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آنچه يک کارگر بايد بداند

اصول اوليه دربارۀ قيمتُ ،مزد ،سود و تورم
اين مقاله با ُمزد و برخی عوامل سروکار دارد که سطوح آنھا را تعيين میکند.
کارگر در ازای مزد نيروی کار خودش را به کارفرما میفروشد .نيروی کار شامل توانائی فزيکی جھت کار و
مھارتھای فنیست که کارگر در دورۀ آموزش و تجربه کسب کرده است.
بهھمان شيوهایکه کاالھای ديگر برای فروش در بازار ارائه شده اند ،کارگر در ارائۀ نيروی کار خود برای فروش،
بدانوسيله در نتيجه قدرت خود را به کار در يک کاال تبديل میکند.
ُمزد پرداختی کارفرما قيمتیست که کارفرما برای خريد نيروی کار کارگر میپردازد .مانند کاالھای ديگر ،قيمتی که
خريدار )کارفرما( آماده پرداخت کردنست تحت تأثير تعدادی عوامل قرار گرفته است.
يکی از اينھا عرضه و تقاضاست .اگر اشتغال کامل و کمبود نيروی کار/کارگر وجود داشته باشد ،کارفرماھای منفرد
با يکديگر رقابت میکنند که کارگران موجود را برای اشتغال خاص خود تأمين کنند .آنھا اينکار را با ارائه ُمزدھای
باالتر انجام میدھند.
کارفرمايان وجود ارتش بیکاران را بيشتر ترجيح میدھند که بتوانند با استفاده از تھديد به اخراج دستُمزدھا را پائين
نگهدارند .اين شرايطیست که اکنون در تمام کشورھای سرمايه داری موجود است .ترس از اخراج شدن در حال
حاضر برخی از کارگران را متقاعد کرده که سياست کنترول دستُمزد را بپذيرند.
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اما ديگر عرضه و تقاضا بيش از کاالھای ديگر بھترين عامل اصلی تعيين سطح دستُمزد نيست ،بلکه يک عامل ثانويه
است.
نتيجۀ مبارزه برای دستُمزد بين سرمايه و کار )سرمايه دار و کارگر( عامل ديگریست.
ھدف کارگر بھبود ستاندارد زندگی خود است و يکی از راهھای اصلی که ممکنست اين امر تحقق يابد ،از طريق
افزايش واقعی دستُمزدست.
ھدف کارفرما رساندن افزايش سود خود به حداکثرست.
کارگر و کارفرما ،در ورود به يک رابطه در دورۀ توليد ،اھداف متضادی دارند و از آنجھت که کارگر ُمزد خود را از
کارفرما میگيرد و کارفرما سودش را از نيروی کار کارگر میگيرد ،يک درگيری ھميشگی بين آنھا وجود دارد.
نتيجه اين مبارزه در ھر زمان خاص برخی تأثيرات را بر سطح دستُمزد میگذارد .مکانھای کارگری ميليتانت و به
خوبی سازماندھی شده ،از آنھائی که سازماندھی نشده اند بھتر مبارزه میکنند .جھت اثبات اين ادعا مثالھای فراوانی
وجود دارند.
اما اين يکی ديگر از عوامل ثانويه در تعيين واقعی ارزش دستُمزدھاست.
جامعۀ سرمايه داری مدرن نياز به ارتش ميليونی مردم آماده به کار دارد که مواد اوليه ،توليد کاالھا برای فروش و
خدمات را ارائه دھند .اگر صرفا ً کارفرماھا با کيسهھای سرمايۀ پولی و ماشن آالت وجود داشته باشند اما ھيچ کارگری
نباشد ،ھيچکاری انجام نمیگيرد) .ارزش دارد اشاره شود که سرمايه داری نمیتواند بدون کارگران کار کند ،اما
کارگران میتوانند بدون سرمايه داران کار کنند(.
کارگران نه با عصای جادوئی و نه حتی با ماھرترين کامپيوتر ساخته نشده اند .آنھا متولد میشوند؛ بايد بزرگ شوند،
آموزش ببينند و تحصيل کنند ،در سالمت خوب نگهداشته شوند ،خانه داشته باشند و غيره و غيره.
در روند فرد در حال رشد منبع ملزمات مصرف میشود ،که زندگی فرد را ابقاء کند و سپس ،در سن خاصی ،جھت
کار قابل استفاده میشود .نيازھای کارگران در طول زندگی جھت ابقاء خودشان ادامه می يابد که ھمنوع خود را تکثير
نمايند .بنابراين ،کارگر بايد برای يک خانواده و توليد مثل فرزندانش لوازم زندگی را مھيا سازد.
در جامعۀ ما ،اين نيازھا به طور متوسط و برای سالھای زيادی در چيزی معروف شده است که دستُمزد پايه خوانده
میشود .اين دستُمزد برای سالھا بر اساس »شاخص سری سی() (١بود که ھزينۀ غذا و خواروبار ،کرايۀ خانه چھار
– پنج خوابه ،لباس و ظروف ،سوخت ،برق و برخی اقالم متفرقۀ خانوادۀ يک مرد ،ھمسر و سه فرزندش را ثبت کرده
بود.
امروز ،شاخص قيمت مصرف ) (٢جايگزين »شاخص سری سی« شده است و در بسياری جھات شبيه ھمان شيوه
برای ارزيابی دستُمزد استفاده میشود.
رئيس قاضی سابق دادگاه داوری در يکی از داوريھای خود گفت» :در ستانداردھای پذيرفته شدۀ ما از زندگی ،با نگاھی
به آن از نقطه نظر نيازھای قابل مشاھده ،من دستُمزد پايۀ کنونی را برای يک خانوادۀ سه نفره کافی میدانم ،اما برای
وجود يک خانوادۀ چھار نفره ناچيز میشمارم«.
قاضی ديگری از دادگاه داوری ،در تالش جھت تعيين دستُمزدی که گفته میشد »منصفانه و معقول« ست ،به اين
نتيجهگيری رسيد که دستُمزد بايد »نيازھای طبيعی يک کارمند متوسط به عنوان انسان در يک جامعۀ متمدن« را
برطرف کند .به اشاره نيازھا دوباره توجه کنيد.
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در حالیکه ستانداردھای زندگی و توقعات تغيير میکنند ،البته ،نيازھای افراد تغيير میکنند ،اما اين تغييرات آن اصل
اساسی را تغيير نمیدھد که دستُمزد را تعيين میکند.
در حالیکه نيازھای اساسی انسان از يک فرد به فرد ديگر بسيار متفاوت نيست )ما میتوانيم تنھا تا اندازۀ معينی
بخوريم ،تنھا بر روی يک تختخواب بخوابيم ،تنھا زير يک سقف زندگی کنيم و غيره و غيره( ،ممکنست تصور شود
که دستُمزدھا بايد برابر و يا نزديک به برابر باشند .اما ما میدانيم که چنين نيست.
برخی از تغييرات دستُمزد در جامعۀ ما برمبنای مھارت يا آموزش آکادميک اضافه شده اند و اين در بسياری از
مبارزات جھت حفظ »نسبيت« در دستُمزدھا منعکس میشود .عوامل مبارزۀ طبقاتی و عرضه و تقاضا قبالً ذکر شده
اند.
اما به تأثير اين عوامل و اندازۀ اختالفات دستُمزد نبايد مبالغه کرد.
تمام دست ُمزدھای کارگران اساسا ً توسط نيازھايشان تعيين میشود ،اما »دستمزد« کارفرما که سود ساخته شده می
باشد ،به ھيچ وجه رابطه ای با نيازھای فردی کارفرما ندارد .يک فرد سھامدار ممکنست درآمدی صدھزار دالری
داشته باشد و ممکنست بدون انجام ھيچکاری آن را به دست آورده باشد.
تمام تاريخ استدالل دربارۀ تثبيت دستُمزد در استراليا )و در ديگر کشورھای سرمايه داری – م( و تمام روشھای به
کارگرفته شده جھت ارزيابی دستُمزدھا توسط دادگاهھا و کميسيونھای مختلف تأئيدی زنده از تئوری مارکس بر اين
مورد است.
اين تئوری نتيجهگيری کارل مارکس را تأئيد میکند که »ارزش نيروی کار توسط نيازھای الزم جھت توليد ،پرورش،
حفظ ،و تداوم نيروی کار ست« ).(٣
به عبارت ديگر :دستُمزدھا بيان پولی ارزش نيروی کاری ھستند که توسط ميانگين اجتماعی زمان مورد نياز جھت
توليد مواد غذائی ،پوشاک ،سرپناه و غيره برای توليد و بازتوليد توانائی کارگر جھت کار تعيين شده است.
اگر از يکطرف دستُمزد کارگر تعيين میشود واز طرف ديگر سود کارفرما افزايش می يابد ،سؤال بعدی که به فکر
میرسد منبع سود است .سود نه از آسمانھا نازل شده و نه توسط کارفرما در نتيجۀ کار خودش »کسب« شده است .به
احتمال زياد موافقيد که سود کارفرما از طريق استثمار کارگران به دست میآيد.
اين اولين مقالۀ متناوب درباره تئوری و عمل است.
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