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  )سازمان انقالبی افغانستان(ھوادارالله : ازبازتايپ 

  ٢٠١٢ می ١۶

  

  کيفيات ويژۀ روند کار در نظام سرمايه داری
  

اين شکل . ام می پذيرد، نيروی کار مصرف می گردددر جريان کار که ھميشه به شکل اجتماعی خاصی انج

اجتماعی ھمان چيزی است که به عنوان روابط توليد شناخته می شود و اين روابط بر شکل مالکيت وسايل توليد 

  . کيفيات خاص روند کار، به اين امر بستگی دارد که چه کسی مالک وسايل توليد باشد. مبتنی است

. که کارگر از داشتن آنھا محروم است ايل توليد به سرمايه دار تعلق دارد، در حالیتحت شرايط سرمايه داری، وس

  :به اين دليل، کيفيات ويژۀ زير در روند کار، مشخص کنندۀ نظام  سرمايه داری ھستند

سرمايه دار تصميم می گيرد که . اوالً، کارگر تحت نظارت سرمايه داری که کارش متعلق به اوست کار می کند

ثانياً، نه فقط کارگر متعلق به . ايد توليد شود، به چه ميزان بايد توليد شود و با چه روشی بايد توليد شودچه ب

  . سرمايه دار است بلکه محصول کار او نيز به سرمايه دار تعلق دارد

اری تبديل اين کيفيات ويژۀ روند کار در نظام سرمايه داری است که کار کارگر را به کاری سنگين، تحميلی و اجب

  .می کند

در يک اقتصاد کاالئی، . توليد سرمايه داری ترکيبی است از روند توليد ارزش مصرف و روند افزايش ارزش

وقتی کارگری کاالئی می سازد، کار صرف آن کرده . ارزش مصرف نمی تواند بدون توليد ارزش، توليد گردد

از . جسم است و موجب ايجاد ارزش مصرف می گردداز طرفی، کار م. است که طبيعت دو گانه و دو پھلو دارد

  .طرف ديگر، کار مجرد است و موجب ايجاد ارزش کاال می شود

اين ھدف که محرک و انگيزۀ . برای سرمايه دار، توليد ارزش مصرف تنھا يک وسيله است برای نيل به ھدف

  :م چگونه ارزش اضافی به وجود می آيدبيائيد ببيني. اصلی توليد سرمايه داری است، توليد ارزش اضافی می باشد

ش است يعنی ماشين آالت، اسباب و ابزار  آنچه را که در توليد مورد نيازسرمايه دار، ھنگام آغاز کار خويش،

ماشين . پس از آن، توليد آغاز می شود. ماشينی، مواد خام، سوخت و نيروی کار را در بازار خريداری می کند

ی افتد، کارگران کار می کنند، سوخت مصرف می شود و مواد خام به محصوالت کار آالت و ابزار ھا به کار م

  . تمام تبديل می گردند
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رساند و با پولی که به اين ترتيب دريافت می کند،  وقتی کاال آماده شد، سرمايه دار آن را در بازار به فروش می

اين . به سخن ديگر، سايکل تکرار می گردد. بيشتری خريداری می کند... مواد خام، ماشين آالت، نيروی کار و

  :توان به شکل زير نمايش داد سايکل را می

                     LP  

  

 َ◌ M –َ  C – P  -         C  -  M  

 

                   MP  

  قيمت کاالی تمام شده چيست؟

 تھيۀ لباس، ماشين ھای دوختنی وی برای. فرض کنيم که يک نفر سرمايه دار صاحب يک فابريکۀ تھيۀ لباس است

فرض کنيد که . و نيروی کار خريداری می کند...) آستر، دکمه، نخ و (و خياطی، پارچۀ پشمی و لوازم ديگر 

ً به قيمت ٣ متر پارچۀ پشمی از قرار فی متر ١۵٠٠ جوره لباس، او ۵٠٠برای تھيۀ   دالر ۴۵٠٠ دالر مجموعا

ً ٣ جوره برای ساير لوازم، ھر. خريداری می کند  جوره ۵٠٠توليد .  دالر صرف می کند١۵٠٠ دالر مجموعا

 دالر نيز به ۵٠٠مجموعاً ...) ی، گرما وروشنائ(ت خياطی و ھزينه ھای ديگر لباس، مقداری استھالک ماشين آال

می  دالر ٢۵٠نيز بالغ بر )  دالر مزد دارند۵ کارگر که ھر يک روزانه ۵٠(ھزينۀ مزدور کردن کار . ھمراه دارد

  .گردد

 ۵٠٠مجموع ھزينۀ که او برای . به اين ترتيب سرمايه دار تمام عناصر اساسی و لوازم توليد را تھيه کرده است

  :جوره لباس صرف کرده است به قرار زير می باشد

   دالر ۴۵٠٠...................ارزش پارچۀ پشمی

   دالر ١۵٠٠.............ارزش لوازم و تجھيزات

   دالر۵٠٠..............غيرهارزش استھالک و

   دالر٢۵٠....................ارزش نيروی کار

   دالر۶٧۵٠________________مجموع

  . دالر است١٣.۵يعنی ) ۶٧۵٠ / ۵٠٠(ارزش يکدست لباس برابر 

. رسد  دالر به فروش می١٣.۵سرمايه دار در بازار متوجه می شود که لباس ھای مشابه آنچه وی دارد، ھر جوره 

 دالر برای توليد ۶٧۵٠که سرمايه دار  نتيجه اين. ين او نيز بايد لباس ھا را به ھمين قيمت به فروش برساندابنابر

 دالر را دريافت کرده ۶٧۵٠يعنی ھمان مبلغ ) ۵.١٣ x ۵٠٠(مصرف کرده و پس از فروش کاال ھای توليد شده، 

  .جريان، پول تبديل به سرمايه نشده  استگونه ارزش اضافی به وجود نيامده و در اين  ھيچ. است

  

  پس ارزش اضافی چگونه به وجود می آيد؟

نکتۀ اساسی اکنون بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که کارگر ارزش نيروی کار خود را نه در طول يک 

ی سرمايه دار ول. وجود می آورده  ساعت ب۵، بلکه در طی بخشی از روزانۀ کار مثالً در مدت ١روزانۀ کامل کار

                                                 
  .ۀ ساعاتی که در ھر روز يک کارگر بايد کار کند، به کار برده ايم اين اصطالح را به معنای مجموع-  1
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سرمايه دار ارزش نيروی کار را بر حسب روز . وی را مجبور می سازد که در روز بيش از پنج ساعت کار کند

به ھمين . پرداخته است و مالک ارزش مصرف توليد شدۀ کاالی مزبور در طول تمامی روزانۀ کار، می باشد

طوالنی کردن . اعت يا حتی بيشتر از آن کار کند س١٠ ساعت يا ٨دليل، وی کارگر را مجبور می کند که روزانه 

مدت کار روزانه موجب می شود که کارگر ارزشی بيش از ارزش کاالئی که تحت عنوان نيروی کار فروخته 

  .است، توليد کند

 ساعت ١٠طی .  ساعت کار کند١٠ ساعت در روز ۵فرض کنيم سرمايه دار کارگر را مجبور می کند به جای 

وسايل توليد را دو برابر بيش از مورد قبل به کار برده و حاصل کار )  نفر اند۵٠که در مثال ما (کار، کارگران 

  . جوره لباس خواھد بود١٠٠٠شان دو برابر دفعۀ پيش يعنی 

  :اکنون بيائيد در اين مورد ھزينه ھائی را که سرمايه دار صرف کرده است بررسی نمائيم

   دالر٩٠٠٠....................ارزش پارچۀ پشمی

   دالر٣٠٠٠.......ارزش ساير وسايل و تجھيزات

   دالر١٠٠٠........................ارزش استھالک

   دالر٢۵٠...................ارزش نيروی کار 

   دالر١٣٢۵٠__________________مجموع

دالر ) ١٣.۵(ر بازار  جوره لباس توليده کرده اند، از فروش آنھا د١٠٠٠ساعته، کارگران ١٠در يک روزانۀ کار 

 دالر دريافت ١٣۵٠٠ دالر که سرمايه گذاری کرده، ١٣٢۵٠او با .  دالر عايد سرمايه دار می گردد١٣۵٠٠معادل 

 دالر ارزش اضافی ٢۵٠اين .  دالر افزايش يافته است٢۵٠مبلغی که در بدو امر سرمايه گذاری شد، . داشته است

  . شده استدر اين جريان، پول به سرمايه تبديل. است

تحصيل ارزش اضافی با اين واقعيت تبيين می گردد که کارگران ساعاتی بيش از آنچه برای توليد ارزش نيروی 

که، ارزش اضافی حاصل استثمار طبقۀ متکی به نيروی  نتيجه اين.  که فروخته اند الزم بوده، کار کرده اندیکار

  .کار به وسيلۀ سرمايه داران است

. وسيلۀ انسان، بدعت سرمايه داری نيست، اين امر مدت ھا پيش از اين نظام وجود داشته استاستثمار انسان به 

در جوامع برده داری و فيودالی، کار برده ھا، سرف ھا و دھقان ھا آشکارا کار اجباری بود و استثمار آنان پنھان 

  .يا استتار نمی شد

در اينجا کارگر ديگر شخصاً وابسته نيست، او . ارندليکن در نظام سرمايه داری، امور به صورت ديگر جريان د

ليکن او نه . تواند او را مجبور به کار کند ين، سرمايه دار نمیابنابر. به يک سرمايه دار خاص و معين تعلق ندارد

گرسنگی کارگر را وادار . وسايل توليد دارد و نه اسباب معاش و مجبور است نيروی کار خود را به فروش برساند

  .به اين دليل است که نظام کار مزدوری يک نظام بردگی مزد می باشد.  سازد که برای سرمايه دار کار کندمی

کارل مارکس پس از افشای راز استثمار سرمايه . در نظام سرمايه داری، خصلت اجباری کار استتار شده است

توليد ارزش اضافی، قانون ": توی نوش. داری، قانون اصلی اقتصادی وجه توليد سرمايه داری را کشف کرد

  ."مطلق اين وجه توليد است

 دھد که کليۀ جريانات و پديده ھائی را که در جامعۀ سرمايه داری رخ می قانون ارزش اضافی به ما امکان می

اين قانون، . سازد قانون مزبور، طبيعت استثماری اين وجه توليد را بر مال می. دھد باز شناخته و تشريح کنيم
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 تشديد رقابت و ھرج و مرج توليد سرمايه داری، فقر روز افزون زحمتکشان، بيکاری رو به افزايش و عميق مبين

  .تر شدن و شدت گرفتن کليۀ تضاد ھای نظام سرمايه داری است

  

  ...ادامه دارد

  

  

*****  

 پ نيکی تين: بر گرفته از کتاب علم اقتصای، نوشته ای

 


