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  )سازمان انقالبی افغانستان(ھوادارالله : ازبازتايپ 

  ٢٠١٢ می ٢٠

  

  ارزش اضافی مطلق
  

  :ۀ کار به دو بخش تقسيم می گردداز آنچه پيش از اين گفتيم، نتيجه می گيريم که در نظام سرمايه داری، روزان

زمان کار الزم برای توليد آن مقدار کاال که از نظر ارزش برابر با نيروی کاريست که کارگر فروخته  -١

  .است

  .زمان کار اضافی که طی آن کارگر برای سرمايه دار کار کرده و ارزش اضافی به وجود می آورد -٢

 ساعت ۵ ساعت زمان کار الزم و ۵ بگيريم که از اين مقدار،  ساعته را در نظر١٠برای مثال، يک روزانۀ کار 

  .دھيم اين مطلب را به وسيلۀ دياگرام زير نمايش می. زمان کار اضافی باشد

   ساعت۵   ساعت۵

  زمان کار الزم  زمان کار اضافی

  

  در چنين صورتی نرخ ارزش اضافی برابر خواھد بود با 

          s        ۵ساعت زمان اضافی     

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

  v                    ساعت زمان الزم ۵  

اين امر به . اگر زمان کار الزم ثابت بماند، با افزايش ساعات کار روزانه، زمان کار اضافی نيز بيشتر خواھد شد

 ١٠فرض کنيد روزانۀ کار از . ارگر می باشدمعنی افزايش نرخ ارزش اضافی يعنی افزايش درجۀ استثمار ک

  . ساعت خواھد شد٧ ساعت، ۵ين به جای ا ساعت افزايش يابد، زمان کار اضافی بنابر١٢ساعت به 

                                                                          ٧  

  . رسد  می--------  x% ١٠٠% = ١۴٠: در اين حالت، نرخ ارزش اضافی به 

                                                                          ۵   
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که عطش   ولی از آنجائیارزش اضافی حاصل از افزايش ساعات کار روزانه را ارزش اضافی مطلق می نامند،

 را به حد نھائی و فوق سرمايه دار برای ارزش اضافی ھرگز پايان ندارد، می کوشد تا طول ساعات کار روزانه

  .العاده ای افزايش دھد

تواند ساعات کار روزانه را افزايش دھد؟ سرمايه داران اگر بتوانند، کارگر را  اما سرمايه دار تا چه حد می

اما اين امر ممکن نيست زيرا . ور خواھند ساخت در ھر شبانه روز، بيست و چھار ساعت برای آنھا کار کندمجب

اين حوائج، . يک انسان بايد قسمت ھائی از اوقات شبانه روز خود را صرف استراحت، خواب و تغذيۀ خود نمايد

ً فمحدوديت ھای   گذشته از محدوديت ھای مادی، ولی. زيکی و مادی روزانۀ کار را تعيين می کنندصرفا

زيرا کارگر به عنوان يک عضو جامعه، برای . محدوديت ھای معنوی و اخالقی نيز در اين مورد وجود دارند

مطالعۀ کتاب و روزنامه، رفتن به سينما، حضور در ميتنگ ھا، (ارضای نيازمندی ھای فرھنگی و اجتماعی خود 

که محدوديت ھای مادی و معنوی  ولی از آنجائی. احتياج به وقت دارد.) ..ديدواديد با فاميل ھا و دوستان وغيره

 ساعت و يا ١٢ يا ١٠، ٨ند، در نظام سرمايه داری روزانۀ کار، ممکن است به اروزانۀ کار، ھر دو انعطاف پذير

  .حتی بيشتر از اين ھم برسد

ن مخصوصی برای طوالنی تر کردن در مراحل ابتدائی سرمايه داری، دولت ھا در جھت منافع بورژوازی قواني

بعد ھا با رواج توليد ماشينی و رشد . روزانۀ کار يعنی افزايش ساعات کار در روز، تصويب و منتشر می ساختند

سرمايه دار اکنون ديگر قادر بود به . بيکاری، احتياج به قوانينی که روزانۀ کار را طوالنی تر کنند منتفی شد

  .ا کارگر را مجبور بسازد که حداکثر ساعات ممکنه را کار کنداعمال فشار اقتصادی نيست ت

اين مبارزه در انگلستان زودتر از جا . کارگران مبارزۀ سختی را به منظور کاھش ساعات کار روزانه آغاز کردند

تيمور مبارزۀ مزبور به ويژه پس از کنگرۀ بين الملل اول در ژنو و کنگرۀ کار بال. ھای ديگر توسعه و تکامل يافت

 ساعت کار روزانه را ٨ برگزار شده، شکل سر سختری را به خود گرفت و شعار درخواست ١٨۶۶که در 

  . مطرح ساخت

مبارزۀ کارگران در بيشتر کشور ھای سرمايه داری، به تصويب قوانينی منجر شد که ساعات کار روزانه را 

می تواند تجاوز نمايد و سرمايه داران نيز اکنون که ساعات کار روزانه از ميزان معينی ن. ساخت محدود می

  له را حل کردند؟ چگونه مسأخواھان مقادير کالنی ارزش اضافی ھستند، پس

  

  ...ادامه دارد
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