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  )سازمان انقالبی افغانستان(ھوادارالله : ازبازتايپ 

  ٢٠١٢ می ١٩

  

  مقدار و نسبت ارزش اضافی
  

کميت مطلق ارزش اضافی . ينی داردارزش اضافی، ھم به طور مطلق و ھم از نظر نسبی، ميزان و اندازۀ مع

اين مقدار ارزش اضافی به درجۀ شدت و ضعف استثمار و تعداد کارگرانی . مقدار ارزش اضافی، ناميده می شود

مقدار نسبی ارزش اضافی به وسيلۀ نرخ ارزش اضافی يا درجۀ استثمار بيان . که استثمار می گردند، بستگی دارد

  .می گردد

دو جزء ثابت و متغير، نه تنھا طبيعت استثمار سرمايه داری آشکار می گردد، بلکه روش با تقسيم سرمايه به 

  .توان نشان داد تعيين درجۀ استثمار را نيز می

. ين ھنگام تعيين نرخ ارزش اضافی نبايد آن را به حساب آورداارزش اضافی توليد نمی کند بنابر) c(سرمايۀ ثابت 

افی می کند و به اين دليل برای تعيين مقدار نسبی ارزش اضافی بايد آن را توليد ارزش اض) v(سرمايۀ متغير 

با اين عمل، ما نرخ ارزش اضافی را که نمايشگر کامل و دقيق . نسبت به سرمايۀ متغير سنجيده و تعيين نمود

و ارزش اضافی را با ) s َ (اگر نرخ ارزش اضافی را با . درجۀ استثمار نيروی کار است، به دست خواھيم آورد

)s (نشان دھيم، رابطه زير را خواھيم داشت:  

s           

=------ x %100 َ s 

v          

 به توليد کاال اختصاص می) بر حسب دالر(فرض کنيد سرمايه داری مبالغ زير را . رابطۀ باال را تشريح می کنيم

  :دھد

100000c + 20000v = 120000 

.  دالر به فروش می رساند١۴٠٠٠٠وسيلۀ کارگران توليد شده است به مبلغ ه ھائی را که بسرمايه دار مزبور کاال 

  . دالر ارزش اضافی دريافت می کند٢٠٠٠٠معنی اين امر آنست که 

  آيا در اين مورد، نرخ ارزش اضافی چقدر است؟
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s                         20000                       

=------ x %100  =  ------------- x %100 = %100َ s 

v                          20000                       

دھد که در اين مورد کار کارگر به دو قسمت مساوی کار الزم و کار اضافی تقسيم شده است،  مثال باال نشان می

رای سرمايه دار، کار يعنی نصف ساعات روزانۀ کار را کارگر برای خود و نصف ديگر را بدون ھيچ مزدی ب

ھمگام با توسعه و تکامل . ھرچه نسبت کار اضافی به کار الزم بيشتر باشد، نسبت استثمار بيشتر است. می کند

  . سرمايه داری، نرخ ارزش اضافی بيشتر می گردد

  

  ...ادامه دارد
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