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 Economic   اقتصادی

  

  . سھراب ن

 ٢٠١١ اپريل ١٦

  

 از كاپيتال بياموزيم

١  
  

تصاد که بر اقرا او در اين کتاب، آن قوانينی . ترين آثار اوست  مارکس يکی از برجستهۀکتاب کاپيتال، اثر جاودان

 کارگر دارد، روشن ۀخصوص طبق ھا و به کند و تاثيری که بر زندگی انسان می  برمال،داری حاکم است سرمايه

ھا بسيار است و در اين مختصر  در باره کاپيتال و جايگاه آن برای طبقه کارگر و پيشروانش، گفتنی. کند می

ارزشمندی  چنان کتاب از يک قرن از انتشار آن، ھمگنجد، ھمين کافی است که بايد گفت که با وجود گذشت بيش  نمی

مارکس در اين . داری و تناقضات و کارکرد ضد بشری آن جست دليل آن را ھم بايد در مکانيسم نظام سرمايه. است

  .کند دار است را بررسی می  سود سرمايهأنظام از جمله ارزش اضافی، که سر منش ھای اين کتاب قانون

 دوستان کارگر انتخاب ۀھی از کاپيتال که به زمان کار روزانه پرداخته است را برای مطالعجا، بخش کوتا در اين

نکته را اضافه کنم که در قرن نوزده در اروپا و به خصوص انگليس، مدت  اما پيش از نقل آن، بايد اين. ام کرده

 شدت كار و ۀ نتيج. رسيده است روز می   ساعت در شبانه٢١ و حتی تا ١٢زمان كار روزانه بسيار شديد بوده از

ھا، كمبود غذا، پوشاك،  ھای آنان مبتال به انواع بيماری شد كه كارگران و خانواده  كارگر سبب ۀكمی دستمزد، بر طبق

 و مشكل ديگر ارضهھا ع مسكن، نبود بھداشت الزم و نداشتن اوقات فراغت جھت تمديد نيروی از دست رفته و ده

ھای كارگران در آن  بنابراين يكی از خواسته. ھا اشاره نموده است  آنۀر كاپيتال به ھمد گرفتار شوند که مارکس

تا بدين وسيله . يك كارگر متوسط قادر به انجام آن باشد موقع كاھش مدت زمان انجام كار تا حد زمان متعارف كه

  . نيازھای مادی و روانی اجتماعی خود را بتواند انجام دھدۀكلي

يكی صاحب . گيرند دار ھريك به صورت دو مالك كاال روبروی ھم قرار می داری، كارگر و سرمايه در نظام سرمايه

اين دو در بازار ). …آالت، ساختمان و  مواد خام، ابزار و ماشين(صاحب وسايل توليد  نيروی كار است و ديگری

مجبور است بفروشد زيرا بقای خود و يكی . پردازند می  كاالی خودۀداری به صورتی نابرابر به مبادل آزاد سرمايه

اش  بقای خود و خانواده ای برای خريد ندارد، زيرا خرد اما عجله و ديگری می) كارگر(اش به آن وابسته است خانوده
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بنابراين با ) دار سرمايه. (اندازی كه دارد دوام بياورد تواند مدت زمان بيشتری با توجه به پس می. در خطر نيستند

يعنی عمل . خرد ترين ھزينه نيروی كار را می آيد مانند بيكاری فزاينده، با كم  می ی كه برايش پيشئھا تفرص توجه به

فروشد تا وسايل  يعنی كارگر نيروی كار خود را می. فروشد تا بخرد می كارگر. گيرد خريد و فروش صورت می

  .معاش خود و خانواده اش را بخرد

راك، پوشاك، مسكن، آموزش، تفريحاتی كه برای سالمتی روانی اجتماعی ھر حاال اين وسايل معاش چه ھستند؟ خو

  .فردی الزم و ضروری است

اش است كه  دھد، خواستار وسايل معاش خود و خانواده دار انجام می پس يك كارگر در ازای كاری كه برای سرمايه

  يد ھر سال طوری تنظيم گردد كه بتواند حداقلوسايل معاش با. روز بعد آماده نمايد بتواند خود را برای انجام كار در

 بتوانند به طريقی تا اين خانواده مجموعاً . مين نمايدأت  كارگری را در يك روزۀنيازھای مادی و روانی يك خانواد

دار به ھيچ  سرمايه اما) توليد مثل.(دارھا توليد نمايند سالم ادامه زندگی داده و كارگرھای جديدی را برای سرمايه

ترين دستمزد را در  جا كه ھميشه دست باالتر را دارد، بنابراين كم از آن. پذيرد نوان اين حداقل قابل قبول را نمیع

 كند كه اسراف نكنند و ھا توصيه می به كارگران و فرزندان آن. پردازد به طرق مختلف به موعظه می گيرد و نظر می

…  

در اين .  تومان باشد١٠٠٠٠و قيمت كار روزانه . ر انجام دھد ساعت كا١٢فرض كنيم اگر كارگر در طول يك روز 

  :شود بخش تقسيم می صورت كاِر كارگر به دو

يعنی . دھد دار، انجام می مدت زمان كاری كه كارگر در مقابل دريافت معاش خود و خانواده از سرمايه: كار الزم -١

تصاص دھد تا معادل پولی را كه روزانه از  را به آن اخۀاز كار روزان كاری است كه كارگر بايد ساعاتی

ساعت كار بتواند برابر با معادل پولی كار  ٦اگر كارگر با “ مثال. جبران كند)  تومان١٠٠٠٠(گيرد، دار می سرمايه

نتيجه  پس.  ساعت است٦يم مدت زمان كار الزم اين كارگر ئگو می. روزانه كه ده ھزار تومان است جبران كند

  .دار نيروی كار خريداری شده توسط سرمايه=  ھزار تومان١٠٠٠٠= كار ساعت ٦: شود می

 يعنی مدت زمان كار الزم ١٢- ٦=٦( دھد دار انجام می مدت زمان كاری را كه كارگر برای سرمايه: كار اضافی -٢

ن مزد انجام يعنی در واقع كار بدو. كند اما در مقابل آن ھيچ پولی دريافت نمی.) شود می از كل مدت كار روزانه كم

و ھمين ارزش . گردد  ارزش اضافی میۀكه سرچشم اين كار اضافی است. گويند كه به آن كار اضافی می. دھد می

  .گردد اضافی است كه تبديل به سرمايه می

 تری آالت پيشرفته وری كار، يعنی استفاده از تكنولوژی برای اين كه ماشين دار با عواملی مانند افزايش بھره سرمايه

شود كه در مدت زمان واحد مقدار كار بيشتری، يعنی  كار روزانه، و غيره سبب می به كار ببرد و گسترش ساعات

فرض كنيم يك كارگر به صورت معقوالنه و  حال اگر. بيرون بكشد  كار،باالتر از حد متعارف كار، از كارگر

 ضرب ٣٠ بر يک ( ين كارگر برابر است با اۀ سال كار كند، ارزش نيروی كار روزان٣٠متعارف بتواند به مدت 

 ١٠ ساله را در مدت ٣٠نيروی كار . كه در باال ذكر شد) تشديد كار(اما اگر به داليلی). ١٠٩٥٠ و يا يک بر٣٦٥

يك قسمت از ) ٣٦۵٠ = ٣٦۵ ١٠(بكشند در آن صورت ارزش نيروی كار روزانه برابر است با  سال از كارگر

 قسمت را به كارگر بپردازد، حقوق ٣٦۵٠كه حقوق يك قسمت از  دار به جای اين هيعنی حاال سرماي.  قسمت٣٦۵٠

كند اما  كار را پرداخت می سوم ارزش نيروی طور كلی يكه ب. دھد  قسمت، به كارگر می١٠٩۵٠يك قسمت از 

دار  ايه روز كاری كه كارگر برای سرمسهيعنی از . كند  كارگر را پرداخت نمیۀدوسوم ارزش نيروی كار روزان

  .كند  روز كار را مفته و بدون پرداخت يك رالچ، دريافت میدوكند و  كند تنھا قيمت يك روز را پرداخت می می كار
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 ۀبا توجه به نرخ تورم و تھي(بنابراين كارگران بايد خواستار زمان كار متعارف در مقابل دستمزد متعارف باشند

  .مين نمايندأ و روانی اجتماعی خود را تنيازھای مادی تا بتوانند كه) …وسايل معاش و 

  

  دار؟  ميالدی از سرمايه١٨٦٠درخواست يك كارگر در سال 

 ساعت، ٩ی كاھش كار روزانه به برا) ١٨٦١- ١٨٦٠(در جريان اعتصاب بزرگ كارگران ساختمان سازی لندن “

 ٢٦٣زيرنويس ص “  ما بودكرد كه مضمون آن تا حدی شبيه به درخواست كارگر ای صادر ت اعتصابيون بيانيهأھي

ين مطالبه را بررسی کرده و در ادامه از زبان آنھا، ا ای به اين خواسته كارگران، آن را مارکس در اين متن با اشاره

    كاالھای متعارف از اين لحاظ تفاوتۀام با مجموع ی كه من به تو فروختهئكاال”. کند بيان می

  

 آن چيزی .تو به اين علت آن را خريدی. زشی كه بيش از قيمت آن استكند، ار دارد كه مصرف آن ارزش ايجاد می

تو و من در بازار فقط يك . سرمايه است، از نظر من صرف اضافی نيروی كار است یئكه از نظر تو ارزش افزا

دھد،   میای است كه آن را از دست كاال نه از آن فروشنده و مصرف. شناسيم  كاالھا، را میۀقانون، يعنی قانون مبادل

.  من به تو تعلق داردۀروزان بنابراين، استفاده از نيروی كار. آورد بلكه به خريداری تعلق دارد كه آن را به دست می

   كنی، من بايد بتوانم ھر روز آن را باز توليد كنم و به  قيمتی كه تو ھر روز برای خريد آن پرداخت میۀاما به واسط

نظر از فرسودگی طبيعی كه ناشی از سن و غيره است، من بايد بتوانم فردا   صرف.اين ترتيب آن را دوباره بفروشم

“ یئجو صرفه”تو ھميشه برايم از اصول . متعارف نيرو، سالمتی و طراوت كار كنم نيز مانند امروز با ھمين وضع

  .كنی موعظه می“ امساك”و 

كنم   نيروی كارم، را به بھترين وجه مصرف میجو، تنھا ثروتم، من نيز مانند يك مالك باشعور و صرفه. خيلی خوب

ھر روز فقط مقداری از نيروی كارم را كه با مدت متعارف و تكامل . كنم خودداری می  آنۀو از ھدر دادن احمقان

شايد با گسترش نامحدود كار . سازم كار منتقل می اندازم و به كنم، به جريان می سالم آن سازگار است مصرف می

. كنم، مصرف كنی چه من ظرف سه روز ترميم می ك روز بتوانی مقدار نيروی كار بيشتری از آنروزانه، در ي

متفاوت “ استفاده از كارم و چپاول آن، دو چيز كامال. دھم  كار از دست میۀكنی، من در ماد چه در كار كسب می آن

) ای كار كند الی كه مقدار معقوالنهدر ح(تواند زندگی كند  مدت زمانی كه يك كارگر متوسط می اگر ميانگين. است

. كنی، برابر با يا از ارزش كل آن است روزانه به من پرداخت می  سال باشد، ارزش نيروی كارم كه تو بابت آن٣٠

آن، يعنی يك سوم از ارزش   سال مصرف كنی، روزانه به من به جای ، از ارزش كل١٠اما اگر تو آن را در 

 تو به من قيمت يك روز. دزدی  و بنابراين، ھر روز دو سوم ارزش كاالی مرا میكنی  آن را پرداخت میۀروزان

ی ئ قرارداد ما و قانون مبادله كاالاين خالف. كنی دھی، حال آن كه سه روز از آن استفاده می نيروی كارم را می

 ر رحم و مروت توبا مدت متعارف ھستم و اين را بدون انگشت گذاشتن ب بنابراين، خواستار كار روزانه. است

ای باشی، شايد عضو انجمن  شھروند نمونه شايد تو. ی برای احساسات نيستئخواھانم، زيرا در مسائل مالی جا

من  ی بائ ھنگام روياروسلطنتی حمايت از حيوانات باشی و ممكن است شھره به تقدس باشی؛ اما چيزی را كه

خواست من مدت زمان متعارف كار . بان قلب من استتپد ضر چه می آن. كنی، قلبی در سينه ندارد عرضه می

  ”.طلبم  ديگری ارزش كاالی خود را میۀفروشند روزانه است، زيرا مانند ھر
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