزش

و این نوع اضافی   ارزشتثمار و نرخـها به مقوله ای به نام نرخ اس آن. دـ را دارنزش ها و محاسـبات طبقاتی خاص خودار
زان سود را به چنگ ــ باید باالترین مید وــه انپیش ریز کردبه این فکر می کنند که سرمایه ای را . دــباور ندارنحقایق اصالً 

ده است و چه سهمی از آن ـهالک ماشین آالت و ساختمان و برق و گاز شـکه چه بخشی از این سرمایه صرف است این. رندوآ
  آنچه که برای  آنان اهمیت دارد ،در یک کالم. کلی بی تفاوت اسـته تخصیص یافـته است برایشان ببه دستمزد کارگران 

 کل سود حاصل با کل سرمایه در اقتصاد سیاسی سرمایه از مقایسۀنرخ سـود . رخ ارزش اضافیـو نه ن است ودـخ  سنــر



 در یه داران و اقتصاددانان این طبقهچنین تصور گردد که پس سرمادر اینجا شاید در نگاه اول . ـده به دست می آیدانباشت شـ
 معین تولید یا در طول مثالً یکسال ن آن بخش از سرمایه که در یک چرخۀ میاود سـرمایه هایشان به قیاســ نرخ سبۀــمحاس
 ممکن اســت پنداشته شود ،طور مثاله ب. ه انـد، با کل سود حاصل ساالنه بسـنده می کننـد پیش ریز کرددـد و بازتولیـــتولی

  :کار می گیرنده  فرمول زیر را ب نرخ سود خویشمثال باال برای محاسبۀکه صاحبان سرمایه در 

480000000 )تقسیم بر (210000000 = %286/2 = 229  

 حاصل در یک چرخه تولید با  نه قیاس سود ساالنه یا سودنرخ سود منظور سرمایه داران از .  واقعیت امر چنین نیستاما

ه در این فاصله با کل سرمایه  تولید شد اضافی ارزش تولید بلکه مقایسهر رفته در این سال یا در این چرخۀ ثابت به کاسرمایۀ
  تولیــد جارین سـرمایه در جریانکه ای  انباشت شده می اندیشد، مستقل از اینسرمایه دار به کل سرمایۀ. پیش ریز شده است

، به صورت استهالک سرمایۀ ثابت، در طی این فراینده  بی از آنکه فقط جزئ تماماً به محصول جدید تبدیل شده باشد یا این
      ل زیر تبعیت طور واقعی از فرموه یشین بخ سود سرمایه باال به جای فرمول پ نر،در نتیجه.  باشد کاالی تازه درآمدهقالب

  :د می کن
480000000 )تقسیم بر (1000000000 = %48/0 = 48  

در .  نیست عجیبیدۀ، در واقع هیچ پدیـچنین نگاه می کنـد  نرخ سود اینتصاد سیاسی سرمایه داری به محاسبۀکه اق این
یکساله  یــد یا یک  دورۀ تول در یک چرخۀه طور مستقیمتوضیحات پیشین دیدیم که تمامی آن بخش از سرمایه ثابـت که ب

 شـده  کارگر برای صاحب سرمایه بازآفریده به کاال تبـدیل می گردد، همه و همه  بی هیچ  کم و کاست در جریان  کارتولیــد
 ارزش این بخش سرمایه یکجا و بدون ،عبارت دیگره ب. دــشدن در محصول کار نوین برای او باقی می مانو از طریق متـراکم 

اگر به همین نکته با دقت الزم توجه گردد، آنگاه . تحت مالکیت سرمایه دار منتقل شــده استهیچ افت و آفتی به کاالی جدید 
 به کل سرمایه انباشت شــده و نه فقط به بخش مصرف  نـرخ سودش سرمایه دار در محاسبۀروشن خواهد بود که چرا کامالً

 سهم او که حتی تا آخرین ریال. اندیشد می ، تولیــد یا یک دور انباشتستهلک شده این سرمایه، در یک چرخۀشده و م
 است که برای  نرخ سود مطلوب آن را مطالبه می کند، بسیار طبیعی بازهم اماو مستهلک شده را دریافت کرده استمصرف 

.نیز همان نرخ سود را توقع داشته باشدبخش مستهلک و مصرف نشده   

 
  
 
 



  مطلق و نسبی  اضافیارزش
 

 را زمان  زمان کار الزم و بقیه، ساعـت8 بخشی از این  تا کنونی ما مطابق محاسباتِ. ساعته را در نظر بگیریم8وز کار یک ر
 ساعت اول وسایل 2ر با ـبه این معنی که کارگ.  باشد 6  و 2 ت میان این دو فرض کنیم که نسب. کار اضافی تشکیل می دهد

. دسرمایه دار بپردازی سرمایه و د ارزش اضافی براـــ به تولیقیه را ساعت ب6 اجتماعی خود را تولید کند و معیشتی و نیازهای
  سرمایه داری یک شیوۀدـ تولیوۀ شیله کهسئاین م  قرار می دهد، اساسیطرح این قضیه بی درنگ ما را در مقابل یک مسئلۀ

 ارزش تری وـ خودگسرمایه ارزشی است که تنها در جریانس.  توسعه استتر و در حالـ خودگس،انکشاف رو به  پیوستهتولید
 ارزش کردن به حصول یک میزان ثابت بسنده درست از همین رو،. ا حفظ می کنــد ر خود بودنِرمایهـ س واقعیـتیافزای
به تاریخ . دـ جور در نمی آی با جوهر وجـودی سرمایهیا یک نسبت پا برجای تولیـد ارزش اضافی از استثمار کارگرانی اضاف

 این کشورها، امریکا و کانادای  اروپای غربی را با  اوضاع کنونی پانزدۀ و چهارده هایقرن. ندازیم نیـم نگاهی بیسـرمایه داری
بال به سلسه ج. م را با امروز بسـنجیط قرن بیستمـ اواسنِـوبی و ایران و چی کره جنـ و،ها آن  سال قبل را با وضعیت فعلیصد

 را با آنچه که  سرمایه بین المللیت بیکران انباشتـ زمین نگاه کنیم و پهن دش در چهار گوشۀ کرۀرفیع و غول پیکر سرمایه
ظیم تفاوت ک لحظه از خود بپرسیم که این دنیای عدر این قیاس، ی. یم پیش وجود داشته است، مقایسه کن سالحتی بیست

ها برابر و در  طور مثال در طول این مدت، تریلیونه  جهانی، ببا چشم خویش می بینیم که سرمایۀ. چگونه پدیــدار شده است
ی کار کارگران  از محل استثمار نیـرواگر این افزایش فقط و فقط. تـــ افـزایش یافته اسنجومیعالم واقع با نسبتی کامالً 

که  له نیز دقیقاً  فکر کنیمین مسئاد به ـ در این صورت بای -طور قطع چنین استه ب که –مزدی سرچشمه گرفته اسـت 
از استثمار اضافی  ارزش  استثمار کارگران و با اکتفا به حصول همان میزان پیشینولیۀبا بســنده کردن به اشکال اسرمایه 

طور ه  سرمایه ب، و آن این است که روشن تر از روز استیک چیز. جود برسد تاریخی مو به نقطۀیروی کار نمی توانسته استن
 ؤال این است که این افزایش چگونه واما س. تـزایش داده اسـ حاصل از کار هر کارگر را اف اضافی ارزشحجم و نسبت مستمر 

همین سؤال است که ما با دو شکل   پاسخ به درین جا و ت؟ در هم اس به وجود آمدهبا کدام سازوکارها ها و در چه فرایندی
         مواجه  استثمار نیروی کاراضافی در فرایند ارزش  بیشتر میزان و نرخ هر چه افزایش برای برنامه ریزی سرمایهمتفاوت

.می شـویم  
در وضعیتی که کارگر مثالً  با . دهنــدش ـران را افزایـ کارگروزانۀ  زمان کاررمایه دارانـو این است که سشـکل اول این بوده 

د،  اضافی برای سرمایه دار می کن ارزش ساعت بقیه را صرف تولید6ش را تولید می کند و  ساعت کار بهای نیروی کار خوی2
این کار . د وی نیز بیشتر می شوتولید شده توسطاضافی  ارزش و نسبتتر شود حجم چه این ساعات اضافی بیش پیداست که هر



اتی پیدایش خود بر همین تولید سرمایه داری در مراحل مقدم.  استگر کار روزانۀ زمان کار در گرو طوالنی تر ساختنگزیرنا
  .ده استال می کر همین هدف را دنب ساعته16  ساعته و12روزهای کار .  داشته استروش اتکا
د ــ تولییوۀـکیه گاه واقعی شـ ت، کارتر زمان زون از طریق طوالنی تر ساختن هر چه ف اضافی ارزش افزایش،ها با همه این

 پاسخگوی نیاز این ه می توانستاین کار فقط در همان مـراحل آغازین حیـات سرمایه. دـ باشهتوانستی سرمایه داری نبوده و نم
روشن است که کامالً . دود معینی داردـد و حـکه طول ساعات شبانه روز ح اول این. این امر چند دلیل دارد.  تولید باشدشیوۀ

  تواند از ساعات معینی تجاوز کند،باالخره سقفی دارد و نمی کار ، اما طول روزانۀبورژوازی در توحش هیچ مرزی نمی شناسد
وان و که ت دوم این. رمایه داری اصالً سازگار نیست خودافزای انباشت س پیوستهچیزی که با سرشت خودگستر سرمایه و جوهر

در زیر دهشـتبارتـرین و مرگبارترین تازیانه های سبعیت سرمایه داران .  باالخره حدی دارد همای کار روزانهطاقت کارگران بر
تر  سوم و از همه مهم. دبیش از آن را نمی توان تحمل کر . توان کار کرد یا در واقع جان کندهم به هر حال تا حد معینی می 

      های   باالخره انسانند و در مقابل جنایت ها و سفاکیبریت سرمایه داریتثمار و آماج بر کارگران مورد اس تودۀ کهاین
 مبارزات توده های کارگر علیه استثمار و سرمایه داری تاریخ بـی وقفه تاریخ .سرمایه داری دسـت به مقاومت و مبارزه می زنند

 مجبور به قبول حد و مرزی  روزانه کارمانز  طوالنی کردندالیل، سرمایه داران برای همه این  به.ستمکاری سرمایه است
.  استاین امر با سرشت سرمایه داری در تعارض و ،هستند  

، اساس کار سرمایه در اینجا. است» بارآوری اجتماعی کار« هر چه بیـشتر باال بردن  ، اضافی ارزش باال بردن میزانشکل دومِ
 بلکه با توسل به  کار روزانۀا نه با طوالنی کردن، ام استار اضافیزان کـمیمتقابالً افـزایش  میزان کار الزم و کاهـشبر 

 تنها ی،سو  از یک،یوهــ این ش.برای تولیـد یک کاالی معین مورد نیاز است که ول زمان کاری طشترـ بی هر چه کاهش
 عامل  نیروی،ز سوی دیگر ا، است و خودات توسعۀر منطبق بر جهتگیری تاریخی سرمایه داری برای پاسخ به الزامـراهکار مؤث

ت که بایـد آن را این موضوعی اس. تــ اسد سرمایه داریـ تولیــتناقضات سرشتی و درونی شیوۀ محرک اساسی تشدید و
.  و  تشریح کردژرفکاوی  

ت کار الزم  کار ثابت، هر چه ساعادر یک روزانۀ.  دارنـد با هم رابطه ای کامالً معکوسر الزم و کار اضافیپیش تر دیدیم که کا
ر همین پایه، حرکت ب.  که طبیعتاً وجه معکوس آن نیز صدق می کندد زمان کار اضافی افزایش می یابد، امریکاهش یاب

ت که در  زمان کار الزم ساعاتی از کار اس. که زمان کار الزم را کاهش دهد هـدف را دنبال می کند این پیوستهخودپوی سرمایه
قدرت بارآوری  طول این زمان باید  برای کاهش .زومات تداوم حیات کارگر تولید می گرددمل معیشتی و طول آن نیازهای

 واحد محصول تولید 100  ساعته اش8شـته در طول روزانه کار طور مثال در گده سان که کارگر اگر ب  آنا باال برد،نیروی کار ر
  100ر از ـمر یعنی افزایش ظرفیت بارآوری نیروی کار کارگ با تحقق این ا.د واحد یا بیشتر تولید کن200  اکنون،ده استمی کر



ید کل محصوالت   واحـد در روز، به خودی خود، زمان کار الزم برای تولید هر واحـد محصول و الجرم برای تول200 به واحــد
ر و خانواده اش، یا طور مثال بازتولیـد هزینه های معیشتی کارگه  اگر ب،در چنین وضعی.  یافته استتا میزان نصف کاهش

 1 به  اینک، ساعت کار روزانه وی بوده است8ساعت از  2معادل همان بهای نیروی کار وی پیش از افزایش بارآوری کار، 
تأثیر  .دا کرده است ساعت افزایش پی7 ساعت به 6او نیز از  ساعات اضافی کار پیداست که در این صورتوتنزل می کند ساعت 

 7 بود، در حالت دوم % 300  یا 2  به 6 اول این نرخ اگر در حالت.  نیز کامالً مشهود است اضافی ارزشخ این تغییر بر روی نر
.خواهد بود% 700 در واقع  یا ، 1 به   

.به مثال مشخص زیر توجه کنیم  
در سال . عت بود سا20 میالدی، حدود 80  در کشور ژاپن تا آخرین سال دهۀم برای تولید یک دستگاه اتوموبیلمدت زمان الز

ویش یک  ساعت کار خ20، با 1989 ترتیب کارگری که مثالً در سال  ساعت کاهش یافت و به این10  طول این مدت به 94
 ساعت 10 را در ازی اتوموبیل برای خروج از کارخانه سال پس از آن، کل عملیات مونتاژ و آماده س5د، اتوموبیل را مونتاژ می کر

.  انجام می داد  
باشد و باز فرض را بر  نیاز  ایران میلیون تومانی معادل یک سرمایه ااتوموبیل ژاپنی بهکنیم که برای تولید هر دستگاه فرض 

،  حمل و نقل هزینۀ آب و برق،ده، مواد اولیه،ــ قطعات ساخته ش صرف تهیۀتومان 600 000  که از این مبلغاین گذاریم 
با .  داخت شودن دستمزد به کارگران پرعنواه  آن بردد و بقیۀگ ثابت رمایۀـ سزای سایر اجواستهالک ماشین آالت و کارگاه 

این امر طبیعتاً . ولید می کند اتوموبیل تدوجای یک اتوموبیل ه  زمانی معین بکارگـر ژاپنی در یک فاصلۀ ما، تغییرات مورد اشارۀ
  2 تولید هزینۀ. دد مونتاژ اتوموبیل را  تغییر می ده از رون سرمایه گذاری و سود حاصل ناشیهمۀ ارقام مربوط به محاسبۀ

   تومان فـروش 2800000 اتوموبیل به بهای دستگاه 2تومان بود و در صورتی که این   2 000 000  دستگاه اتوموبیل قبالً
 تولید هزینۀفتیم،  اما به دنبال تحوالتی که گ. تومان نصیب سرمایه دار می ساخت800 000می رفـت، اضافه ارزشی به میـزان 

:، زیرا   تومان تقلیل یافته است1 600 000 تومان به 2 000 000  اتوموبیل یاد شـده، از 2  
سرمایۀ ثابت) 600000 + 600000(  + دستمزد400000 =  تومان1600000  

ی  ارزش افزای در فرایندیلثابت دخ ل کار و سایر اجزای سرمایۀ، وسایهمراه با آن بهای مواد اولیهاگر قیمت فروش اتوموبیل و 
  شده است نصیب سرمایه دار اضافی ای که ارزشیایا حاضر در روند کار را بدون تغییر فرض کنیم، آنگاه خواهیم دید که سود 

: ، زیرا  است رسیدهن توما1200000 تومان به 800000از   
1400000) ضربدر (2=  تومان2800000  

2800000 - 1600000= تومان 1200000  



طوالنی تر   کار کارگران را در قیاس با سابقکه روزانۀ  که صنعت اتوموبیل سازی ژاپن حتی بدون این ر اینجا می بینیمد
. طور بسیار چشمگیری افزایش داده استه شی از استثمار آنان را ب نا اضافی ارزش حجم و نرخساخته باشد  

. باز هم گویاتر استمثال زیر  
 ساعت 8دود ـ ح  قرن پیش با90 تا اوایل دهۀیل اساخت موب عظیم صنعتی  های در شرکتایلگوشی تلفن موب هر دستگاه 

 بارآوری کار کارگران تغییر یافت و به این ترتیب دقیقه یک دسـتگاه 3 مذکور به هر این میزان در اواخر دهۀ. کار تولید می شد
  60000 صنعتی یاد شده ات در انحصار گوشی تلفن موبایل تولید هرۀفرض کنیم که هزین.  شدبرابر 160  موبایلتولید کنندۀ

.  بهای نیروی کار بوده باشدتومان  30000 ثابت و  متشکلۀ سرمایۀ سهم اجزای تومان 30000  باشد و از این رقمتومان
به این با توجه . دـ به فروش رسیده باشتومان   90000دود ــیل حااریم که هر دستگاه موبهمچنین فرض را بر این گذ

 می توان به این شرح برآورد  متمایز راکامال  نرخ ارزش اضافی مربوط به این  دووضعیتدر میزان و  تغییرات حاصل مفروضات،
.                                                                         کرد  
پدیـد آورده تومان   30000 و اضافه ارزشی به میزان ر حالت نخست، یک کارگر در طول روز یک تلفن همراه تولید کردهد

دقیقه یک دسـتگاه و در   3در هر  مذکور کارگر ،در حالت دوم. اسـت%  100دود ــ ح اضافی در این وضعیت ارزشنرخ. اسـت
همان میزان  همان کارگـر با دریافت ،به این ترتیب. تـ تحویل ساخته اسایل را مونتاژ و آمادۀ موب 160 قریب  طول روز

   اضافی ارزشستثمار یا نـرخ نرخ ا.  ده استی صاحبان سرمایه ایجاد کر برابر سابق را برا160دسـتمزد، اضافه ارزشی حدود 
 که آیا کل این ارزش ین ادر بارۀ. تاس % 160 000به میزان  رقمی خیره کننده و نجومی  حالت اخیرده توسط وی درتولید ش
 ویژهه  آیا می توان نرخ استثمار نیروی کار را بد می شود، تولیر این انحصارات ی توسط یک کارگطور واقعه یکجا ب اضافی
  در مورد این یا آن کارگر منفرد، کارگران این یا آن واحــد صنعتی جـداگانه، یا حتی این کنونی تاریخ سرمایه داریدرلحظۀ

       یل ا میان نرخ استثمار کارگری که موبارۀ این پرسش که رابطۀه در ب و باالخر،د یا نهکشور و آن کشور مجزا محاسبه  کر
 با نرخ استثمار جهان تولید و مونتاژ می کندیا باالترین محصول صنعتی فرامدرن را در نقطه ای از »   اریکسون« و»نوکیا« 

  .د به تفصیل صحبت خواهیم کرلمللی چگونه است،  بعداً  کارگر بین اطبقۀتوده های وسیع 
 یا باید طول : توانــد به دو طریق صورت  پذیرد  می اضافی ارزش افزایش میزان و نرخ،دــبا توجه به آنچه در باال گفته ش

 ، بیشترنام دارد مطلق  اضافیارزش  که،طـریق نخست.  کار را باال برد و یا باید بارآوری نیـروی کار را افزایش دادروزانۀ

اً بیشتر ز بعددر این رابطه نی. دد سرمایه داری را نشان می دهـ تولیوۀ شیهور و نشو و نمای اولیۀدر دوران ظساز و کار سرمایه 

ط فنی و اجتـماعی این روش نیازمنــد تحول در شرای. تـموسوم اس  نسبی اضافیارزش روش دوم به.  توضیح خواهیم داد

. است تولید  شیوۀکار و الجرم متحول شدن مستمر خودِ  



 

  و سازمان کار اضافی ارزشدولی تفرایند
 

 به بیان ، یا جامعۀ موجودیم کل نظم اقتصادی، سیاسی، مدنی و اجتماعیگویب  اگردـد جلوه کنــ در نگاه اول بسیار بعیشاید
 خرید و وای یک سازمان کار مبتنی بر رابطۀسـرمایه داری، س  نظام  تار و پود و همۀ سیاست دولت، قانون، ساختار کل،دیگر

در این میان   .ت داردـ واقعیاین موضوعاما . تـچ چیز دیگر نیســ، هی اضافی ارزش تولیــد کار یا همان رابطۀروش نیرویف
یر فشار نقــد و اعتـراض که این نظم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در هر حال ز این. تنها یک نکته مهم را نباید فراموش کرد

 نظام، توحش ها  قدرت این از این جهان یا نقطه ای از سیطرۀاگر در گوشه ای. ه و قرار دارد طبقه کارگـر قـرار داشـتو مبارزۀ
طور قطع فشار ه ب. نظر رسـد، مطمـن باشید که یک دلیل بیشتر ندارده  کمی کمرنگ تر از سایر نقاط آن بو انسان ستیزی ها
طورغیرمستقیم، عامل و بانی این ه کارگری جاهای دیگر، بطور مستقیم، یا چه بسا فشار جنبش ه  ب،آن دیارمبارزات کارگران 

ایه یا سازمان کار که نظم اجتماعی موجود در بنیاد خود سوای سازمان کار سرم ماحصل کالم این. کمرنگ ترشـدن  بوده است
   تولید قای شیوۀاین سازمان کار از بطن نیازها و ملزومات ب.  تولید ارزش اضافی هیــچ چیز دیگر نیسـتمبتنی بر رابطۀ

 حل معضالت سرمایهن راهکار  فرا روییده است و قرار است که در همه شئوی سرمایه  ارزش افزاییه داری و تداوم فرایندسرما
 طبقۀاین موضوعی است که تشریح عمیق آن برای .  باشدتر انبوه  هرچه اضافی ارزشد ــ و تولیبرای انباشت هرچه افزون تر 

 درونی  در اینجا مورد بررسی ماست، نحوۀ  رویکرد و پویۀعجالتاًآنچه .  بدان خواهیم پرداخترد و ما بعدا داکارگراهمیت حیاتی
.  تولید سرمایه داری استکار زایش سازمان کار اجتماعی شیوۀسرمایه در   

 که توضیح دادیما نیز این ر. تـ در حال توسعه استر یا پیوستهـ اجتماعی خودگسرمایه یک رابطۀـیم که سر شرح دادباالت
  و دستیابی سرمایه داران به تولید سرمایه داری در گرو متحول شدن مداوم روند کار سرمایهخودگستری و انکشاف مستمر شیوۀ

واقعیت این است که تاریخ سرمایه داری، تاریخ تحقق همین فراینـــد و کشف .  کالن تر است نسبی هرچه اضافیارزش
.های مورد نیاز این کار است  راه حلراهکارها، راهبردها و  

 

 همکاری 
 

ها و  سرمایه هنوز اهرمورق بزنیم به دوره ای می رسیم که سوی گدشته دور و دورتر ه  را ب حیات سرمایه داریکارنامۀ هر گاه
جتماعی سازمان ا، مـدیریت و ابزار کاردوره ای که . مصالح و راهکارهای چنــدانی برای حصول هـدف مذکور در اختیار ندارد

ی از کارگران مزدی کارگیری شمار هر چه بیشتره در این دوره، تالش برای ب قرار دارد،  رشد خودکار سرمایه در مراحل اولیۀ



این .  بیشتر است اضافی ارزشیزی سرمایه داران برای حصول واحد، در زمان واحد، تکیه گاه اصلی برنامه رتوسط یک سرمایۀ

قبل از هر چیز تأثیر  .ز اهمیت بودرمایه داران حائـد لحاط برای ســت، از چنـ موسوم اس همکاری که به،ر سازمانیابی کاشیوۀ

 دیگر کاهش می داد  را در جهت یادگیری عده ای از عدۀها های انفرادی آن تدریج تفاوته  بی کارگران بر هممهارت و کاردان
این . می ساخت تر  توسط اجتماعی یعنی کار نهفته در هر واحد کاال نزدیکو کار تعداد هر چه بیشتری از کارگران را به کار م

 که نیروی جمعی هایی از کار مانند جا به جا کردن وسایل و مواد اولیهکه بخش  دوم این. امر بسیار به نفع سرمایه داران بود
وشن اسـت که براینــد مشترک نیـروها همیشه ر . داران، آسان تر انجام می گرفت به نفع سرمایهکارگران را نیاز داشت، باز هم

 زمانی معین اصلۀ در یک فخودجمعی ه طور همزمان و با نیـروی دسته چند کارگر ب. تر استها بیش از حاصل جمع عددی آن
. دصورت جدا از هم قادر به انجام آن نیستنه ی را انجام دهند که همان شمار کارگر در همان مدت معین بمی توانند کارهای

رمایه داران می توانستند در هزینه های ــس ،همکاری شکل  در کار بگذریم با شـروع سازمانیابی فرایندها که   اینازهمۀ

بدیل تد انبار را ــند، چنـد کارگاه از یک کارگاه استفاده کنــبه جای چن. عمل آورنده های زیادی ب یالها صرفه جوید کاـــتولی
اخته شــده به بازار را تنزل دهنـد و بسیاری موارد  به کارگاه یا کاالهای سحمل و نقل مواد اولیه ینۀهز. به یک انبار نماینــد

.د ها کمک می کردیگر از این قبیل که در مجموع به باال رفتن نرخ سود آن  
د کارگران مزدبگیر  زیا شماررنامه ریزی همکاریِـت که با بـ بحث حاضر ما این اسیار اساسی در اینجا و در مورد بسیک مسئلۀ

اجتماع کارگران در .  کار تبدیل به ضرورتی برای پیشرفت خود فرایند تولید شد فرمانروایی سرمایه بر فراینددر زیر یک سقف
 سرمایه شتناک استثمار و جنایاتر برابر فشار وحخشمگین و قهرآمیز آنان را د مقاومت ها ناچار مکان واحد و کار همزمان آن

      ، توسل سرمایه داران به زور و توحش و اعمال قـدرت علـیه کارگـران را به دنبال خودنوبۀه ب ،امر و این ــدسبب می ش
. می آورد  

 ارزش  حصول آنان برای. و اعتراضات و مبارزات کارگران غلبه کنندسرمایه داران به هر جنایتی دست می زدند تا بر مقاومت 
. ندفی آنان به هر تالشی دست می زدای کارگر و برای کاهش بخش الزم و باال بردن کار اضاانبوه تر از کار توده هاضافی 
 فرمانروای مطلق چگونگی سرمایه داران می خواستند.  بود بر روند کارو اعمال قدرت و تسلط همه جانبهها در گر همه این

ـری اجتماعی بودن رونـد کار رفاً پاسخی به  نیاز جب صتقالی آنان برای حصول این تسلط. باشند کار  فرایند و پیـشبردانجام
  سرمایه داری و سرشت استثمارگرانۀ تولیــددر شیوۀ  توسل به توحش و زور منطق عینی و الزامی،تر از آن  مهم، بلکهنبود

سرکشی . ذاتی سرمایه بود تبـلور تضاد  درونی و  کار دار به فرمانرواـی بر فرایندنیاز سـرمایه. نمایـش می نهاده سـرمایه را ب
 کارگـر و از سوی دیگر توسل سرمایه به قهر و کنترل و سرکوب و سازماندهی سو مبارزۀ این تضاد ریشه ای و اندرونی از یک

  گردهماییتاست که کارفرمایان از همان دقایق نخستیندر همین راس. ود به همراه می آورداین کنترل و سرکوب را با خ



ور از سایرین ت مراقب و مأممی شونـد تا متناسب با نیاز خویش شماری از کارگـران را در هیئبر آن ک سقف کارگران در زیر ی
. ند به  آنان محول کن کنترل کارگران رامتمایز کرده و وظیفۀ  

انحالل  و  از هسـتی اجتماعی خود ارگر مزدی انفصال ک در فرایند عطفی مهم نقطۀدــتجمع کارگران در یک محیط کار واح
عنوان یک ه وری که کارگر بدر همین جاست که نیروی بارآ.  برای سرمایه بود اضافی ارزشد تولیدـواقعی و ارگانیک او در رون

 همزمانطوره  کارگر ب100 در نظر بیاوریم که .دل می شودــور سرمایه مبی خلق می کند عمالً به نیروی بارآ جمعتولید کنندۀ
 اما این کارگران و منفرد را خریداری کرده اسـت،زا ـد کارگر مجــ سرمایه دار نیروی کار ص.دــنن با هم کار می کو هماهنگ

سرمایه دار برای خصلت جمعی . کار می گیرنده  و مرکب یکجا در پروسه کار سرمایه به صورت همبستهاینک کل توان خود را ب
لی که او در رونــد کار از حالت جمعی بودن این نیرو و مصرف ی نپرداخته است، در حاترکیبی مجموع این نیروها هیچ بهایو 

. د بیشترین بهره را می برمتحد و مرکب آن  
 

   مانوفاکتور و تقسیم کار
 

 ظهور راز  . بیشتر آغاز کردتولیــد سود هرچه  به یک ماشین ویژۀ  با تحول انسانرونـد کار را  تحولتولید سرمایه داری فرایند
د ـمانوفاکتور از پیون. رم گامی در انکشاف همین راز می توانست باشدـنیز الج آنن جا بود و هر گام بسط رمایه در همیـس

.  خرد خود تقسیم گردیدی کار تا آنجا که در آن روزگار امکان داشت به اجزافرایند. دـ تشکیل شماشینی کارگران جزء کار بسیار
جیرۀ دراز این تخصص ها و تقسیمات به ز تقسیم شد و هر کارگر در زن خرد و ری های تخصصتولیـد هر وسیله به بسیاری

 از تحول  ماشینی جـزء جدایی ناپذیریبه این حلقه های بی ارادۀ انتبــدیل کارگر.  آهنی بسیار بی اراده ای تنزل یافتحلقۀ
و افزایش هر چه ممکن کار اضافی کاهش هر چه بیشتر زمان کار الزم   نسبی انبوه تر، اضافی ارزشیدسرمایه برای تولروند 
 خود تقسیم  کار در درون جامعه تکیه داشت، به نوبۀ معینی از رشد تقسیم کار یم کار مانوفاکتور که خود بر درجۀتقس. بود

 واحد رۀ که در زنجی،هر کار تخصصی درون کارگاه.  توسعه داد و متحول ساخت به میزان بسیار زیادی درون جامعه رااجتماعی 
 مرکب کار انجام می گرفت، خود  شالوده و سنگ  از فرایندلید مانوفاکتوری توسط یک کارگر به مثابه جزء در هم تنیده ای تو

  هرچه بیشترین خود گواه توسعۀشمار مانوفاکتورها  به سرعت رشد کرد و ا. فاکتور تولیدی جدید گشتبنای پیدایش یک مانو
                                         .تقسیم اجتماعی کار در سطح جامعه بود

  یکجاهست و نیست اختیار، اراده و آزادی خویش را کل  صدها انسان کارگر زیر فشار گرسنگی و استیصال و فقردر مانوفاکتور

 نیروی کار این کارگران.  برای  تولید یک کاالی واحد می کردند سرمایهتقسیم کار حاضر و برنامه ریزی شدۀتسلیم 



ه  کلیه حقوق مصرف و ب»قانون کار سرمایه« این نیرو فروخته شده بود و بر اساس. دیگر هیچ تعلقی به خود آنان نداشت
رگاه  سرمایه دار صاحب کابه »نقانو«  مطابق اینی کار کارگر نیروخرید.  صاحب مانوفاکتور بودکارگیری آن یکجا حق مطلق

تقسیم کار از پیش برنامه  یک بر اساس نقشۀ قبلی خویش و در سیطرۀ کارگر را  که کل کار این صدها می دادحق

           .دده  و مورد بهره برداری قرار کند وادار به کار، بیشتر و انبوه تراست اضافی ارزشسان که نیاز تولید  آن،ریزی شده

رقابت سبعانه میان صاحبان مانوفاکتورها در اینجا .  اجتماعی سرمایه صورت و سیاق دیگری داشت اما تقسیم کاردر درون جامعه
 نسخه اعی را این تقسیم کار اجتم و وحشیانه ای کور، جبارانه می شد تا به شیوه بود که باعثی تولید شدهبر سر فروش کاالها

ه است، رضه گردید این تقسیم کار اجتماعی نسخه پیچی شده را بر آنچه که از قبل تولید شده و به بازار عد و مفادپیچی کن
 و  تعیین می کرد چه تولید شود، به چه میران تولید گردد، سرمایه بود که حاضر و آمادۀمانوفاکتور تقسیم کاراگر در . دتحمیل کن

فاکتورهای پراکنده رقابت سرمایه های مجزای متعلق به صاحبان مانو  چه کند و چه نکند، در درون جامعۀ تولیددر جریانکارگر 
   ر کارگران را تعیین  از استثما سهم هر سرمایه داراست و  و آنچه به بازار عرضه شده نچه تولید گردیده بود که  سرنوشت آ

                             .می کرد
ت کار و زندگی و دار و ندار اجتماعی  را بر سرنوش مهر خود اساسی همه جا حکم می راند و یک اصل،در همه این حاالت 
 باال بردن هر  اصل نیروی کار،فروشندههای  بی انتهای استثمار توده  توسعۀ تعمیق و تشدید و اصل:ی کوبید  ها فرو مسانان

 اصل  در یک کالم،، وکارگرانتوسط  کار انجام یافته  کار الزم در کل حجمچه ممکن بخش اضافی کار و کاهش هر چه مقدور
 کز کاراردیواری کارگاه و مر چهااین تاخت و تاز به  قلمرو.ها دگی انسان دستیابی به تسلط کامل بر زن برایتاخت و تاز سرمایه

  آن بود که  نقش قدرتسرمایه بر . را در بر می گرفتیا  کل جامعهزیست اجتماعی اسر فضای  سر بلکه،دمحدود نمی ش
دی از ب مطلق هر نوع اختیار و آزاتولید را در مسیر بهره کشی حداکثر از نیروی کار و سل.  در همه جا احراز کندقانونگذار را

 بر کارگران  فزونتر استثمار و کاهش هر چه بیشتر کار الزم متناظر با تشدید هر چه راتقسیم کار. دکارگران برنامه ریزی می کر
قابت و اکش ردر کشچه تولید شود و چه تولید نشود و از هر چیز به چه میزان تولید گردد را . و روند جاری کار تحمیل می کرد

های  نظم تولید را بر بنیان افزایش بی مرز اضافه ارزش. م می زد جامعه رقبرای کل های پراکنده خود میان بخش جبری ستیز
 قراردادپردازی و احکام  ،قلمرو قانونگذاری، مدنیت سرمایه دارینسبی بر کارگران مسلط می گرداند و همین نظم را به 

ها  ها به مغز و ذهن و شخصیت آن  و مصالح ملزومات فروش کاالها را به مثابه نیاز انساننیاز بازار. اجتماعی بسط می داد
حق و آزادی و عدالت و انسانیت و فرهنگ و شرف و همه چیز را علیه هر نوع حق و شرف و آزادی و عدالت و . تزریق می کرد

      .ها تسری می داد هن و فکر آدمزش و ذبه محتوای آمو این ترجمه را های انسانی ترجمه می کرد و فرهنگ و ارزش
 ر دولت  ساختا بهاجتماعی و سیاسی،  به سازمان کار سراسری سرمایه و به روبنای مدنی، اضافی بیشتر ارزشتولید برنامه ریزی



                                                                                                               .تسرمایه داری  گسترش می یاف
                      

 ماشینیسم و صنعت بزرگ         
 

 حیات اجتماعی  دیگرۀسلسله جنبان کلیه اشکال تغییر و تبدیل در کلیه قلمروهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و هر عرص
رگر برای خود که بخش روزانه کار را که کا  این: یک چیز بود تا آنجا که به سرمایه بر می گشت، یک چیز و فقط ها انسان

ز مانوفاکتور گذار تولید سرمایه داری ا .  مبدل می گردد افزایش یابد اضافی ارزش تا بخش دیگر آن که بهالزم دارد کاهش دهد
برای پیدایش و دوران مانوفاکتور نخستین زمینه ها و پیش شرط های الزم . در همین راستا انجام گرفتبه صنعت بزرگ نیز 

یل  تبدیتدریج که افزارها از شکل ادوات کار دستی انسان خارج شدند و به آالت ماشینه ب. توسعه صنعت بزرگ را فراهم آورد
دست افزارهای خاص جزء کاران یک .  نیروی انسانی آزاد شدت یک نیروی محرک از قیودگردیدند، خود ماشین نیز در هیئ

 و  های بزرگ تخصصی سپرد جای خود را به آالت و ادوات ماشین،مانوفاکتور، مثالً پشم زن و شانه کش و پشم چین نخریسی
ها  نیز که از همان  ان انس،در همین راستا.   خاصی را احراز کردماشینی وظیفۀابزار  ها در زنجیر به هم بافتۀ هر کدام از آن

ر  انحالل خود در این روند را آغاز کرده بودند، با ظهور صنعت بزرگ، هر چه بیشتستین تولد روند کار سرمایه، فرایندلحظات نخ
 اما همین صنعت بزرگ چاره ای نداشت جز . صنعت بزرگ را مستقر ساختمانوفاکتور پایۀ . ندو بیشتر در این روند منحل شد

 فنی پایۀ.  بماند توانست در حصار مانوفاکتور شکل ماشینی و تکامل یافته صنعت نمیزیرا  پایه را در هم بشکند، که آن این
ل تولید توسط پدید آورد که تولید وسایطی ه خود ماشین بود و صنعت بزرگ شرایبلکمتناسب صنعت بزرگ دیگر نه مانوفاکتور 

     .  تولید سرمایه داری قوام گیرد و رشد کندل تولید در شیوۀ، بخش تولید وسایبه بیان دیگر. ماشین هر چه بیشتر توسعه یابد
د سرمایه داری  تولیشیوۀدر  تولید ارزش اضافی  بزرگ با فرایند میان ماشین و صنعتنجا اساسی ترین نکته، توضیح رابطۀدر ای
گفتیم که . ه پرداز استژگونرشت درونی خود رابطه ای وانا به س توضیح دادیم که روند کار سرمایه در بنیاد و بپیش از این. است

 بر روی سرچشمۀ  در همین گذرمی کند و می کند که بهای کار کارگر را و نه بهای نیروی کار او را پرداخت  چنین القاسرمایه
ونه سازی هر اژگگامی در وه طور قطع هر گام از رشد سرمایه داری ب.  کارگر پرده می اندازدر و استثما اضافی ارزشواقعی تولید

گونه   همان نیز، انباشت سرمایههای عظیم و غول پیکر به حیطۀ صنعت بزرگ و ورود ماشین. له استچه عمیق تر همین  مسئ
. طور سهمگین توسعه می داده  تولید را متحول و متحول تر می ساخت، ابعاد این توهم آفرینی و مسخ پردازی را نیز بکه شیوۀ

                               چیست؟ و ارزش دهی ماشین به محصول از کجا ناشی می گردد؟  واقعیت ماجراکهاما ببینیم 



مخلوق سرمایه یا  محصول معجزه و نبوغ و کرامات » ماه نخشب «  ماشین خود کنیم کهتأکید این نکته  برقبل از هر چیز
 ، کار مردۀ ماشین.جسد شده استتت مرده در آمده و متراکم و مصوره ماشین کار زنده ای است که ب. سرمایه داران نیست

. ها متولد شده است  کار انسان خود از عمق فرایندین کمک کرده استدانشی که به اختراع ماش. های کارگر است انسان
 از روند کار وقتی ها اساسی تر، از همه این. ها ارتزاق کرده است ده از محصول کار آدمدانشمندی که ماشین را اختراع کر

 نیست، سرمایه ای که خود مخلوق کار  دیگرام سرمایه داری صحبت می کینم ماشین سوای سرمایه هیچ چیزسرمایه و نظ
کار یه داری است که بی وقفه و مستمر این سرشت تولید سرما.  تولید شده است اضافی ارزشارگر است و توسط او به صورتک

به .  کارگر مسلط می سازد است بر کار زنده یا کارگر و طبقۀسازد و این کار مرده را که سرمایهمرده را به کار زنده مبدل می 
تر این است که  اساسی  دوم و بسیارمسئلۀ .این ترتیب ماشین خود مخلوق کار کارگر است و هیچ منشأ و مولد دیگری ندارد

سط ماشین سوای دروغ بافی و توهم آفرینی هیچ چیز دیگر هر گونه سخن از تولید ارزش تو.  هیچ ارزشی تولید نمی کندماشین
به  محصول  این است که بخش معینی از ارزش خود را ر ماشین تا آنجا که به ارزش افزایی مربوط می شودتنها کا. نیست

ارت واضح تر،  به عب، یا که جزئی از ارزش متراکم در خودماشین هیچ ارزش جدیدی تولید نمی کند، سوای این . منتقل می کند
  حصول جدید انتقال  به م، نیروی کار است در روند تولیدتراکم در خود را که کار همان تودۀ فروشندۀبخشی از کار انسانی م

خاطر بیاورید که قبالً با شرح و استدالل نشان دادیم که ارزش هر کاال، کار ه ب. له را کمی بیشتر بشکافیماین مسئ. می دهد
.  تومان در بازار بفروش می رسد20000عنوان مثال، یک جفت کفش را در نظر بگیریم که ه  ب،حال.  استنهفته در آن کاال

 تولید به آن جود داشته است و بخشی که در جریانبخشی که قبل از تولید آن و. ارزش این کاال از دو بخش تشکیل شده است
از میان ترکیبات این . ل کار و ماشین آالت است به وسایبخش اول شامل مواد اولیه و استهالک مربوط.  ده استاضافه ش
اما ، ی مصرف شده یکجا با همان ارزش پیشین خود وارد کاالی جدید شده اندچرم و الستیک و رنگ و مواد شیمیایبخش، 

 دل هزینۀی که معا را به کاال انتقال داده اند، جزئ ثابت فقط بخش معینی از ارزش خودماشین و کل جزء استوار سرمایۀ
 م متشکلۀ این بخش از بهای کفش  اقالفرض کنیم که حاصل جمع همۀ. فش استاستهالک آن برای تولید یک جفت ک

 یا زیاد از شکل ماشین و  کمود داشته است و اکنون بدون ریالی تومان قبل از تولید کفش وج8000این . د تومان باش8000
 تومان دیگر چیزی است که وجود نداشته و 12000 ارزش کفش یا قیۀب. فته استتراکم یا ها در کفش  و مانند اینمواد اولیه

 توسط کار کارگر خلق گردیده و در کاالی جدید یا همان کفش تبلور پیدا کرده این بخش  فقط و فقط. ر شده استاکنون پدیدا
ساختن یک کفش را به کفش ود برای که بهای استهالک خ  ماشین هیچ ارزش تازه ای نیافریده، جز این،در این میان . است

 بهای مواد  عالوۀه  فرسایش ماشین ب تومان کل هزینۀ20000سرمایه دار با فروش کاالی تولید شده به . ده استمنتقل کر
 تومان دیگر فقط ارزش جدیدی است که کار 12000. د بی هیچ کم و کاست دریافت می کن تومان را دوباره  8000 یعنی اولیه



 10000د و ه صورت مزد به او می پرداز تومان را ب2000چیزی که سرمایه دار جزء ناچیزی از آن مثالً . ریده استکارگر آف
.  مبدل می سازد یا الحاقیطور عمده به سرمایه جدیده ده و بر را در شکل ارزش اضافی تصاحب کرتومان دیگ  
هر گام رشد تکنیک و با . ی تشدید گردیدر به شکل غول آساینیروی کا ماشینیسم و صنعت بزرگ، استثمار سرمایه از با توسعۀ

  بارآوری نیروی کار افزوده شد، به این معنی که کارگر در مدت زمانی بسیار کوتاهتر از سابق حجم بسیار صنعت، بر درجۀ
 ه  بلید نیروی کار اوست کار که معادل مزد کارگر یا بهای بازتو از روزانۀی بخش،در همین راستا. دمحصول تولید کرعطیم تری 

ه عنوان مزد دریافت  ساعت را ب4 ساعته ارزش 10 کار  او قبالً از یک روزانۀاگر مثال. یز رو به کاهش نهادگونه ای حیرت انگ
.  ساعت، یک ساعت و یا بسیار کمتر نتزل یافت2 ساعت به 4 تکنیک و رشد چشمگیر بارآوری کار، این  با توسعۀ،دمی کر

ه  ب کارگر بسیار بسیار عظیم تر تولید کردند و درهمان حال سهمی بسیار بسیار نازلتر از محصول کارشان را طبقۀکارگران و کل
             . دندصورت بهای نیروی کار دریافت کر

سم و  تکامل ماشینیاستثمار کارگر در جریانکه تشدید هر چه وحشیانه تر  این. در اینجا تأکید بر یک نکته بسیار مهم است
  بخش الزم بلکه به معنای تنزل هرچه بیشتر. نیستبهای نیروی کار وی در قیاس با گذشته صنعت بزرگ مترادف با کاهش 

     . کار است که به ارزش اضافی و سرمایه مبدل می گرددروزانۀ آن بخشی از  کار و افزایش غول آسایدر کل روزانۀکار وی 
 این دستاوردهای عظیم را تمامی و تکنیکی بشر به سرمایه، ستمر کلیه دستاوردهای علمی تولید سرمایه داری با تبدیل مشیوۀ

 کارگر  های متوالی تودۀ فروشندۀ نیروی کار و کل طبقۀ کارگران، نسل چه سهمگین تر استثماردر خدمت تشدید و تعمیق هر
.  تکنیک برای سرمایه داران بودت بزرگ توسعۀل و زنان نخستین موهب از کار کودکان خردسا بهره گیری.جهانی به کار گرفت

 سود چندان مقرون به صرفه و مایۀ نحیف آنان  سال را به دلیل جثۀ10 یه، خرید کار کودکان زیراگر در آغاز صاحبان سرما
 وضعیت صنعتی این های یابی سرمایه به ماشینبا دستمی کردند،  آنان خودداری  استخدام ازکالن نمی دیدند و به همین خاطر

 ضعیف می توانستند با دستمزدی بسیار کمتر و گاه فقط با همان جثۀ اطفال خردسال. دکار کودکان خریدار پیدا کر.  کردتغییر
عین همین . ندحموله های سنگین را جا به جا کنهای چرخ دار م طور مثال به کمک گاریه نصف، ثلت یا  ربع بزرگساالن ب

 در کارگیری این تکنیکه های کارگر و ب سرمایه داران به کمک تکنیک محصول کار توده .دی کرله در مورد زنان صدق ممسئ
 6 تا 5 وقتی که از یک خانوادۀ. گران شدندطور مؤثر موفق به کاهش بهای نیروی کار کاره شکل سرمایه از این طریق نیز ب

 معاش خانواده ر به کارکردن بودند طبیعتاً هزینۀمجبونفری بیشتر افراد از زن و مزد، کودک خردسال تا پیرمرد و پیرزن لب گور 
ط تاریخی به سرمایه داران ه ویژه در آن شرایاین امر ب.  چند نفر قرار می گرفتنفر باشد بر گردۀ  یککه بر گردۀ جای اینه ب

                                                     .  دهندتمزد کارگران را هر چه بیشتر کاهشامکان می داد که بهای دس



جا طوالنی یاد شده در همه  افزایش چشمگیر بارآوری کار عالوه بر عوارض تولید سرمایه داری، رشد تکنیک و توسعۀ شیوۀ
 اما از  سرمایه داری . مقداری عجیب جلوه کندله در نگاه اول شاید این مسئ. کار را نیز به دنبال آوردشدن هر چه بیشتر روزانۀ

 کار موکول به قوای جسمانی کارگر تا واقعیت این است که روزانۀ. نی هیچ چیز دیگر بعید نیستانیت و حق و حقوق انسا انسجز
طور مستمر و متوالی برای کارفرما کار کند، حال به ه  شبانه روز را بهیچ کارگری نمی تواند همۀ. یل استمرز معینی قابل تطو

ست می دهد و قادر به انجام ژی و توان جسمی خود را از دتر باشد، کارگر نیز زودتر انررساینده هر میزان که کار شاق تر و ف
 امکان می داد که در قیاس با ماشین به دلیل تأثیرش در تسهیل نسبی انجام کارهای سخت به کارگر.  کار کمتری استروزانۀ
فرصت نیز برای مکیدن خون کارگران و تاراج آخرین رمق سرمایه داران از این .  کار کندری از روز را مدت بیشت بتواند قبلدورۀ

  . ر ممکن طوالنی می ساختند کار را تا حداکثن ورود ماشین ها به بازار، روزانۀحیات آنان بهره می گرفتند و به یم
ین زمان طی پدید می آورد که کارگر در کوتاهترر را وسیعاً افزایش می داد و شرایکاسوی بارآوری نیروی  ماشین از یک

 تر هر چه بیش برای بهره کشی داراند و از سوی دیگر حرص سیری ناپذیر سرمایه حجم محصول یا ارزش را تولید کنبیشترین
به  کار کارگر را م روزانۀ تالش افتادند تا به کمک ماشین بخش الزاز همه سو در کارفرمایان . دامن می زدر کارگران را از کا

 12ماشینی که عمر مفیدش مثالً  . سرحد امکان افرایش دهند و متقابالً بخش اضافی آن را تا ممکن کاهشنازلترین میزان 
 ساعته فرسوده می شد، باز هم برای سرمایه داران در 16 سال اما با روز کارهای 6 ساعته بود، اگر حتی 8سال با روز کارهای 

 سال به 6مدت  روشن که سرمایه دار صاحب ماشین در به این دلیل. قیاس با حالت اول سودآوری بسیار کالن تری داشت
اوردی علمی و  دستۀ همسرمایه با انحالل ماشین و  . ناشی از کار کارگران را به چنگ می آورد اضافی ارزش سال12 اندازۀ

طی که هر روز خیل در شرایاین امر .  بارآوری نیروی کار را بی هیچ وقفه و درنگ باال و باالتر برد خود تکنیکی بشر در پیکرۀ
. هم به دنبال می آوردطور طبیعی پیدایش ارتش وسیعی از  بیکاران را ه  خلع ید شده راهی بازار کار بودند، بکثیری از دهقانانِ

 گام به گام از پلکان عرش قدرت باال می رفت، به نیروی قاهر خلوق کار کارگر بود، یعنی سرمایهپدیده ای که از بیخ و بن م
گر و کل  هست و نیست کارس می کرد و از این جا پیرامون همۀی جلو استحاله می شد، بر تخت قدرت خدایرگرمافوق کا

نیز که اینک دیگر سرمایه و فقط سرمایه بود به رقیب تا پای جان او در همین راستا ابزار کار  . دکارگران امر و نهی می کر
                           .                 د گرسنگی و مرگ پرتاب می کر ورطۀهکار را از کارگر می گرفت و او را ب. تبدیل می شد

 بی نانی هیچ نقشی زی کارگران یا پرتاب آنان به ورطۀدر بیکار سا فی نفسه  نبه این حقیقت شفاف باید توجه کرد که ماشی
ماشین می توانست در . اکثر کمک را می کردحد کار را باال می برد، به افزایش محصول کار  نیرویماشین بارآوری. نداشت

  . تولید سرمایه داری نهفته بودبلکه در ژرفنای شیوۀمعضل نه در ماشین . خدمت بهبود زندگی و آسایش بیشتر کارگر قرار گیرد
 این بادلۀوی کار کارگر و الجرم ارزش م نیر بارآوری نیروی کار، ارزش استفادۀردنهمراه با باال ب سرمایه ه صورتماشین ب



           یکار شده بودند، خود را همچون سکۀ از کار به با ورود ماشینشمار کثیر کارگرانی ک. نیروی کار را سخت کاهش داد
در چنین وضعی صاحبان سرمایه نیز فرصت را مغتنم . باید به هر دری می زدندبی اعتباری می یافتند که برای یافتن کار جدید 

 تنزل آن به زیر ارزش واقعی  سرحد ممکنتا بهای نیروی کار این جمعیت مازاد را کار و مقدم بر همه و بهای نیروی شمرده
 بشر سیتزانه ای که در سرتاسر تاریخ سرمایه داری از آغاز تا امروز توسط سرمایه داران علیه کارگران دنیا سالح قتالۀ می دادند،

                                                          . به کار گرفته شده است
. اژگونه پرداز و توهم ساز استیاد و در بن ای رابطه گونه که قبالً شرح دادیم،  همان، اضافی ارزش تولیدرابطۀ سرمایه، یا رابطۀ

اضافی  ارزش . د تعبیر می گرد بهای کار بهبهای نیروی کار. دو وارونه پرداز این رابطه، همه چیز وارونه دیده می شدر آیینۀ
نین انباشت و ارزش پویی  و بیکارسازی کارگر که جبر قواد، و حاصل نقش سرمایه قلمداد می شآفریده شده توسط کارگران

ماشین ها را به عنوان دشمنان ) در مراحل اولیۀ مبارزات خود( و، از همین رو، کارگران د جرم ماشین تلقی می گردسرمایه است
صورت افکار، ه  ها را لحظه به لحظه و گام به گام بسرمایه داری عین همین وارونه پردازی تولید  شیوۀ.خود خرد می کنند
ملزومات، سرمایه همزمان  کلیه . د اشاعه داده و اشاعه می دهها ولوژی در فضای زندگی انسانخالق، ایدئعقاید، فرهنگ، ا

قانون، قرارداد، سیاست، مدنیت، نهادهای مدنی و سیاسی، صورت ه ی خود یا استثمار کارگر را بمصالح و منویات ارزش پوی
 تودۀ. لط می سازدط کار و زندگی و بند بند حیات اجتماعی بشر مس اجتماعی بازتولید کرده و بر شرایدولت و کل فراساختار

 علیهز همان آغازادامنگیرش ویش و زیر فشار فقر، گرسنگی و آالم ط کار و زندگی خ نیروی کار به حکم شراییع فروشندۀوس
ه است و این مبارزه را در تمامی طول تاریخ حیات   دست به مبارزه زد،اسر توحش و جنایت این رابطۀ اجتماعی سرسرمایه،

 ،استها مربوط   وسیع آن تا آنجا که به تودۀ،ارگران یک معضل اساسی ک.  و می دهدسرمایه داری تا به امروز ادامه داده 
اما دیده و می بینند، آنان سرمایه دار را . ه و هست بود این وضعیت از ریشه های واقعی وجودرستن شناخت شفاف و دفقدا

سرنوشت   اما، دست به طغیان می زنند و علیه آنمی کنند را لمس بهای ارزان نیروی کار. داسننمی شنطور عمیق ه سرمایه را ب
  تاریخی افکاری است که از عمقافکار مسلط در هر دورۀ. دسان که الزم است تعمق نمی کنن را آن کار و محصول کار خود

این معضل . ها تزریق می گردد د و توسط طبقه حاکم عصر به سلول سلول حیات اجتماعی انسان برمی خیز  تولید مسلطشیوۀ
 مورد  گفتگوی ورۀ برخورد کارگران به ماشین در د.ط موجود نیز در دام آن اسیرنداست که کارگران دنیا در همین شرایبزرگی 

 ستیز با شکل  اما این مبارزه در،طور واقعی با سرمایه در جنگ بودنده  آنان ب. بود بسیار مشخصی از همین معضلجلوۀ  نیزما
. ظاهر می شد شینما  

                                               
 



  مطلق و نسبی اضافی ارزش میانبطۀ تولید سرمایه داری و راشیوۀ
 

ی  برا خود، با استقرار پایه های عام توسعۀ تولید سرمایه دارید که شیوۀی کنناصرار م سرمایه داری بعضاً ن لیبرالِمنتقدا
 سرمایه ،ر آنانبه باو. دبسنده می کن  و تولید فنی کار  فراینددنمنقلب کر ، صرفاً به اضافی ارزشافزایش مستمر میزان و نرخ 

ش  ارزباالبردن های متناظر با  درونی و نهادی از توسل به سازوکارعنوان یک  شاخص ه دی خود و ب به خواز این فاز به بعد
ی سراسر  روایت می گویند یا می پندارند  آنچه اینان.اضافی مطلق دست می کشد و یکسره به ارزش اضافی نسبی دل می بندد

 عمومی سیستم سرمایه داری و مبدأ تولید مطلق پایۀاضافی ش  ارزتولید. لید سرمایه داری است توبورژوایی از سرمایه و شیوۀ
این نیز . در حال انکشاف است خودگستر و  اجتماعی  پیوسته سرمایه یک رابطۀپر واضح است که. اضافه ارزش نسبی است

 دن، منقلب کر های فنی تولیدۀ فرایند است که خودگستری و انکشاف مداوم تولید سرمایه داری در گرو انکشاف بی وقفواضح
 اضافی نسبی  ارزشی سود افزونتر از طریق حصول  به افزایش بارآوری کار و جستجوروند کار، اتکای همه جانبه هر چه بیشتر

طی، حتی در باالترین فاز رمایه در هیچ دوره و تحت هیچ شرای اما س. بدیهیات هستند ها در شمار اینهمۀ.  بیشتر استهرچه
        مطلق متوسل به شیوۀ اضافی ارزشبه هر سالحی برای باال بردن  باز هم ،وری کار اجتماعیممکن و محتمل رشد بارآ

 در یک چشم به هم  به باالترین دستاوردهای علمی و تکنیکی در پیش چشم ما و در روزگار تجهیز هم اکنونسرمایه. می گردد
 و در این  می کند جاهای دیگر را طی ماترا و همۀو سو نیویورک و مانیل، پاریس ان استکهلم و شانگهای،  می فاصلۀزدن

گیز و دلربای به این خاطر که سیمای دل ان، فقط  و هموطن و سرزمین اجدادی و همه چیز دل می شویدوطن  از معراج عظیم 
 تولید  قرار شیوۀبا است  .سنگاپوری را دیدار کند کارگر  ساعتۀ70 سالۀ فیلیپینی یا هفته ای 7 ساعتۀ کودک 14 کار روزانۀ

  اضافی ارزش مکانط مناسبات سرمایه داری بر عرصه های مختلف تولید اجتماعی، دیگر گفتگویسرمایه داری و به دنبال تسل
ط متفاوت تولیدی  در شرایانباشت ها و مشخصات جریان ویژگی مقوله ای مربوط به  در جهتگیری عام سرمایهمطلق و نسبی

  در همان حال برای مقابله با کاهش نرخ رآوری نیروی کار دست یافته باشد، اماه باالترین سطح با ب حتیاگر سرمایه ای. است
اگر در . طور قطع زمین و زمان را بر هم می ریزد تا به این هدف دست یابده سود خود محتاج طوالنی کردن روزانه کار باشد ب

رو درنگ راهی نقطه ای می شود که با چنین مقاومتی روبوفیق نیابد بی  تگوشه ای از دنیا زیر فشار مبارزات کارگران به این کار
ر اگر سرمایه ای قادر به تطویل روزانه کا. عکس این قضیه نیز صادق است. باشدین مقاومت ضعیف تر و شکننده تر  انباشد یا 

ها   این از همۀ.هیچ راه دیگری ندارد بارآوری نیروی کار  تالش برای ارتقایجز خود  اضافی ارزشنباشد برای باال بردن نرخ 
امتداد  خود مستلزم نسبی در عین حال مطلق است زیرا   اضافی ارزشهرکنیم که  نباید فراموش که بگذریم، این نکته را نیز

به  است تا  مطلق نسبی است، به این دلیل که خود در گرو پیشرفتی در بارآوری کار اجتماعی اضافی ارزش کار است و هرروزانۀ



به این دلیل بر مترادف  سرمایه داری ن لیبرال و ناسیونالیستِمنتقدا.  الزم را تا سر حد ممکن کاهش دهد زمان کارمدد آن
  نسبی اصرار می ورزند که می خواهند واقعیت سرمایه داری بودنِ اضافی ارزش سرمایه داری با مجرد تولید تولید شیوۀبودنِ

   ی وف عمیقاً بورژوایآنان از این کار خویش اهدا. ی مانند ایران را نفی کنندله کشورهایمی از جهان موجود از جمبخش عظی
  .  ند که ما در جای خود بدان خواهیم پرداختکارگری خاصی را دنبال می کنضد

    
        

 
 

                                                             
 
 
 
 

 
 
 


