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 Economic اقتصادی

  
  ن.سھراب

 ٢٠١١ اپريل ١٨

  

  !مياموزي بتاليكاپاز

٢  
زم  الجا ني است و من در ادهي منتشر گردینترنتي ایھا تي تاکنون در سای فراوانیھا  باره دستمزد، مطالب و مقالهدر

 دستمزد در شي سال بحث افزااني پایھا  ماه نيجا كه در ا اما از آن. سمي بنوی متننهي زمني در ازي كه خود ننميب ینم

مندان ه  دوستان و عالقۀ  استفادزي و نیادآوري به منظور دمي الزم دت، آغاز شده اسی كارگرن كارگران و فعاالانيم

 را انتخاب ئیھا كارل ماركس، قسمت" ١٨٤٤ ی فلسفی اقتصادیھا نوشته دست"و " تاليكاپ" از كتاب نه،ي زمنيدر ا

 و یال سؤیھا  كه جملهحي توضنيبا ا.  خوانندگان آن قرار دھمدي آن را در معرض دیحي توضچيكنم و بدون ھ

  .ردي مورد استفاده دوستان کارگر قرار گدوراميام.  از طرف من استست،ي نومهي كه داخل گئیھا جمله

  

  ست؟ي چمزد

 در شكِل مزد به او باز وستهي و پدي توسط خوِد كاِر كارگر بازتولوستهيمزد آن بخش از محصول است كه پ"

 شكل استحاله  پول صرفاً ني اما اگرداند ی به پول باز می ارزش كاال را به ودار هيدرست است كه سرما. گردد یم

 از ی به محصول است، بخشدي توللي از وسای بخشلي كه كارگر مشغول تبدیھنگام.  محصول كار استۀافتي

 او ۀندي سال آمي ناي اوست كه كار امروز ۀ سال گذشتمي ناي گذشته ۀبا كاِر ھفت. شود ی مليمحصول سابق او به پول تبد

 دھد ی از محصول می قسمتی كارگر براۀ به طبقیا  به شكل پول حوالهوستهي پدار هي سرماۀطبق. ... شود یپرداخت م

 به وستهيھا را پ  حوالهني ازيكارگران ن. شود ی تصاحب مدار هي سرماۀ و توسط طبقدي كارگر تولۀط طبقكه توس

شكل . رنديگ یشان پس م  نحو سھم اختصاص داده شده به خود را از محصولني و به اگردانند ی باز مدارھا هيسرما

 كار كند، ی به كارگر پرداخت مدار هيچه سرما آن. ... كند ی معامله را پنھان مني كاال ای محصول و شكل پولئیكاال

  ." خود كارگر استۀافتي تيئيش

   انتشارات آگاه١٣٨٦ سال كمي چاپ ،ی ترجمه حسن مرتضو٦١٢-٦١٣ صكمي جلد تاليکارل؛ كاپ.مارکس
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  ست؟ي چی اسممزد

 اي اش یر كل مزد اسم مقداكند، ی مافتي خود درۀري و غی ھفتگاي كار روزانه ی را كه كارگر برایمجموع پول"

 كه ی بنا به مقدار كاریعنياما روشن است كه بنا به مدت كار روزانه، .  است كه به ارزش برآورد شده استیمزد

 متفاوت اري بسیھا متي واحد ممكن است بازنموِد قۀري و غی مزد روزانه، ھفتگدھد، یكارگر در ھر روز انجام م

 - ٥٨٣ھمان منبع صص."  از كار وجود داشته باشدی واحدتي كمی برایوت متفااري مبالغ پول بسیعنيكار باشد، 

٥٨٤  

 ی ماھانه در ازااي ی ھفتگاي روزانه اي ی برابر قرارداد به صورت ساعتدار هي سرما است كه رسماً ی مزدیمزد اسم(

نقل . كند ی مريي تغی اما مزد واقعمانند ی ثابت می اسمی مزدھامعموالً . كند یكار انجام شده توسط كارگر پرداخت م

  )یبه معن

  

  ست؟ي چی واقعمزد

 ساعت، كاھش ١٥ به ١٢ ساعات كار روزانه از شي انجام كار مانند افزاطي در شراريي تغۀجي در نتیاگر مزد اسم(

. ندي گویكه آن را مزد واقع. شود ی كمتر است، اما پرداخت نمی كه از مزد اسمديآ ی به دست می مزدابدي شي افزااي

  )یبه معننقل 

." ترند نئي باشد، مزدھا پاتر ی از صنعت طوالنیا  است شناخته شده كه ھرچه كار روزانه در شاخهیتي واقعنيا"

  ٥٨٧ھمان منبع ص 

  

قدر  ام كه آن  انتخاب كردهئیھا ، قسمت١٨٤٤ی و فلسفی اقتصادی، فلسفیھا نوشته  مورد دستمزد از كتاب دستدر

  :دن نداریحي توضچي به ھازي شده است كه ناني بتر  ھرچه تمامئیباي و با زايگو

 از آن ري ناگزیروزي مبارزه پنيدر ا. كند ی منيي و كارگر مزد را تعدار هي سرمااني مري ناپذی آشتۀمبارز"

 انياتحاد م. دار هي كند تا كارگر بدون سرمای زندگتواند ی مشتري بدون كارگر بدار هيسرما.  استدار هيسرما

 آنان ی برای ممنوع است و عواقب دردناككارگران كه اتحاد ی است متداول و كارآمد در حالیامر داران هيسرما

 ی دھند، در حالشي را از قِبل ثمرات صنعت افزاشي درآمد خوتوانند ی مدار هي و سرمانيافزون بر آن، مالِك زم. دارد

  ." به درآمدش در صنعت باشدی تا كمكرديگ ی مهي از سرمایا  و نه بھرهكند ی مافتي درئیبھا كه كارگر نه اجاره

 ١٣٨٧ انتشارات آگاه یماركس كارل؛ ترجمه حسن مرتضو / ١٨٤٤ی و فلسفی اقتصادی فلسفیھا نوشته دست

  ٥٥ص

. دي نمانيمأ تكند، ی كه كار میا  دورهی سطح دستمزد آن است كه معاش كارگر را برانيتر ی و ضرورنيتر نئيپا"

 به نظر ءً بنا. شود ی می تلقی نسل كارگران ضروری خانواده و بقاكي یدار  نگهیست كه برا سطح تا آن اندازه انيا

  ." منطبق باشدیواني حاتي حیعني ی عادی انسانی است كه با زندگی مزدنينترئي پای مزد معمولت،يآدام اسم

 از شيھرگاه عرضه ب. كند ی ممي را تنظی آدمدي سطح تول ضرورتاً گر،ي دی كار انسان، ھمانند ھر كاالیتقاضا برا"

 یطي كارگر تابع ھمان شرای بقارو نياز ا. غلتند ی مئینواي باي ئی گداۀ از كارگران به ورطی بخششود، یتقاضا م

تقاضا . ابدي بیداري باشد تا خرارشي بخت و اقبال دي و باشود ی به كاال مليكارگر تبد. گري دی ھر كاالیاست كه بقا

 عرضه تياگر كم.  داردی بستگداران هي در گرو آن است، به ھوس ثروتمندان و سرماشيگ كار كارگر كه زندیبرا
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 آن زانيم از نترئي و دستمزد، پاني زمیبھا  سود، اجارهیعني كاال متي قی از اجزایكيگاه   آنرد،ي گیاز تقاضا فزون

 ني است كه از ای كسنيد، نخست داردار هي كه با سرمایا ردستانهي زۀكارگر به خاطر رابط ... شود؛ یپرداخت م

  ٥٦ -٥٥ھمان منبع ص ." نديب ی مبي آستيوضع

  كارگر لزوماً كند ی ضرر مدار هي اما ھرگاه سرمابرد، ی نمی سود كارگر لزوماً برد ی سود مدار هي كه سرمایھنگام"

 به كمك اي ،یازرگان بی ترفنداي دي جدئیھا  بازار را به كمك فرآوردهمتي قدار هي اگر سرمامثالً . كند یضرر م

 ی كارگر سوددارد، ی نگاه میعي طبمتي از سطح قر خود، باالتتي مطلوب در مالكیتي وضعجادي اايانحصار 

 كارگر به برند، ی رنج مكساني دار هي كه كارگر و سرمای در نظر داشت در موارددي بایبه طور كل." ... "برد ینم

  ." در آوردجانش ی از مال بدي كه بایه خاطر سود بدار هي و سرماكشد ی رنج مشي خویخاطر ھست

 ی برخوردار شدن از امكان و ابزاریعني كردن كار داي معاشش بلكه به خاطر پیكارگر نه تنھا به خاطر ابزار ماد"

  ." مبارزه كنددي باتشي درآوردن فعالء به اجرایبرا

  ٥٧ -٥٨ منبع ص ھمان

  

 كه به یكشور)٣ و شيثروت در حال افزا)٢ سقوط، بيدر سراشكه ثروت جامعه )١ عمده جامعه، تي سه وضعدر

   است، حال و روز كارگران چگونه است؟افتهي سرشار دست یثروت

 كه لي دلني به اشوند؛ ی می از ھمه دچار سختشي كارگران برد،ي سقوط قرار گبياگر ثروت جامعه در سراش)"١

 ۀ طبقات صاحب ثروت بھره برد، اما در دورۀه انداز بتواند ی رونق جامعه، طبقه كارگر نمتياگر چه در وضع

  ." شود ی نمی دچار رنج و سخترحمانه ی بني كارگر چنۀ  طبقه ای به اندازیا  طبقهچيسقوط آن، ھ

   ٥٨ھمان منبع ص 

  :شود ی كار كارگران مدي كه باعث تشدیتي وضعحاال

 است كه مطلوب یتي تنھا وضعنيا.  استشي كه ثروت آن در حال افزاميريگ ی را در نظر میا حال جامعه)"٢

 كنند و به خاطر حرص ی قربانشتري را بشي اوقات فراغت خودي بخواھند، بایشترياگر درآمد ب."... "كارگران است

. كاھند ی مشي از عمر خوسان ني را به طور كامل از دست دھند و بدشي خوی كنند و تمام آزادیو طمع، كار بردگ

 ۀ تازشهي ھمۀ عرضشود ی باعث مراي كارگر است زۀ كل طبقی برای مطلوبطيھا شرا مر آن عزاني كاھش منياما ا

  ." سازد تا به طور كامل نابود نشودی از خود را قربانی بخشدي باشهي طبقه ھمنيا.  گرددیكار ضرور

اما .  رشد كند كشوركي ی و درآمدھاھا هي كه سرمای ھنگامابد؟ی ي مشي افزایطي ثروت جامعه در چه شرا،یوانگھ"

 ني كار انباشته است؛ و بنابراهي سرماراي از كار انباشته گردد زیمي عظتيكم:  امكان دارد كهی امر فقط ھنگامنيا

 ئی كارش به عنوان دارایجا كه حت  تا آنشود ی از او گرفته مشتري محصوالت كارگر ھرچه بت،ي واقعني اۀجيدر نت

 دار هي سرمایھا  در دستیا ندهي به نحو فزاتشي و فعالیو ابزار ھست رديگ ی در مقابل او قرار میگريشخص د

  ."شود یمتمركز م

  ٥٨ منبع ص ھمان

 از شي كارگران، كار بی براري ناگزۀجي كارگران مطلوب است، نتی از ھمه براشي كه بیا  جامعهني در چننيبنابرا"

 خطرناك، بر یا  كه به گونهیا جهي شدن است، نتهي سرماعي و نوكر مطنيحد، مرگ زودرس، تنزل تا سطح ماش

  ."سازد ی محكوم مئی گداتاً ي و نھای گرسنگشتر،ي بابت از آنان را به رقی و بخشگردد ی انباشته ماش هيدوش او و عل

  ٦٠ منبع ص ھمان
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... اندك است  اري بسھم دستمزد كار و ھم سود سھام احتماالً ...  است افتهي سرشار دست ی كه به ثروتیدر كشور)"٣

 كه به زحمت كفاف شود ی است كه موجب كاھش سطح دستمزدھا تا آن حد مادي چنان ز اشتغال ضرورتاً یرقابت برا

." ابدي شي افزاتواند ی تعداد ھرگز نمني است، ااديز تشي كه جمعی و در كشوردھد ی از كارگران را میمعاش تعداد

  ٦١-٦٠ھمان منبع ص 

  :رديگ ی گفته شده در فوق متي ماركس از سه وضع كه كارلئیريگ جهي نتحاال

 كه در حال رشد و یا  در جامعهشوند؛ ی منواتري كه جامعه در حال نزول است، كارگران بیطي در شراسان نيبد"

  ."ماند ی ثابت مئینواي بشرفتهي پ كامالً ه ای دارد و در جامعزي كارگران افت و خئینواي است، بیترق

  ٦١ ھمان منبع ص 

  

  ند؟يگو ی در مورد طبقه كارگر چه میاسي اقتصاددانان سحاال

اما در ضمن .  كل محصول كار به كارگر تعلق دارد،ی و از لحاظ نظر كه اساساً ديگو ی به ما میاسياقتصاددان س"

 فقط آن یعني است دي بخش تولنيتر  كوچكري ناگزكند، ی مافتيچه كارگر در  آن،ی عملتي كه در واقعكند یاعالم م

 یھا ضرور  مثل كارگران برده و نه انساندي تولی و بران به عنوان كارگر و نه به عنوان انساشي بقایقدار كه برام

  ."است

 اما در ستي جز كار انباشته نیزي چهي و سرماشود ی مدهي با كار خرزي كه ھمه چديگو ی به ما میاسياقتصاددان س"

 را اش ی انسانتي را بخرد، مجبور است خود و ھویزي ھرچتسي كه قادر نی كه كارگركند یھمان حال اعالم م

  ."بفروشد

 كار كه متي از قدارتري ناپایزي چزھاست،ي ثابت چمتي قگانهي كار ،یاسي كه بنا به نظر اقتصاددانان سیدر حال"

  ."دستخوش نوسانات فراوان است وجود ندارد

 جامعه رد،يگ ی در تقابل با منافع جامعه قرار نمگاه چين ھ منافع كارگرا،یاسي كه بنا به نظر اقتصاددانان سیدر حال"

  ."ستديا ی منافع كارگران می رو در رو و ضرورتاً شهيھم

  ٦٢-٦١ منبع ص ھمان

  :رديگ ی میاسي اقتصاددانان سني كه ماركس از براھیا جهينت

 آور اني ثروت باشد، زشيافزاجا كه ھدف آن   تا آنی حاضر بلكه به طور كلطيبه نظر من خوِد كار نه تنھا در شرا"

."  ھرچند خود از آن آگاه نباشدشود ی گرفته میاسي اقتصاددان سني است كه از براھیا جهي نتنيو مضر است و ا

  ٦٣ھمان منبع ص 

 اش ی جسمان صرفاً یازھاي تا سطح نقاً ي كه دقی كاركن، جانوریواني كارگر را فقط به عنوان حیاسياما اقتصاد س"

  ٦٦ھمان منبع ص ." شناسد یده است، م داده شليتقل

  

  شود؟ ی منييچگونه تع) دستمزد=  كاریروي نمتيق( كار یروي نارزش

 ژهي وی كاالني ادي بازتولن،ي و بنابرادي تولیاساس زمان كار الزم براه  بگري دی كار ھمانند ھر كاالیرويارزش ن"

 ی كار اجتماعنيانگي از مینيز بازنمود مقدار مع جیزي كاال واجد ارزش است، چني كه ائیتا جا. شود ی منييتع

 انگاشت شي پی وجود آدمن،يبنابرا.  فرد زنده وجود داردئینا كار تنھا به عنوان توایروين. ستي در آن نافتهي تيئيش

 . اوی حفظ و نگھداراي او دي كار، با توجه به وجود فرد، عبارت است از بازتولیروي نديتول.  كار استیروي نديتول
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 ديول تی زمان كار الزم بران،يبنابرا.  معاش استلي وسایني مقدار معازمندي خود نی حفظ و نگھداریانسان برا

 یروي ارزش نگر،ي داني است؛ به بی معاش ضرورلي وساني ادي تولی است كه برای كار ھمان مدت زمانیروين

 كار تنھا یروي ھمه، ننيبا ا.  استیضرور مالك آن ی حفظ و نگھداری است كه برای معاشليكار ھمانا ارزش وسا

 ني اانياما در جر. شود ی كار فعال مقي طرز كار فقط ایروي نشود؛ ی ملي تبدتي به واقعشي خوافتني یبا تجل

.  جبران شودديبا یھا مصرف و م  آنري از عضالت، اعصاب، مغز انسان و نظایني كار، مقدار معیعني ت،يفعال

 قادر به گري بار ددي كار امروز كار كند، فردا بایروياگر مالك ن.  كندافتي درشتري بديا مصرف كند، بشتريھرچه ب

 اش ی حفظ و نگھداری برادي معاش او بالي وسان،يبنابرا.  و قدرت باشدی تندرستطيدر ھمان شراروند تكرار ھمان 

وراك، پوشاك، سوخت و مسكن  او مانند خیعي طبیازھاين.  باشدی كاركن كافی متعارف به عنوان فردیدر حالت

 ۀ تعداد و گسترگر،ي دی سواز. كند ی كشورش فرق میكيزي فیھا یژگي وري و سائیو ھوا  آبطيمتناسب با شرا

 یادي تا حد زني است و بنابراخيھا خود محصول تار  برآورده كردن آنۀ نحوزي او و نی به اصطالح ضروریازھاين

 یا اند كه طبقه  وابستهیطيھا به شرا  وابسته است؛ به طور خاص آنافته،ي كشور به آن دست كي كه یبه سطح تمدن

 ارزش نيي تعگر،ي دی خالف كاالھان،يبنابرا.  سنن و توقعات، شكل گرفته استی مبناراز كارگران آزاد در آن ب

 نيانگي من،ي معیا  و در دورهني معی ھمه، در كشورنيبا ا.  استی و اخالقیخي تاری كار شامل عنصریروين

  ." است معلومیا  كارگر دادهی برای معاش ضرورليوسا

 هي مداوم پول به سرماليپس اگر قرار است حضور او در بازار مداوم باشد، و تبد.  استی كار فانیرويمالك ن"

 كه ھر موجود بي خود را جاودانه سازد، به ھمان ترتدي كار بایروي نۀگاه فروشند  است، آنی فرضنيمستلزم چن

 بازار ۀ و مرگ از صحنی فرسودگۀجي كه در نتی كاریروي نی با زاد و ولد به جایعني كند ی خود را جاودانه مزنده

 معاش لي مجموع وسال،ي دلنيبه ھم.  كار تازه نشانده شودیروي نزانيكم ھمان م  دستوستهي پدي باشود، یخارج م

 تبار از ني فرزندان او باشد تا ایعني كارگر ینيگزي جای برای ضرورلي شامل وسادي كار بایروي ندي تولیالزم برا

  ." خاص بتواند حضور خود را در بازار تداوم بخشدئی كاالمالكان

كه در  (ی مخارج كارآموزنيا. كند ی مريي تغازي كار مورد نیروي نیدگيچي پزاني آموزش به تناسب میھا نهيھز"

 لي كار را تشكیروي ندي كل ارزش مصرف شده در تول ازیبخش)  استزي ناچتينھا ی بی كار معمولیرويمورد ن

  ."دھد یم

 ارزش متناسب با ني ان،يبنابرا.  كردهي معاش تجزلي وسایني به ارزش مقدار معتوان ی كار را میرويارزش ن"

  ."كند ی مرييھا تغ  آندي تولی متناسب با مقدار زمان كار الزم برایعني معاش، لي ارزش وسارييتغ

 ريسا.  شوندنيگزي روزانه جادي باني و بنابراشوند یعاش مانند خوراك و سوخت روزانه مصرف م ملي وسایبرخ"

 ینوع.  شوندنيگزي جادي بایتر  دارند و در فواصل دراز مدتیتر ی دوام طوالنه،ي معاش، مانند پوشاك و اثاثليوسا

 ۀني ھر ماه مانند ھزیو برخ(را ھر ھفته گري دلي وساو و پولش را پرداخت كرد، دي ھر روز خرتوان یاز اقالم را م

 در طول سال ھا نهي ھزنياما به ھر نحو كه مجموع مبلغ ا.  آخری را در ھر فصل و الیو برخ) ن.سھراب.مسكن

 A كار را با یروي ندي تولی روزانه برایاگر كل كاالھا.  درآمد روزانه سر به سر شوندنيانگي مديسرشكن شوند، با

 نيانگيگاه م  آنم،ينشان دھ...  و C كه در ھر فصل الزم است با ئی و كاالھاBفته الزم است با  كه در ھئیاالھاو ك

 حجم از ني كه ادي ، فرض كن٣٦٥ بر مي تقسA٣٦٥ + ٥٢ B + ٤ C... +  كاالھا عبارت خواھد بود از ني اۀروزان

 روز از مي صورت روزانه نني باشد، در ایتماع ساعت كار اج٦ شامل ن،يانگي روز مكي ی الزم برایكاالھا

 روز مي كار، نیروي نۀ  روزاندي تولی براگري داني به باي است، افتهي تيئي كار شیروي در نی كاِر اجتماعنيانگيم
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 شود، ی مدي را كه روزانه بازتولی كاریروي ارزش ناي كار روزانه، یروي كار، ارزش نتي كمنيا. كار الزم است

.)  استنگيلي ش٢٠ كه برابر یسي انگلرهيل: پوند (نگي شل٣ در ی كار اجتماعنيانگيم روز مياگر ن. دھد ی مليتشك

  ." كار روزانه منطبق استیروي است كه با ارزش نیمتي قنگي شل٣گاه  بازنموده شود، آن

كار،  یروي حامل ناري روزانه در اختدي كه باكنند ی منيي تعئی كار را ارزش كاالھایروي ارزش نۀني كماي ئیحد نھا"

 حد را ارزش ني اگر،ي دانيبه ب.  بخشداتي حدي خود را تجدی زندگندي بتواند فرای انسان، گذاشته شود تا ویعني

 سقوط نهي مرز كمني كار تا ایروي نمتياگر ق. رنديناپذ  اجتنابیولوژيزي كه از لحاظ فكند ی منيي تعیشتي معليوسا

 خود تواند ی پژمرده می كار فقط در حالتیروي نیطي شرانيتحت چن راي زرد،يگ ی قرار متر نئيكند، از ارزش آن پا

  ."را حفظ كند و تكامل دھد
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