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 Political  سياسی

  
 

  سھراب شباھنگ

  ٢٠١۶ می ٢۴

  

  درمان دھی يا درماندگی؟

١  

  نوشتۀ محمد رضا شالگونی» يادآوری چند نکته دربارۀ حداقل دستمزد«نقدی بر 

  مفھوم و کارکرد حداقل دستمزد

ته آنچه ما گف... مخالف مبارزه برای حداقل دستمزد نيستيم ) راه کارگری ھا(ما «: الگونی در آغاز مقاله اش می نويسدش

ش خسته نشويم، اين است که برای کارساز بودن چنين مبارزه ای، الزم است تصور روشنی ايم و بايد بگوئيم و از گفتن

ًته باشيم تا بتوانيم اوال جايگاه اين خواست را در مجموعۀ خواست ھای  داشمفھوم، کارکرد و کاربرد حداقل دستمزداز 

ً کارگر بشناسيم؛ و بنابراين، ثانيا بتوانيم ميان مبارزه برای اين خواست و مبارزه برای خواست ھای مبرم ديگر، ۀطبق

  .)ش. س. تکيه بر کلمات از من است(» .ارتباط برقرار کنيم

:  حداقل مزد سخن می گويد اما به بيان معنی لغوی آن بسنده می کندمفھوم روشن از شالگونی از ضرورت داشتن درکی

اين تعريف . »ِکف کمترين دستمزد است که دستمزد ھيچ کسی پائين تر از آن نبايد سقوط کند«از نظر او حداقل دستمزد 

ھيچ «من می بايست به جای در ض( اجتماعی آن دربر ندارد –لغوی حداقل دستمزد، چيزی دربارۀ مفھوم اقتصادی 

 طبقات و اليه درآمدبه کار برده می شد، چون تنھا کارگر است که مزد دريافت می کند و » ھيچ کارگری«، واژۀ »کس

 اجتماعی مزد حداقل را بررسی –من در ادامۀ اين بحث مفھوم اقتصادی ).  به حساب نمی آيدمزدھای ديگر اجتماعی، 

کارکرد حداقل دستمزد، «: او می نويسد. رکرد حداقل دستمزد از نظر شالگونی می پردازمخواھم کرد و در اينجا به کا

  . »ترين کارگران است" غير ماھر"دفاع از آسيب پذيرترين و به اصطالح 

. تعريف شالگونی از مزد حداقل و کارکرد آن اقتباس از تعاريف مزد حداقل سازمان بين المللی کار در اين موارد است

  :اين سازمان از مزد حداقل چنين استتعريف 

مزد حداقل عبارت است از حداقل مبلغی که به کارگری برای انجام کاری يا ارائۀ خدمتی در دورۀ زمانی معينی «

پرداخت می شود خواه اين کار بر مبنای زمان محاسبه شود يا محصول؛ مبلغی که در ھيچ قرارداد فردی يا جمعی قابل 

انون تضمين می شود و می تواند طوری تنظيم گردد که حداقل نيازھای کارگر و خانوادۀ او را با کاھش نيست و توسط ق
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، گزارش  مزد، کاربرد و نظارتتعيينمکانيسم : مزد حداقل: منبع(» .توجه به شرايط اقتصادی و اجتماعی ملی بپوشاند

III  4 بخشB می شود که تعريف سازمان بين المللی کار ديده). ١٩٩٢و، ي، ژن٧٩، کنفرانس بين المللی کار، اجالس 

 اجتماعی مزد حداقل را دربر ندارد –دقيق تر و جامع تر از تعريف شالگونی است، اما اين تعريف ھم مفھوم اقتصادی 

اما ھم . ًو صرفا تعريفی حقوقی است که مزد را براساس آنچه در جامعه جاری است امری مفروض و بديھی می داند

که آن را  را روشن و نقد کنند و نه اين» امرمفروض و بديھی«اعی و ھم کنشگر انقالبی بايد اين پژوھشگر اجتم

  .دربست بپذيرند

 مزد حداقل در نوشتۀ شالگونی ملھم از گفتمان تعيينکارگران و ارتباط دادن آن با » دفاع از آسيب پذيرترين«ھمچنين 

، ٢٠١٤از انتشارات سازمان بين المللی کار، » سيستم مزد حداقل«ب در کتا. سازمان بين المللی کار در اين زمينه است

 مزد حداقل از طريق توافق ھای تعيين، ]سازمان بين المللی کار [١٣١ مقاوله نامۀ[...] «:  چنين می  خوانيم٦٧ص 

تمايل  و مذاکرهند رو. که چنين توافق ھائی به لحاظ قانونی الزام آور باشند دسته جمعی  را مجاز می داند به شرط اين

. س. تأکيد از من است(» . مزد قرار داردتعيينمکانيسم ] در مرکز[ در قلب برای پوشش دادن تمام کارگران آسيب پذير

  )ش

تصوری روشن از مفھوم حداقل « است و برای داشتن مزد، قبل از ھرچيز، »حداقل دستمزد«بايد توجه داشت که 

مزد بھای نيروی کار يا توانائی کار است .  داشته باشيممزدِاز خود مفھوم نخست الزم است تصوری روشن » دستمزد

نيروی کار در جامعۀ سرمايه داری کاالست و بنابراين ارزش آن توسط . که به گرد ارزش نيروی کار نوسان دارد

توانائی ھای بدنی و است از نيروی کار عبارت .  می شودتعيينآن ) و باز توليد(ًزمان کار اجتماعا الزم برای توليد 

بنابراين نه تنھا ھزينۀ خوراک و مسکن و . ی که در روند توليد محصوالت و خدمات مختلف به کار می روندفکري

از مھارت ھای (پوشاک و درمان برای بازتوليد نيروی کار بايد به حساب آيند بلکه ھزينۀ آموزش يک رشته مھارت ھا 

ند و مزد بايد اين ھزينه اجزء ھزينه ھای انواع يا درجات گوناگون نيروی کار) يدهپايه گرفته تا مھارت ھای باال و پيچ

 اخالقی، فرھنگی، -معنوی (زيکی ، کارگران يک رشته نيازھای غير فالبته عالوه بر اين ھزينه ھا. ھا را نيز بپوشاند

 تر اين موضوع را بيشتر باز خواھم نئيپا.  شوندءدارند که آنھا نيز بايد ارضا) عاطفی، ارتباطی و اجتماعی و غيره

توجه شود که آنچه دربارۀ ھزينۀ بازتوليد نيروی کار می گوئيم توصيف برخی عناصر تشکيل دھندۀ ارزش نيروی . کرد

به اين . کار است و بيان خواست سطح مزد يا مزد حداقلی که در يک مقطع خاص می توان و بايد مطرح کرد نيست

  .  د در ادامۀ نوشته خواھم پرداختموضوع که جنبۀ عملی دار

که البته ھزينۀ توليد و ( است مزد کارگر سادهيا ) مھارت پايه(مزد حداقل، مزد کارگر با ابتدائی ترين مھارت ھا 

دفاع از آسيب «عباراتی از نوع ). بازتوليد خود اين مھارت پايه بر حسب زمان ھا و مکان ھای مختلف متفاوت است

و غيره که شالگونی ھم آنھا را به کار می برد ما به » پوشش دادن تمام کارگران آسيب پذير«، »پذيرترين کارگران

 ھستند که از جانب سازمان بين المللی کار و ديگر سازمان ھای بورژوائی در ئیًازای مادی ندارند، صرفا لفاظی ھا

ريا کارانه نسبت به » ترحم و تفقد« و سطح جھانی يا ملی به کار می روند و از غلظت باالئی از برخورد از باال

واقعيت اين است که بنگاه ھای سرمايه داری ھيچ کارگری را که قابليت . کارگران و عوام فريبی بورژوائی آکنده اند

 آسيب پذيری کارگران. نگاه نمی دارند) بيشتر نباشد» خرجش«استخدام او از » دخل«يعنی (استثمار شدن نداشته باشد 

ران ساده نيست ھرچند اينان بيشتر و زودتر از ديگر کارگران در معرض بيکاری و فقر شديد و لطمات مختص کارگ

ندازد برای بورژوازی و ی که تداوم استثمار را به خطر نياين آسيب پذيری تا ھنگام. بحران ھا و غيره قرار دارند
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 کارگر بيکار در سراسر جھان برای آنھا مھم حکومت ھای آن اھميتی ندارد، ھمان گونه که آسيب پذيری صدھا ميليون

  .نيست

يکی عبارت است از اين .  و پذيرش يک حداقل برای مزد، يعنی حدی که مزد از آن نبايد کمتر باشد چند علت داردتعيين

تثمار زيکی يا مزد بخور و نمير برای تداوم نيروی کار و در نتيجه تداوم اسئين تر رفتن مزد از حد مزد فواقعيت که پا

خطرناک است و دولت ھای بورژوا و سازمان ھای بورژوائی بين المللی که وظيفۀ حفاظت از منافع عام بورژوازی را 

دارند چنين تدابيری را برای تداوم کل نظام سرمايه داری به عمل در می آورند و حتی گاه عناصر بورژوای منفرد را 

الزام آور بودن ( تمکين نکند به رعايت مقررات معينی وادار می سازند که ممکن است منافع عام طبقه را نفھمد يا بدان

حتی گاه برخی دولت ھا، به منظور مصالح و منافع درازمدت عام نظام سرمايه داری از ). مقررات مربوط به مزد حاقل

لت دوم و مھم تر، ع.  سازمان بين المللی کار، به رعايت مقررات فراخوانده می شوندًسوی سازمان ھای جھانی، مثال

مبارزات خود کارگران است که برای ادامۀ زندگی و رفع نيازھای مبرم خود به شکل ھای مختلف با کارفرمايان و 

ھمان گونه که سرمايه داران به دنبال نيروی کار : علت ديگر تأثيرعوامل بين المللی است. دولت ھا مبارزه می کنند

دازند، بخش روزافزونی از کارگران ھم برای عرضۀ نيروی کارشان به ارزان در سراسر جھان به تکاپو می پر

جاھائی که قيمت باالتری برای اين کاال پرداخته می شود مھاجرت می کنند که البته اين امر نتايج متضاد دارد اما می 

امل مھم ديگر ع). به خاطر کاھش عرضۀ نيروی کار(ست اثر بگذارد ِِرتواند روی مزد حداقل در کشورھای مھاجر ف

در اين مراودات عبارت است از انتقال تجارب و دستاوردھا و طرز زندگی و فرھنگ کارگران کشورھای گوناگون به 

 مزد حداقل تعيينکه ھيچ عامل انسان دوستانه، حمايتی بی غرضانه و دفاع از آسيب پذيران در  خالصه اين. ديگر يک

  .وجود ندارد

ورد پذيرش و تکرار تعاريف سازمان بين المللی کار از سوی شالگونی می توان گفت  چيزی که در محداقلبدين سان 

  . پذيرفته استغير منقدانهاين است که اين تعاريف را به صورتی 

  

  نقش عنصر فزيکی و عنصر غير فزيکی در تعيين ارزش نيروی کار

 مزد حداقل ھم مورد تعيينبايد در  کند که  مزد اشاره میتعيين در نکتۀ مھم و درستیشالگونی در ادامۀ بحث خود به 

  :او می نويسد.  اما به برخی نتايج نادرست و نامربوط با مقدماتی که بيان می کند می رسدتوجه قرار گيرد

 کارگر پيوند ضروری و ارگانيک دارد؛ زيرا متعھد کردن ۀمفھوم  حداقل دستمزد با مفھوم تشکل مستقل طبق[...] «

لت سرمايه داری به اجرای مقررات تصويب شده، فقط در بطن پيکارھای طبقاتی کارگران و فشار سرمايه داران و دو

در اينجاست که بايد به اھميت مفھومی که مارکس در بررسی ارزش نيروی کار، مورد . دانمی آنان امکان پذير است

د آوری می کند که نيروی کار ھرچند در يا) در فصل ششم جلد اول کاپيتال(او . تأکيد قرار می دھد، توجه داشته باشيم

 کاالھای ديگر فرق دارد و يکی از دالئل مھم اين تفاوت را وارد شدن ۀسرمايه داری به کاال تبديل می شود، ولی با ھم

 - تاريخی "چيزی که اين عنصر .  ارزش نيروی کار می داندتعييندر روند اجتماعی "  اخالقی-عنصر تاريخی "

ود می آورد، پيکار طبقاتی کارگران، توازن نيرو ميان کارگران و سرمايه داران و نھادی شدن نتايج را به وج" اخالقی

به عبارت ديگر، در جامعه ای که کارگران سنت ھای مبارزاتی جا افتاده و محکمی داشته باشند و . اين پيکارھاست

عنصر تاريخی "ًاتی ايجاد کنند، مسلما تغييرنفع خود سازمانيافته تر عمل کنند و توانسته باشند در نظام ارزشی جامعه به 

  )ش. س. تکيه بر جمالت از من است(» .به نفع آنھا عمل خواھد کرد"  اخالقی-
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مانند خوراک، پوشاک، ) جسمانی(زيکی چنانکه گفته شد، نه تنھا عناصر ف ارزش نيروی کار يعنی مزد، تعييندر 

) ادامۀ نسل(مسکن، سوخت، دارو و درمان، ھزينۀ رفت و آمد کارگر به محل کار و غيره که برای توليد و بازتوليد 

 ارزش نيروی کار وارد می تعيينھم در » تاريخی و اخالقی«نيروی کار الزمند به حساب می آيند بلکه يک عنصر 

از آنجا که او . را مبارزۀ طبقاتی کارگران می داند» عنصر تاريخی و اخالقی«وجود آورندۀ اين شالگونی علت به . شود

اين احکام را به مارکس نسبت داده  من در اينجا عين جملۀ مارکس که شالگونی بدان ارجاع داده و جمالت ديگری در 

 ارزش نيروی کار يا مزد تعيين از آن در ی که مارکس تا مفھوم عنصر تاريخی و اخالقياين باره را از او می آورم

سخن می گويد روشن شود و معلوم گردد که از نظر مارکس چه چيزی آن عنصر را به وجود می آورد و در ارتباط با 

  .اين عنصر چه برخوردی بايد داشت

  :می نويسد) که شالگونی بدان ارجاع داده( مارکس در فصل ششم جلد اول سرمايه 

 می تعيين، مانند ھر کاالی ديگر، با زمان کار الزم برای توليد و در نتيجه باز توليد اين کاالی ويژه ارزش نيروی کار«

نيروی کار تا آنجا که ارزش دارد بيانگر چيزی جز مقدار معينی از کار متوسط اجتماعی که در آن تجسم يافته . شود

زنده [در نتيجه، توليد آن مفروض بر وجود . جود داردنيروی کار تنھا به صورت ظرفيت يا توان يک فرد زنده و. نيست

  »  .اوست] بودن

از اين رو مارکس ضرورت تداوم اين نيروی کار در طول زمان را خاطرنشان می کند طوری که پس از مرگ يا از 

ھا نيروی کار بدين سان مزد بايد به اندازه ای باشد که نه تن. کار افتادگی کارگر جانشينی برای او وجود داشته باشد

را نيز ) توليد مثل و ادامۀ نسل کارگر(کارگر را برای انجام کار تأمين کند بلکه ھزينۀ بازتوليد اين نيرو در طول زمان 

  : مارکس می نويسد. ندازيکی نيروی کار عنصر فيا) جسمانی(زيکی اينھا که برشمرديم نيازھای ف. ندبپوشا

نيازھای طبيعی .  او در وضعيت عادی اش به عنوان فرد کارکن کافی باشندوسايل معيشت کارگر بايد برای نگھداری«

از سوی .  می کنندتغييراو مانند خوراک، پوشاک، سوخت و مسکن بر حسب شرايط اقليمی و ديگر شرايط کشور او 

ريخی اند و ْديگر، تعداد و دامنۀ نيازھای به اصطالح ضروری کارگر و نيز شيوۀ ارضای آنھا، خود محصول تکامل تا

از اين رو تا حد زيادی به درجۀ تمدن يک کشور و به طور اخص به شرايط، عادات و درجۀ آسايشی بستگی دارند که 

 ارزش نيروی کار يک عنصر تعيينبنابراين در تمايز با ديگر کاالھا، در . تحت آن طبقۀ کارگران آزاد پرورش يافته اند

با اين ھمه در کشوری معين و در دوره ای معين مقدار متوسط . ی شودوارد م)  مورالmoral(تاريخی و اخالقی 

  )ش. س. تکيه کلمات از من است(» . شناخته شده استًوسايل معيشت الزم برای کارگر، عمال

از آنجا  که عبارات باال و درک درست آنھا در ادامۀ بحث ما اھميت دارند ترجمۀ آنھا را از متن فرانسوی جلد اول 

  : در اينجا می آورم-که مورد بازبينی خود مارکس ھم قرار گرفته بود  –سرمايه 

  .پس بايد مجموع وسايل معيشت برای نگھداری او در حالت زندگی نرمال کافی باشند[...] «

ی يک فزيک، مسکن و غيره بر حسب ويژگی ھای اقليمی و ]گرما[نيازھای طبيعی مانند خوراک، پوشاک، سوخت 

از سوی ديگر حتی تعداد به اصطالح نيازھای طبيعی و نيز شيوۀ ارضای آنھا محصولی تاريخی . ند می کنتغييرکشور 

طبقۀ کارگر ] منشأ[خاستگاه ھای . است و از اين رو تا حد زيادی به درجۀ تمدنی که جوامع بدان رسيده اند بستگی دارد

ن تأثير را به مدتی طوالنی بر عادات، مطالبات ی که در آن پرورش يافته، باالتريتاريخي] شرايط[ر ھر کشور، محيط د

عنصری اخالقی ] حامل[بنابراين نيروی کار از نقطه نظر ارزش حاوی . و در نتيجه بر نيازھای زندگی اش می گذارند

ّاما برای يک کشور و در دوره ای معين . و تاريخی است؛ امری که آن را از ديگر کاالھا متمايز می کند) مورال(
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، جلد اول، ترجمۀ فرانسوی، سرمايهمارکس، (» .است] مفروض[الزم وسايل معيشت نيز چيزی داده شده اندازۀ 

   )١٧٢-١٧٣، ص ١٩٨٢انتشارات پروگرس، مسکو، 

که برای توليد و بازتوليد نيروی کار الزم ھستند حرف می ) جسمانی(ی فزيکمی بينيم که مارکس از يک رشته نيازھای 

محصول تکامل تاريخی اند و از «که تعداد و چگونگی ارضای آنھا )  ارزش نيروی کاريينتعی در فزيکعنصر (زند 

اين رو تا حد زيادی به درجۀ تمدن يک کشور و به طور اخص به شرايط، عادات و درجۀ آسايشی بستگی دارند که 

 ارزش نيروی تعيين در »عنصر تاريخی و اخالقی«بدين سان مارکس . »تحت آن طبقۀ کارگران آزاد پرورش يافته اند

کار را به درجۀ تمدن يک کشور مربوط می کند و آن را محصول تکامل تاريخی، خاستگاه ھای طبقۀ کارگر و شرايطی 

ھمچنين از عادات و مطالباتی که شرايط تاريخی و اجتماعی در طول زمان . که تحت آن پرورش يافته مربوط می کند

. مارکس در اينجا از مبارزۀ طبقاتی چيزی نمی گويد. تبديل کرده اند سخن می گويدآنھا را به نيازھای زندگی کارگران 

 تعيينی يا مورال در فزيکن اين عنصر تاريخی و اجتماعی از عوامل غير يين تر خواھيم ديد که مارکس در تبئيپا

جمۀ دقيقی نيست و تمام تر» اخالقی«به » مورال«ًضمنا در عبارات فوق ترجمۀ واژۀ . ارزش نيروی کار نام می برد

  )١(ِبار معنی اين اصطالح را منتقل نمی کند 

در . روشن تر شود به جمالت ديگری از مارکس توجه می کنيم» مورال«که منظور مارکس از عنصر  برای اين

يعنی از نيازھای غير (کارگران » نيازھای فکری و اجتماعی«عبارات زير به روشنی می بينيم که او صريحا از 

ساعات ( حد روزانۀ کار تعيين مزد و يا در تعيينحرف می زند که در واقع بخشی از ھمان عنصر مورال در ) یزيکف

 سرمايهمارکس در فصل دھم جلد اول .  مستقيمی با مزد داردًرا تشکيل می دھند که رابطۀ کامال) کار روزانه

ِنع طوالنی کردن ھرچه بيشتر ساعات کار دربارۀ عوامل ما» محدوديت ھای طوالنی کردن ساعات کار روزانه«
  :می نويسد) که خواست سرمايه داران است(روزانه 

ی، با محدوديت ھای اخالقی فزيکًعالوه بر محدوديت ھای صرفا ] زمان کار روزانه[طوالنی کردن روزانۀ کار  «

ياز دارد که دامنه و تعداد اين برای ارضای نيازھای فکری و اجتماعی خود به زمان نکارگر . مواجه می شود) مورال(

] مرزھای[ات روزانۀ کار بين کرانه ھای تغييربنابراين .  می کندتعييننيازھا را وضعيت عمومی پيشرفت اجتماعی 

ھر دوی اين شرايط محدود کنندۀ طوالنی کردن روز کار، سرشت بسيار کشداری . ی و اجتماعی نوسان می کندفزيک

  ) ش. س. تکيه کلمات از من است(» .نۀ مانوور را می دھنددارند و امکان باالترين دام

  : می نويسد» مبارزه برای روزانۀ کار نرمال«مارکس در ھمان فصل دھم در قسمت 

روزانۀ کار چيست؟ طول زمانی که طی آن سرمايه می تواند نيروی کاری را، که به طور روزانه می خرد، مصرف «

ن زمان کار روزانه را فراتر از زمان کار الزم برای بازتوليد نيروی کار طوالنی کند چقدر است؟ تا چه اندازه می توا

 ساعت است منھای چند ساعت استراحت که بدون آن ٢٤زمان کار روزانه : تر کرد؟ ديديم که پاسخ سرمايه چنين است

کارگر در کل زندگی اش بنابراين بديھی است که . که به خدمت گرفته شود سرباز می زند نيروی کار مطلقا از اين

نی زمان کار است که بايد چيزی نيست جز نيروی کار و از اين رو تمام وقتی که در اختيار دارد به طور طبيعی و قانو

زمان برای آموزش، تکامل فکری، انجام وظايف اجتماعی و مراودات اجتماعی، جوالن . گستری سرمايه شودوقف خود

مخالف کار ] به داليل مذھبی[آن ھم در کشوری که  (حتی استراحت در روز يکشنبهآزاد فعاليت ھای بدنی و فکری و 

سرمايه در شھوت کور و لگام ناپذيرش، ! ، ھمۀ اينھا برای سرمايه حرف مفت به حساب می آيند)در روز يکشنبه است

ی حداکثر فزيکز بلکه حتی مر) مورال(در گرسنگی گرگ وارش برای ارزش اضافی، نه تنھا محدوديت ھای اخالقی 

  )ش. س. تکيه کلمات از من است(» ].پايمال می کند[را در می نوردد ] طوالنی کردن زمان کار[
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 ارزش نيروی کار وارد می شوند تعييننيز مارکس به دو عنصری که در ) ١٨٦٥(» مزد، بھا و سود«در بخش آخر 

  .»ی و ديگری تاريخی يا  اجتماعیفزيکًرفا  می شود يکی صتعيينارزش نيروی کار با دو عنصر «: اشاره می کند

در واقع ھر معنائی برای . را به کار می برد» تاريخی يا اجتماعی«در جملۀ باال می بينيم که مارکس تنھا اصطالح 

  .وجود دارد» اجتماعی«قايل باشيم در واژۀ » عنصر اخالقی يا مورال«

زيوکرات ھا می گويد که آنھا با مطالعۀ ، دربارۀ ف٢ل فص» تئوری ھای ارزش اضافی«مارکس ھمچنين در جلد اول 

کار  توانستند به ارزش نيروی کار و تفاوت آن با ارزشی که اين نيرو به وجود می آورد پی ببرند و به منشأ مزد حداقل 

ھرچند از نظر آنان تنھا کار کشاورزی کار مولد به حساب می آمد و درک (  و ارزش اضافی نزديک شوند مولد

زيوکرات ھا، مزد ان می کند که مزد حداقل از نظر فمارکس در ھمان حال خاطر نش.) وشنی از مفھوم ارزش نداشتندر

عنصر اجتماعی و  می شد و آنھا تعيين برای زنده ماندن بود و توسط نيازھای طبيعی  strict nécessaireمطلقا الزم 

  :  گفته ھای مارکس چنين استعين.  مزد حداقل ناديده می گرفتندتعيين را در تاريخی

 ھمچون کاالئی که متعلق نيروی کارکه  چنانکه ديديم، بنياد تکامل توليد سرمايه داری به طور کلی عبارت است از اين«

به کارگران است با شرايط  کاری روبرو می گردد که در کاالھائی به شکل سرمايه نگھداری می شوند و مستقل از 

اين ارزش برابر است با .  نيروی کار، به عنوان يک کاال، دارای اھميت حياتی استارزش عيينت. کارگران وجود دارند

زمان کار الزم برای توليد وسايل معيشتی که برای بازتوليد نيروی کار الزم اند، يا قيمت وسايل معيشت الزم برای 

 نيروی کار و ارزشی که نيروی کار به ارزشتنھا بر اين پايه است که  تفاوت بين . زندگی کارگر به عنوان کارگر

 تفاوتی که در مورد ھيچ کاالی ديگری وجود ندارد، زيرا ھيچ کاالی ديگری وجود – ظاھر می شود می آوردوجود 

 آن يا ارزش مبادله ای را که از آن ناشی می ارزش مبادلۀندارد که ارزش مصرف آن و در نتيجه مصرف آن بتواند 
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