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 ھوادار سازمان انقالبی افغانستان  - الله: بازتايپ توسط

  ٢٠١١ نومبر ١۴

  

  قانون ارزش اضافی
  

. مايه داری و استثمار نيروی کار استماھيت و جوھر مکانيسم سيستم سر" ارزش اضافی"توليد و تجديد توليد 

خصلت درونی و پنھان شيوۀ توليد سرمايه داری يعنی توليد و تجديد " سرمايه"کارل مارکس در اثر گرانبھای خود 

دومين کشف مارکس در " راز توليد سرمايه داری"افشای . توليد ارزش اضافی را برای اولين بار آشکار ساخت

  .بود که سوسياليسم را به علم تبديل نمود" اليستی از تاريخدرک ماتري"کنار کشف اول، 

م کار، بار آوری کار در سطح لده، وسايل کار و تقسيه داری، به علت تکامل نيرو ھای مؤدر شرايط توليد سرماي

.  ساعت، ارزشی معادل ارزش نيروی کارش توليد کند۴لذا يک کارگر قادر است مثالً در مدت . ی قرار داردباالئ

تا مجموع وسايل معيشت الزم برای )  ساعت۴مثالً (کافی است که يک کارگر بخش کوچکی از روز را کار کند 

 ساعت کار ۴ولی اينکه ارزش . توليد کند) ساعت٢۴(نگھداری خود و تجديد نيروی کارش را برای تمام مدت روز 

ور است، به ھيچ  وجه مانع از آن  ساعتۀ کارگر ضر٢۴برای زندگی )  ساعت است١٢يا يک سوم روز کار که (

کار گذشته ای که در نيروی کار نھفته است و کار زنده ای : "به عبارت ديگر. نيست که وی تمام روز را کار کند

تواند انجام دھد، مخارج نگھداری روزانۀ اين نيرو و مصرفی که روزانه از اين نيرو می شود  که اين نيرو می

  ١."وت ھستندکرد، در مقدار کامالً متفا

 ساعت کار ارزش به وجود ١٢تواند معادل   ساعت کار است ولی ھمين نيروی کار می۴ارزش نيروی کار معادل 

نيروی کار آن ارزش مصرف ويژه . ی آن است انسان ھم در اين خصلت ارزش افزائتمام ويژگی نيروی کار. آورد

که سرمايه دار نيروی کار را می خرد، ھمين  ھنگامی": ای است که بيشتر از ارزش خود ارزش می آفرينند

  ٢."اختالف ارزش را در نظر دارد
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گر در ازای فروش نيروی کارش، حقوقی از او دريافت می کند رسرمايه دار نيروی کار را در بازار می خرد، کا

رف نيروی از آن پس، ارزش مص. که معادل ارزش نيروی کارش يعنی مخارج نگھداری و تجديد توليد آن می باشد

کار ديگر متعلق به کارگر نيست بلکه از آِن خريدار است، ھمانطور که ارزش مصرف نان خشک فروخته شده مال 

  :يک روز کار کارگر را در نظر بگيريم. نانوا نيست بلکه متعلق به خريدار است

روی کار در تمام مدت از آن پس استفاده از ني. سرمايه دار ارزش روزانۀ نيروی کار را به کارگر می پردازد

به کار )  ساعت١٢يعنی به مدت (سرمايه دار اين نيروی کار را در تمام مدت روز . روزانۀ کار به وی تعلق دارد

اگر ھمين جا کار متوقف .  ساعت اول کار کارگر ارزشی معادل ارزش نيروی کارش توليد می کند۴در . می اندازد

ولی سرمايه دار کارگر را . ی به جيب بزند و نه کارگر استثمار شده استتواند سود شود نه خريدار نيروی کار می

 ساعت کار اضافی، کارگر به ٨در . کشد  ساعت از او کار می١٢دارد و در واقع  می  ساعت به کار وا۴بيش از 

ای اضافه کار يا کار رايگان بر( ساعت کار اضافی ٨در ھمين . صورت رايگان برای سرمايه دار کار می کند

يا " ارزش اضافی"است که کارگر ارزشی اضافه  بر ارزش نيروی کارش توليد می کند، ارزشی که ) سرمايه دار

  .نام دارد" اضافه ارزش"

پس ارزش اضافی ارزشی است که کارگر در جريان پروسۀ توليد اضافه بر ارزش نيروی کارش توليد می کند و به 

ين محصول کاری است که بابت اارزش اضافی بنابر. ب می گرددطور رايگان توسط سرمايه دار تصاحب و غص

جوھر .  توليد سرمايه داری توليد اضافه ارزش استۀھدف بالواسط. آن کارگر پولی از سرمايه دار دريافت نمی کند

توليد و تجديد توليد اضافه ارزش . و ماھيت سيستم سرمايه داری توليد اضافه ارزش و تجديد توليد آن است

توليد اضافه ارزش قانون مطلق شيوۀ توليد : "مارکس می  گويد. نمندی اساسی اقتصاد سرمايه داری استقانو

  ٣."سرمايه داری است

از توليد کنندۀ مستقيم ربوده می شود، ساخت ھای ) اشکال مختلف کار رايگان(شکل و شيوه ای که با آن اضافه کار 

در جوامع ما قبل سرمايه داری، استثمار انسان از .  اجتماعی مختلف را از يکديگر متمايز می سازد–اقتصادی 

تصاحب مازاد  توليد توسط برده دار يا فيودال به طرز خيلی بارز و . انسان به شکل آشکاری انجام می پذيرفت

ت بھرۀ مالکانه به ارباب فيودال کار بردگی در نظام برده داری، بيگاری و يا پرداخ: محسوسی صورت می گرفت

 عکس در جامعۀ سرمايه داری، غصب مازاد توسط سرمايه دار يا تصاحب هولی ب. در نظام فيودالی يا سرواژ

ايه ايدئولوژی حاکم در رژيم سرم. اضافه کار پرولتر توسط صاحب سرمايه به شکل پنھان و مخفی انجام می گيرد

دھد معادل بھای کار او  ينطور وانمود می کند که دستمزدی که به کارگر میی، اداری، يعنی ايدئولوژی بورژوائ

بدان معنی نيست که کارگر برابر کاری که انجام ) و نه بھای نيروی کار(وقتی می گوئيم مزد بھای کار است . است

 که طی آن کارگر درستی بين مدت زمان کاریه که چنانچه ديديم در روز کار بايد ب در حالی. داده مزد گرفته است

ه ی که بضافی که طی آن کارگر ارزش اضافيارزشی برابر با ارزش نيروی کارش توليد می کند و مدت زمان ا

= دستمزد "ش است که اين اصطالح اما سرمايه دار به نفع. ق گذاشتخودش تعلق نمی گيرد، توليد می کند فر

ه مزد کارگر را مطابق تمام کاری که انجام داده پرداخته دھد ک کار برد، زيرا اينطور نشان میه را ب" بھاری کار

پردۀ مطلوبی است که استثمار را پنھان کرده و " بھای کار"اين اصطالح . که حقيقت اينطور نيست است در حالی

بنابرين شکل دستمزد ھر اثری را که مربوط ": مارکس در اين باره می نويسد. ارزش اضافی را مخفی می سازد
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تمام کار . قسيم شدن روزانۀ کار به کار الزم و کار اضافی، کار پرداخته و کار نپرداخته، محو می کنداست به ت

ی که برای ارباب بيگار ده برای خود و کار اجباريدر بيگاری، کاری که . مانند کار پرداخت شده به نظر می رسد

در کار بردگی، حتی آن . ھم تميز داده می شونددھد مکاناً و زماناً به طور محسوس و ملموس از  زميندار انجام می

جزئی از روزانۀ کار نيز که برده فقط برای جبران ارزش وسايل معيشت شخصی خويش و لذا واقعاً برای خود کار 

تمام کارش مانند کار بی اجرت جلوه می . دھد می کند مانند کاری به نظر می رسد که برای خواجه اش انجام می

آنجا . عکس حتی اضافه کار يا کار بی اجرت مانند کار اجرت دار به نظر می رسده  مزدوری باما در کار. کند

دھند پنھان می کند و اينجا مناسبات پولی کار رايگان  مناسبات مالکيت کاری را که بردگان برای خود انجام می

يروی کار را به شکل دستمزد يا توان اھميت اساسی تبديل ارزش و بھای ن ازينرو می. کارگر مزدور را می پوشاند

تمام نظريات مربوط به کارگر و سرمايه دار، ھمۀ فريفتاری شيوۀ توليد سرمايه . به ارزش و بھای خود کار دريافت

پديده ای ی ھای مداحانۀ اقتصاد عاميانه بر پايۀ ھمين شکل زادی خواھانۀ آن و تمام ياوه سرائ پندار ھای آهداری، کلي

  ٤."دھد، قرار گرفته اند ی می سازد و درست عکس آن را نشان میرا نامرئکه رابطۀ واقعی 

مارکس با افشای راز توليد سرمايه داری، يعنی توليد ارزش اضافی، ثابت کرد که تصاحب کار رايگان شکل اصلی 

کانيسم اساسی با کشف راز استثمار سرمايه داری، م. شيوۀ توليد سرمايه داری و ھمراه با آن استثمار کارگران است

سامانی ھا و تضاد ھای جامعۀ سرمايه ه بدين ترتيب، راه حل ناب. توليد سرمايه و سيستم مبتنی بر آن توضيح داده شد

تضاد بين کار و سرمايه، پرولتاريا و بورژوازی، تضاد آشتی ناپذير سيستم سرمايه داری : دست آمده داری نيز ب

  .ی می انجامد اين دو طبقه و انقالب پرولتاريائ ميانبوده و به طور اجتناب ناپذير به تصادم

*****  

  

 بر گرفته از کتاب مبانی و مفاھيم مارکسيسم
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