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  آمادور نويدی: برگردان

  ٢٠١٧ مارچ ١٢

  آنچه يک کارگر بايد بداند

  

  ُ قيمت، مزد، سود و تورمۀ اصول اوليه دربار

  .کند ھا را تعيين می ُبا مزد و برخی عوامل سروکار دارد که سطوح آناين مقاله 

زيکی جھت کار و ی فئنيروی کار شامل توانا. فروشد کارگر در ازای مزد نيروی کار خودش را به کارفرما می

  . ربه کسب کرده استج آموزش و تۀست که کارگر در دور ھای فنی مھارت

 نيروی کار خود برای فروش، ۀرای فروش در بازار ارائه شده اند، کارگر در ارائکه کاالھای ديگر ب ای ھمان شيوه به

  .کند وسيله در نتيجه قدرت خود را به کار در يک کاال تبديل می بدان

مانند کاالھای ديگر، قيمتی که . پردازد ست که کارفرما برای خريد نيروی کار کارگر می ُمزد پرداختی کارفرما قيمتی

  .ست تحت تأثير تعدادی عوامل قرار گرفته است آماده پرداخت کردن) رماکارف(خريدار 

کارگر وجود داشته باشد، کارفرماھای منفرد /اگر اشتغال کامل و کمبود نيروی کار. ھا عرضه و تقاضاست يکی از اين

ُار را با ارائه مزدھای ک ھا اين آن. کنند که کارگران موجود را برای اشتغال خاص خود تأمين کنند با يکديگر رقابت می
  . دھند باالتر انجام می

ُمزدھا را پائين  دھند که بتوانند با استفاده از تھديد به اخراج دست تر ترجيح می کاران را بيش کارفرمايان وجود ارتش بی

ل ترس از اخراج شدن در حا. ست ا موجود ست که اکنون در تمام کشورھای سرمايه داری اين شرايطی. دارند نگه

  . ُمزد را بپذيرند ل دستوحاضر برخی از کارگران را متقاعد کرده که سياست کنتر
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ُمزد نيست، بلکه يک عامل ثانويه  اما ديگر عرضه و تقاضا بيش از کاالھای ديگر بھترين عامل اصلی تعيين سطح دست

  .است

  .ست يگریعامل د) سرمايه دار و کارگر(ُمزد بين سرمايه و کار   مبارزه برای دستۀنتيج

ست اين امر تحقق يابد، از طريق   که ممکن ھای اصلی ھدف کارگر بھبود ستاندارد زندگی خود است و يکی از راه

  . دست ُمز افزايش واقعی دست

  

  .ھدف کارفرما رساندن افزايش سود خود به حداکثرست

ُجھت که کارگر مزد خود را از   از آن توليد، اھداف متضادی دارند وۀکارگر و کارفرما، در ورود به يک رابطه در دور
  .ھا وجود دارد گيرد، يک درگيری ھميشگی بين آن گيرد و کارفرما سودش را از نيروی کار کارگر می کارفرما می

ه ھای کارگری ميليتانت و ب مکان. گذارد ُمزد می نتيجه اين مبارزه در ھر زمان خاص برخی تأثيرات را بر سطح دست

ھای فراوانی  جھت اثبات اين ادعا مثال. کنند ی که سازماندھی نشده اند بھتر مبارزه  میئھا ه، از آنخوبی سازماندھی شد

  .وجود دارند

  .ُمزدھاست اما اين يکی ديگر از عوامل ثانويه در تعيين واقعی ارزش دست

وليد کاالھا برای فروش و کار دارد که مواد اوليه، ته  سرمايه داری مدرن نياز به ارتش ميليونی مردم آماده بۀجامع

 پولی و ماشن آالت وجود داشته باشند اما ھيچ کارگری ۀھای سرماي ًاگر صرفا کارفرماھا با کيسه. خدمات را ارائه دھند

تواند بدون کارگران کار کند، اما  ارزش دارد اشاره شود که سرمايه داری نمی. (گيرد کاری انجام نمی نباشد، ھيچ

  ).دون سرمايه داران کار کنندتوانند ب کارگران می

شوند؛ بايد بزرگ شوند،  ھا متولد می آن. ی و نه حتی با ماھرترين کامپيوتر ساخته نشده اندئکارگران نه با عصای جادو

  . داشته شوند، خانه داشته باشند و غيره و غيره آموزش ببينند و تحصيل کنند، در سالمت خوب نگه

کند و سپس، در سن خاصی، جھت  شود، که زندگی  فرد را ابقاء  زمات مصرف میدر روند فرد در حال رشد منبع مل

نوع خود را تکثير  نيازھای کارگران در طول زندگی جھت ابقاء خودشان ادامه می يابد که ھم. شود کار قابل استفاده می

  .ا مھيا سازدبنابراين، کارگر بايد برای يک خانواده و توليد مثل فرزندانش لوازم زندگی ر. نمايند

ُمزد پايه خوانده  ھای زيادی در چيزی معروف شده است که دست طور متوسط و برای ساله  ما، اين نيازھا بۀدر جامع

 خانه چھار ۀ غذا و خواروبار، کرايۀبود که ھزين) ١)(شاخص سری سی«ھا بر اساس  ُمزد برای سال اين دست. شود می

 يک مرد، ھمسر و سه فرزندش را ثبت کرده ۀ خانوادۀو برخی اقالم متفرق پنج خوابه، لباس و ظروف، سوخت، برق –

  .بود

شده است و در بسياری جھات شبيه ھمان شيوه » شاخص سری سی«جايگزين ) ٢(امروز، شاخص قيمت مصرف 

  .  شود ُمزد استفاده می برای ارزيابی دست

 ما از زندگی، با نگاھی ۀدر ستانداردھای پذيرفته شد«: ھای خود گفتيرئيس قاضی سابق دادگاه داوری در يکی از داور

دانم، اما برای   سه نفره کافی میۀ کنونی را برای يک خانوادۀُمزد پاي به آن از نقطه نظر نيازھای قابل مشاھده، من دست

  .»شمارم  چھار نفره ناچيز میۀوجود يک خانواد

ست، به اين » منصفانه و معقول«شد  زدی که گفته میُم قاضی ديگری از دادگاه داوری، در تالش جھت تعيين دست

را »  متمدنۀنيازھای طبيعی يک کارمند متوسط به عنوان انسان در يک جامع«ُمزد بايد  گيری رسيد که دست نتيجه

  .به اشاره نيازھا دوباره توجه کنيد. برطرف کند
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کنند، اما اين تغييرات آن اصل  ازھای افراد تغيير میکنند، البته، ني که ستانداردھای زندگی و توقعات تغيير می در حالی

  .کند ُمزد را تعيين می دھد که دست اساسی را تغيير نمی

 معينی ۀتوانيم تنھا تا انداز ما می(که نيازھای اساسی انسان از يک فرد به فرد ديگر بسيار متفاوت نيست  در حالی

ست تصور شود  ، ممکن)ر يک سقف زندگی کنيم و غيره و غيرهخواب بخوابيم، تنھا زي بخوريم، تنھا بر روی يک تخت

  .دانيم که چنين نيست اما ما می. ُمزدھا بايد برابر و يا نزديک به برابر باشند که دست

 ما برمبنای مھارت يا آموزش آکادميک اضافه شده اند و اين در بسياری از ۀُمزد در جامع برخی از تغييرات دست

ً طبقاتی و عرضه و تقاضا  قبال ذکر شده ۀعوامل مبارز. شود ُمزدھا منعکس می در دست» يتنسب«مبارزات جھت حفظ 

  .اند

  . ُمزد نبايد مبالغه کرد  اختالفات دستۀاما به تأثير اين عوامل و انداز

ًمزدھای کارگران اساسا توسط نيازھايشان تعيين می تمام دست  می  شده کارفرما که سود ساخته» دستمزد«شود، اما  ُ

ری الست درآمدی صدھزار د دار ممکن يک فرد سھام. باشد، به ھيچ وجه رابطه ای با نيازھای فردی کارفرما ندارد

  . دست آورده باشده را ب کاری آن ست بدون انجام ھيچ داشته باشد و ممکن

ه ھای ب و تمام روش)  م–و در ديگر کشورھای سرمايه داری (ُمزد در استراليا   تثبيت دستۀتمام تاريخ استدالل دربار

ھای مختلف تأئيدی زنده از تئوری مارکس بر اين  ھا و کميسيون ُمزدھا توسط دادگاه کارگرفته شده جھت ارزيابی دست

  .مورد است

ارزش نيروی کار توسط نيازھای الزم جھت توليد، پرورش، «کند که  گيری کارل مارکس را تأئيد می اين تئوری نتيجه

  ). ٣(» روی کار ستحفظ، و تداوم ني

ُمزدھا بيان پولی ارزش نيروی کاری ھستند که توسط ميانگين اجتماعی زمان مورد نياز جھت  دست: به عبارت ديگر

  .ی کارگر جھت کار تعيين شده استئی، پوشاک، سرپناه و غيره برای توليد و بازتوليد توانائتوليد مواد غذا

فکر ه ال بعدی که بؤود واز طرف ديگر سود کارفرما افزايش می يابد، سش ُمزد کارگر تعيين می طرف دست اگر از يک

به . شده است» کسب« کار خودش ۀھا نازل شده و نه توسط کارفرما در نتيج سود نه از آسمان. رسد منبع سود است می

  .آيد دست میه احتمال زياد موافقيد که سود کارفرما از طريق استثمار کارگران ب

  .  متناوب درباره تئوری و عمل استۀاين اولين مقال

  

  :منابع

)١(-  

 ١٩۶٠ بود که تا سال ١٩٢١ آمار استراليا در سال ۀشاخص سری سی، شاخص قيمت مصرف ساخته شده توسط ادار

 ۀ کارگر در يک دورۀاين شاخص جھت چانه زنی دستمزد در استراليا، و برای شاخص بندی دستمزد طبق. ادامه داشت

  .طوالنی بود

https://en.wikipedia.org/wiki/C_Series_Index 

)٢(-  

https://en.wikipedia.org/wiki/Consumer_price_index 

)٣(-  

  . انتشارات پروگرس٣۴. ارکس، صدستمزد، قيمت و سود، کارل م
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 :برگردانده شده از
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