
  بخش سوم: ادامه 

  فصل ششم: سرمايه ثابت و سرمايه متغير

، بخشی يا بارقه ای از اين خود صرفاً ارزش موجود به استثنای يکی از آنها، همه اجزاء و عوامل مختلف پروسه کار

ارزش را به محصول جديد منتقل می سازند. در اين ميان فقط کاالی نيروی کار است که انبوه ارزش های جديد را توليد 

ای هتوده عظيم ارزش دو نقش را ايفاء می کند،  ، همزمانکاالی اخير در پروسه کارو بر ارزش های پيشين می افزايد. 

 نقش را دو اين چگونه کارگراينکه موجب حفظ ارزش های کهن و انتقال آنها به محصول می گردد. نو را می آفريند و 

؟ موضوعی است که بايد آن های کهنه را انتقال می دهدارزشتوليد و  های جديد را ارزشايفاء می کند؟ چگونه همزمان 

را مانند هر . سرمايه دار اين کاال فروخته استرا توضيح داد. او نيروی کارش را برای زمانی معين به سرمايه دار 

جا و در دل در اين رساند. مصرف می بهجديد  برای توليد محصول از کار معين ماده خام يا کاالی ديگر در پروسه ای

  کليد کشف اسرار باال است. اين رخدادها عبارتند از:  ،آنها اين پروسه رخدادهای مهمی اتفاق می افتد که واکاوی

ر، برای توليد يک محصول مشخص، به عنوان مثال يک موبايل که در پروسه های متفاوت کا هر کدام از کاالهائی -1

وشی گ رکت توليد کنندهفرض کنيم شبه کار گرفته می شوند حامل مقدار معينی ارزش يا زمان کار اجتماعا الزم هستند. 

 12ساعته  8و جمعا در طول يک روزانه کار  موبايل دقيقه يک 40هر کارگر در طول هر  کارگر دارد، 50 ،همراه

 های جلو و پشت، باتری، ويبراتور،رد احتياج يک موبايل مرکب از قابسرمايه دار برای مصالح مو. گوشی تحويل می دهد

همه برای  ،حافظه، اسپيکر، فيلتر ، بلوکها،ديود، سيم پيچ، آی سی ، ترانزيستور،خازن، مقاومتآنتن، ميکروفن، زنگ، 

هم هزار تومان  132 همزمان اوپرداخت می کند،  ايرانميليون تومان پول  3، ارزشی معادل سوای نيروی کاراينها، 

دقيقه نخست ارزشی معادل کل دستمزد روزانه  40کارگر در طول همان  می پردازد.کارگر  به به عنوان مزد روزانه

هزار  132ميليون و  3با اين حساب کل کار اجتماعا الزم متراکم در يک موبايل  خود تحويل سرمايه دار می دهد و

 12او . می کنددستگاه توليد  12نه يک گوشی که  روزطول  در مجبور به ادامه کار است و کارگر ،گرددمی  تومان

 صرفا آنچه دريافت کرده کهدر حالی ، آماده تحويل به بازار می سازدر تومان هزا 584ميليون و  37به ارزش  موبايل،

دستگاه است. مشاهده می کنيم که کل کاالهای وارد يا دخيل در پروسه  12يکی از اين بهای نيروی کار مصرف شده در 

کاالی نيروی کار است که ارزش  فقطفقط ارزش موجودشان را به محصول جديد منتقل نموده اند و  ،توليد گوشی همراه

  های پيشين افزوده است. هزار تومان توليد و بر ارزش 854 تومان يا يک ميليون و 132000ضرب در  12نوينی معادل 

از هم ببه گوشی جديد کاری است که تبلور در قطعات، سيستم ها، ابزار و مواد خام مميليون تومان ارزش  سهانتقال  -2

تازه ای هتوليد ارزشيا اوت با ارزش افزائی متف عملی کهنيروی کار حاضر در پروسه توليد انجام می گيرد،  توسطفقط 

. هر دو خاصيت نيستاز آن مستقل  ، اما به هيچ وجه پروسه ای منفک واست اولیاست، خاصيتی مزيد بر خاصيت 

از يک  در همان زمان معين، مالک سرمايه با مصرف نيروی کار خريداری شده به ظهور می رسنددر فرايندی واحد 

انبوه ارزش های توليد شده نوين را  از سوی ديگر،ه می دارد و تملک خود نگدر را حفظ و  های حاضر کل ارزش سو

می نمايد، او  ايفاء ، هر دو نقش را همزمان و در پروسه ای واحداشساعتی  8تصاحب می کند. کارگر با روزانه کار 

هزار تومان  854هم يک ميليون و  می سازد، و محفوظ را برای سرمايه دار زنده قبلیهم سه ميليون تومان ارزش 

    بر آن ارزش ها می افزايد. ارزش جديد 



 سازد،ب انجام نمی داد، نمی توانست موبايل اطالعاتی را –سيستم های الکترونيکی  مونتاژ اگر کارگر کار مشخص -3

مورد نياز توليد  خام درهمين راستا نمی توانست ارزش های متبلور در ابزار، قطعات نيم ساخته، وسائل کمکی و مواد

دستمايه و ميله لنگ انتقال ارزشهای  ،جديد انتقال دهد. شکل مشخص کار از اين لحاظ اهميت دارد محصولرا به  موبايل

 هيچ ربطیبه فراورده نوين افزودن ارزش جديد اما مسأله بنيادی آنست که  حاضر به فراورده جديد کار مشخص است،

، مونتاژ می کرد هواپيما يا اتوموبيل، لباس می دوختگر اگر به جای توليد موبايل، مشخص کار ندارد، کار شکلبه 

 یهادست به ارزش افزائی می زد، ارزش مسلما نيز آشپز می شدگاو می دوشيد، دارو توليد می نمود، می ساخت،  رايانه

ار کو نه اين يا آن  بر همين اساس ارزش افزائی او به وسيله کار کالً  جديد می آفريد و نصيب سرمايه دار می ساخت.

مشخص انجام می گيرد. اين کار به طور عام يا کار مجرد انسانی است که عامل و بانی واقعی خلق ارزشهای تازه است. 

به خاطر آنکه ، نمی افزايدارزش جديدی بر ارزش های کهن  کاری که انجام داده است مشخص نوع دليلکارگر به 

محصول کارش موبايل، خودرو، هواپيما، پوشاک، مواد غذائی يا قلم و کاغذ است توده عظيم ارزش های تازه را توليد 

که است  نکرده است. او در همه اين موارد صرفا به اين دليل ارزش افزائی کرده و انبوه ارزش های جديد را آفريده 

ار در انتقال ارزش های پيشين به تمام و کمال اصيت مشخص، خاص و مفيد ککار مجرد اجتماعی انجام داده است. خ

   ذينقش و اثرگذار است اما ارزش های جديد را فقط کار عام يا کار مجرد اجتماعی است که می آفريند.

موبايل مونتاژ و آماده ترخيص کند. در اين صورت  10دقيقه به جای يک موبايل  40در طول که کارگر  تصور کنيم -4

افزوده  های قبلی ارزشبر  ،گوشی 10که با توليد اين  ارزش جديدیاست. کل قابل تعمق چه رخ می دهد. نتيجه کار 

رزش کاالهای به کار رفته در يک بر ا . رقمی که در مثال باال،است هزار تومان 854باز هم يک ميليون و می شود، 

ويبراتور، آنتن،  در باتری، قاب،ميليون تومان کار متراکم  3 به هر قبال به بيان شفاف تر .اضافه می گرديدموبايل 

دقيقه زمان کار جديد  40 و غيره ارزشی معادل فيلتر ترانزيستور، ديود، آی سی، حافظه،ميکروفن، خازن، مقاومت، 

را  در قطعات ميليون تومان کار مرده مجسد 30اما حاال همان مدت زمان کار،  موبايل می گرديد اضافه می شد و يک

اينها  با همهسابق کاهش يافته است.  يکدهمموبايل می کند. زمان کار الزم اجتماعی برای توليد هر گوشی تا  10مبدل به 

ميليون تومان ارزش های پيشين موجود در مواد خام،  30دقيقه کار، کل  40و با وجود اين تغييرات فاحش، باز هم همان 

 گوشی تهيه شده و آماده فروش، 10سيستم ها، قطعات نيم ساخته و وسائل کمکی را به محصول يا محصوالت جديد، به 

 ، زنده نگه داشته و به فراورده های جديد انتقال داده است.است ها را بقا بخشيدهمنتقل کرده است، تمامی اين ارزش 

کاالی نيروی کار يعنی توليد ارزش های جديد در يک سو و انتقال ارزشهای  مختلفمشاهده می کنيم که دو خاصيت کامال 

از يکديگر تا چه اندازه  ،به يک پروسه واحد انداموارهمراه بودن و تعلق  ضمندر سوی ديگر،  به محصول جديد کهنه

  ر جای می گذارند. قابل تمايز هستند و چه تأثيرات کامال متفاوتی ب

دچار تغيير نشود، ميان ارزش های جديدی که کارگر در زمان کار  ارزش وسائل توليدو  درجه بارآوری کاراگر  -5

های جديد منتقل می کند، رابطه ای مستقيم برقرار خواهد به کاال يا کاال حفظ و معين می آفريند و ارزش های پيشينی که

به طور مثال او در طول دو هفته دو برابر يک هفته ارزش تازه به ارزش های سابق اضافه می نمايد، همزمان دو  بود.

يط فنی پروسه کار و ابرابر قبل ارزش های موجود را ماندگار و به محصوالت نوين انتقال می دهد. تا زمانی که شر

ر تازه خويش توليد و اضافه می کند بيشتر باشد، ارزشی ارزش وسائل توليد ثابت است هر چه ارزشی که کارگر با کا

که حراست می نمايد و منتقل می سازد هم افزون تر است. نکته مهم در اين گذر آنست که اين حفظ و انتقال ارزش های 

گر رنست که شرائط فنی کار ثابت مانده است. به طور مثال کاآبه خاطر افزايش ارزش های جديد نيست، به خاطر قديم 



در يک ساعت کار، ارزش نيروی کار خود را توليد می کند، همين اندازه ارزش جديد می آفريند، همين ميزان هم ارزش 

دو برابر قبل ارزش جديد  ،همزمان می کندساعت باز هم بهای نيروی کارش را توليد  2پيشين را منتقل می نمايد. او در 

در يک جمعبست کلی می توان گفت که کارگر علی العموم انتقال می دهد. و دو برابر هم ارزش قبلی را می نمايد خلق 

  کند.می نمايد، ارزش های پيشين را نيز ماندگار و منتقل می  توليدبه همان نسبتی که اضافه ارزش 

را هم از دست  ه خودارزش مبادل خود ارزش مصرف مستقلاز دست دادن با مواد، وسائل و مايحتاج پروسه توليد،  -6

که خودشان به مثابه قطعات نيم ساخته يا  کار فقط آن ارزشی را به محصول جديد منتقل می کنند فرايند. آنها در نهندمی 

مواد خام و وسائل کمکی از دست هشته اند. در اين مورد، ماشين آالت، ادوات و ابزار کار، ساختمان کارگاه و مانند 

ما اين اه کار مورد استفاده قرار می گيرند که آرايش و هيأت اوليه خود را حفظ کرده باشند. اينها فقط تا زمانی در پروس

کاالی نيروی کار، به تدريج ارزش خود همان در طول زمان، در پروسه کار، به يمن مصرف کار زنده يا ماشين آالت 

سال تمام خورشيدی  10رض کنيم که يک دستگاه تراش را در نظر آوريم، ف را به محصوالت جديد منتقل می سازند.

پيداست  ميليون تومان باشد. 36هره برداری قرار گيرد، کل ارزش آن نيز ساعت مورد ب 8هر روز  روز، 300سال هر 

  است. کرده تومان ارزش خود را به کاالهای جديد منتقل  1500معادل  که در هر ساعت

ساعت کاری، با اينکه مدام در حال فرسايش بوده است اما  24000سال يا  10دستگاه تراش مورد اشاره ما، در اين  -7

عامل پروسه کار يا يک همواره با همان نقش و شکل موجودش در پروسه کار عمل می کرده است. به اين ترتيب يک 

ان ه بي. بوسيله توليد کال وارد پروسه کار می شود ولی در پروسه ارزش افزائی به صورت جزئی ايفای نقش می کند

  پروسه ارزش افزائی جزئاً حضور دارد.  عنصر به مثابه عنصر پروسه کار تماما و به عنوان ديگر وسيله توليد واحد

ه در پروس ديديم که مواد خام و ماشين آالت و وسائل توليدی به هيچ وجه هيچ ارزش تازه ای نمی آفرينند، آنها فقط -8

در  .می گذاريم سرمايه ثابت. نام اين بخش را می دهدده به محصول جديد انتقال توسط کار زنخود را ارزش  کار،

ری وضع اساسا به گونه ديگ رد عامل ذهنی توليد يا نيروی کار يا جزئی از سرمايه که به نيروی کار تبديل می شود، مو

گار و به فراورده جديد منتقل ارزش وسائل توليد را ماند هدف دار که با کار مشخص واست. نيروی کار در همان حال 

های ن ارزشبه وجود می آورد. جزء اندکی از اي ای هم می کند، در هر لحظه از حرکت خود، ارزش الحاقی يا تازه

کاالهای مورد احتياج توليد اين کاال است و جزء بسيار عظيم تر آن اضافه ارزشی  بازتوليد نيروی کار يعنی الحاقی بهای

و  نمايددقيقه نخست مزد خود را توليد  40ساعت کار کند شايد در  8ار تعلق می يابد. اگر او مثال است که به سرمايه د

ما اين بخش را دقيقه ديگر هر چه می آفريند اضافه ارزشی است که به سرمايه دار می رسد.  20در هفت ساعت و 

  تغيير فاحش می سازد.نام می نهيم. بخشی که ارزش خود را در پروسه توليد دچار  سرمايه متغير

  

  نرخ اضافه ارزش –فصل هفتم 

  درجه بهره کشی از نيروی کار  -1

 یارزش کل عناصر توليد براست  چنين وانمود می شود که اضافه ارزش، افزايشی ،در پروسه ارزش افزائی سرمايه

به سراغ يک مبل سازی برويم. سرمايه دار مالک . اين يک دروغ محض است. !!ريز شده است پيشای که يا سرمايه 

دو ميليون و ساعت کار می کنند و مطابق معمول با چند ماه تأخير  220دو کارگر دارد. هر کدام در هر ماه کارگاه 

دست، هرمی سازد و آماده را  مبل 2کارگر  هر يعنی، مبل دست 4ماه در هر کارگاههزار تومان مزد می گيرند.  دويست



، بهای تخته، در می يابيم که: داردپيش روی ما قرار  آنچه و ارقام مرور اسناد،ميليون تومان به فروش می رسد. با  18

ميليون و نهصد  5فيبر، ميخ، پارچه، دوخت، چسب و استهالک وسائل کار يا کل کار مرده متراکم در هر مبل بالغ بر 

 1100000مزدی که کارگر به خاطر توليد آن گرفته  د است.ساعت کار جدي 110مبل حاوی  يکهزار تومان است.  

هزينه  بر مواد خام، وسائل کمکی،که کارگر  جديدی است ساعت کار 110ساعت از کل  10تومان است. اين رقم معادل 

ميليون تومان)،  18با توجه به بهای فروش (او استهالک و کل سرمايه ثابت يا کار مرده موجود در مبل افزوده است. 

که يک ميليون و يکصد هزار تومان است ميليون و يکصد هزار تومان ارزش جديد آفريده  12 هر مبل در پروسه توليد

هيه يک صرف تکارگر ساعتی که  110از  ميليون تومان سود سرمايه دار شده است. به بيان ديگر 11مزد خودش و 

به تمام و کمال  ساعت ديگر 100خودش اختصاص يافته و  توليد مايحتاج معيشتی به ساعت 10 مبل کرده است فقط

هيچ  ،توضيح داديم که موادخام، کمکی و کال اجزاء مختلف سرمايه ثابتپيش تر توسط سرمايه دار چپاول گرديده است. 

. به کلی متفاوت استورد سرمايه متغير در م و بر ارزش های پيشين نمی افزايند اما وضعارزش تازه ای نمی آفرينند 

در طول روزانه کار يا يک ماه کار، چندين برابر ارزشی که برای  می گردد،اين بخش که صرف خريد نيروی کار 

مبل  2ما، يک کارگر در طول ماه می آفريند. در همين مثال حاضر  جديد ارزش ،خريد يا توليدش مصرف گرديده است

ميليون تومان  14 مبل دو دستگاهيا کل هزينه توليد است، کل سرمايه ثابت و متغير به کار رفته  تحويل سرمايه دار داده

تومان  2200000تومان که صرف خريد نيروی کار شده است فقط ميليون  14. بخشی از سرمايه يا جزئی از اين است

 هزار تومان هشتصدميليون و  11توليد کرده و به  تومان ارزش جديدهزار  دويستميليون و  24اما همين بخش  است

  است. در اينجا چند نکته اساسی به شرح زير وجود دارد.ارزش پيشين افزوده 

تومان سرمايه  پنج ميليون و نهصد هزارميليون تومان مرکب از  7، چنانست که درمورد هريک مبلظاهر داستان  .1

هزار تومان سرمايه متغير در پروسه توليدش مصرف شده است اما ارزش محصول اينک  يک ميليون و يکصدثابت و 

ن آو هيچ چيز بر را به کاال منتقل آنجا که بخش ثابت سرمايه فقط ارزشش  تومان است. از ميليون 18ميليون که  7نه 

ميليون و يکصد هزار تومان ميليون و نهصد هزار تومان سرمايه ثابت + يک  5واقعيت ماجرا فرمول  ، پسنيافزوده

ا ب، در پروسه کار ،شده ايجاد واقعاارزش  ،. به بيان ديگرنمی باشدميليون تومان اضافه ارزش  11سرمايه متغير + 

يا کار مرده پنج ميليون و نهصد  رقم نخستکامال متفاوت است.  به دست آمده، مجموع پروسه ارزش محصولی که از

ميليون  11 است که تومان يک ميليون و يکصد هزار قبال وجود داشته و االن هم وجود دارد، در اين ميان هزار تومان

ارزش افزائی کامال  درست شده است. نتيجه آنکه برای محاسبه  تومانميليون و يکصد هزار  12و ولد کرده و  زاد تومان

ميليون پنج تومان منهای  ميليون 18قا مساوی صفر تلقی کنيم. است که نقش سرمايه ثابت به کار رفته در توليد مبل را دقي

  تومان به تمام و کمال برابر است. ميلون 11بعالوه  يک ميليون و يکصد هزار تومانهزار تومان با  نهصدو 

تومان شد؟ و اين امری  و يکصد هزار ميليون 12هزارتومان چگونه  يک ميليون و يکصدحتما سؤال خواهد شد که . 2

 يوهش متضاد است!! بدون شک متضاد است. ازاين فراتر، يکی از ماهوی ترين، هويتی ترين و بنيادی ترين تضادهای

ز و ج است نموده ايم و نشان داده ايم که سرمايه داری چنين شريحتتوليد سرمايه داری است. اما ما اين تضاد را قبال 

 تومان ميليون و دويست هزار 24مبل توليد کرده است و ارزشی معادل  2در طول يک ماه  اين نمی تواند باشد. کارگر

مبل  دوروزانه کاری داشته است. زمان کاری که به ساختن  25بر ارزشهای پيشين افزوده است. درطول اين يک ماه 

 110ن و در هر ساعت هزار تومادويست ميليون و  24ساعت  220ساعت است. او در اين  220 اختصاص داده است



برای توليد مايحتاج معيشتی خود دريافت کرده است  يک ماههزار تومان توليد نموده است. ميزان ارزشی که در طول 

صاحب ساعت توسط  200ساعت کار ماهانه او است.  220ساعت از کل  20معادل  هزار تومان ميليون و دويست 2فقط 

که تضاد سرشتی سرمايه داری است در همين جا قرار دارد. تضاد ماهوی، هويتی و بنيادی سرمايه چپاول شده است. 

   جان کنده است. برای سرمايه دار بدون دريافت هيچ ريالی  ساعت 200برای خودش کار کرده است و  ساعت 20او 

 ديگر سرمايه تبديل به وسائلبرای آنکه يک جزء سرمايه از طريق تبديل به نيروی کار ارزش افزا گردد بايد جزء  .3

نيازمند ورود سرمايه ثابت به پروسه کار و توليد است.  ،توليد شود. به کار افتادن سرمايه متغير يا مصرف نيروی کار

  . است کار نسبت اين دو بخش منوط به خصلت فنی پروسه کار يا درجه بارآوری نيروی

يا هر کارگر ديگر در هر کجای دنيا، بخش نازلی از روزانه کارش به توليد وسائل به وضوح ديديم که کارگر مبلساز  .4

مورد نياز بازتوليد نيروی کارش اختصاص می يابد و مابقی صرف کار بدون هيچ مزد برای سرمايه دار می شود. وقتی 

دتی که بدون هيچ بها برای و م زمان کار الزم يا کار الزم، خويش کار می کند کارگر برای توليد هزينه معيشتیکه 

 20 طول هر ماهنام دارد. در مثال باال کارگر مبلساز در  زمان کار اضافیيا  کار اضافیسرمايه دار کار کرده است 

زمان کار الزم و  ساعت 20نموده است. او  برای سرمايه دار کاربدون هيچ مزد  ساعت 200برای خودش و  ساعت

  است.  ساعت زمان کار اضافی داشته 200

زشی کار اضافی يا زمان کار اضافی و معادل ار ارزش الزم، را معادل ارزشی کار الزم يا زمان کار الزممارکس  .5

يک ميليون و  فقط ميليون تومان ارزش اضافی و 11مبل دست، است. در مثال باال در هر  دادهنام  ارزش اضافی را

ا ر ارزش الزم بر ش اضافیارز، يعنی حاصل تقسيم نسبت اين دومارکس تومان ارزش الزم نهفته بود. هزار يکصد

يک ميليون و  ميليون بر 11گفتگو  مثال مورد رخ اضافه ارزش يا نرخ استثمار در. نارزش ناميده است نرخ اضافه

نرخ استثمار يا نرخ اضافه ارزش دقيقا نرخ بهره کشی سرمايه دار يا طبقه و  .است %1000 يکصد هزار، شاخص

های رسمی دولت او از کارگر و طبقه کارگر است. در جامعه ايران سالها است که اين نرخ بر اساس آنچه حتی نهاد

که کارگر ايرانی  است. اين بدان معنی است % 1200ه آماری خود اعالم می دارند حدود جمهوری اسالمی در سالنام

به صورت کار الزم يا ارزش الزم صرف  تومانميليون تومان ارزش که توليد می کند فقط يک ميليون  12از هر 

 ريشهارزش اضافی يا سرمايه و سود سرمايه دار می گردد.  ،کار اضافی شميليون تومان 11معيشت خودش می گردد و 

وزی يا همه سيه ربی خانمانی و اعتياد و بی آموزشی  شتی و بيماری،ی داروئی و بی بهداب فقر و فالکت و گرسنگی،

های ديگر کارگر ايرانی در اينجا قرار دارد. کشتار آزادی ها، قتل عام ابتدائی ترين حقوق انسانی، وحشيانه ترين 

ست، ارجاع ا به همين جا قابلتبعيضات جنسيتی، آلودگيهای دهشت زای زيست محيطی و همه مصائب ديگر نيز نهايتا 

. ترهات هستند، با اين هدف سازماندهی می شوند ولباس اجرا می پوشنددر خدمت ماندگارسازی اين نظام همه اينها زيرا 

رشد ناکافی « ،»!!!توسعه نيافتگی«های کارگران را  بدبختی بی شرمانه و خزعبالت فريبکارانه کسانی که اساسبسيار 

بخشی از سرکوب فکری طبقه ، صرفا و صرفا قلمداد می کنند »دين و دولتتداخل «يا » ديکتاتوری»!!! «صنعتی

است که همه جا در مورد از اين هم چندش بارتر، بی شرمانه تر و وقيح تر، مزخرفاتی کارگر توسط بورژوازی است. 

ح نازل و حتی سط !!!می شود رغوبی و بنجل بودن توليداتش پمپاژيا نام !!ارزش زا نبودن کار کارگر ايرانیسترونی و 

را نيز به همين مسأله مجعول بی اساس ربط می دهند!!! اراجيف و اباطيلی که بدبختانه به گونه بسيار آزار دستمردها 

دهنده ای حتی بر زبان خيلی از کارگران شعور باخته پرمدعا و داعيه دار سواد و آگاهی هم جاری می گردد!!. بورژوازی 

ين اان نمی پردازد، از همه راهها دست به کار سرکوب سبعانه فکری آنها نيز است. فقط به سرکوب فيزيکی کارگر



در چهارچوب تقسيم کار خودپو و اندرونی پردازيها نيز اجزاء پيوسته همين شکل سرکوبند که ها و تئوری نظربافي

  است. محول گرديدهها  آن همکيشانبر عهده اقتصاددانان، سياستمردان، فيلسوفان، جامعه شناسان و  ،سرمايه

  نمودار ارزش محصول در اجزاء متناسب تشکيل دهنده آن.  – 2

شيلينگ فقط  24اين ارزش يا  %80شيلينگ است.  30فوند نخ به ارزش  20ساعته  12محصول يک روزانه کار 

شيلينگ ديگر ارزش جديدی است که  6ارزش سرمايه ثابت مصرف شده به شکل مواد خام و هزينه استهالک است. 

 30گ ارزش اضافی است. مجموع ارزش شيلين 3شيليگ ارزش الزم يا مزد کارگر و  3توليد شده است. از اين مقدار 

فوند نخ تبلور يافته است و بايد بتوان وجود اين ارزش را در بخشهای مختلف محصول نشان داد. باالتر  20شيلينگ در 

فوند نخ است  16شيلينگ مواد خام و هزينه استهالک وارد محصول شده است. اين رقم فقط نماينده  24ديديم که فقط 

فوند خواهد شد. به اين ترتيب  16تقسيم کنيم  1،5را بر  24شيلينگ ارزش است و اگر  1،5حاوی  زيرا هر فوند نخ

شيليگ، اينک معادل کل مواد خام و و وسائل کار يا کل ارزشی است که  24فوند نخ به ارزش  16محصول يا  80%

گ نماينده هيچ چيز سوای ارزش شيلين 6فوند نخ با ارزش  4ديگر يعنی  %20سرمايه دار پيش ريز کرده است اما 

  آفريده شده نوين نمی باشد. ارزشی که نيمی از آن مزد و نيم ديگرش اضافه ارزش صاحب سرمايه می شود. 

  آخرين ساعات سنيور – 3

سرمايه داران در هراس از دست دادن يک پشيز از کوه سودها، سوای به کارگيری قدرت اقتصادی، سياسی، نظامی 

ی يک» ويليام ناسو سنيور«و جادو هم می آويزند!! و امامزاده های تردستی را نيز به خدمت می گيرند.سرمايه به سحر 

نقش زنجير قهر بردگی مزدی بر دست و پای کارگر را داشت، اما سرطان » قانون کارخانجات«از همين تردستان بود. 

ير پوالدين مورد احتياجش را هم بر نمی تافت. خيل التيام ناپذير سودجوئی سرمايه حتی هزينه نازل و ناپيدای همين زنج

روی آوردند تا او بحر دانش خود را به جوش آرد و همه را » سنيور« سرمايه داران ناراضی از تحمل اين هزينه به 

ساعت رسد چه فاجعه ای بار خواهد آورد!!.  10متقاعد کند که کاهش ساعات کار کارگر به ويژه اگر اين کاهش به مرز 

اعت کارگر با آخرين س«نيور بساط معرکه پهن نمود، دنيائی الفاظ و محاسبات رياضی برهم بافت تا ثابت کند که س

روزانه کار، مزد خود را توليد می کند و فقط يک ساعت ماقبل آخر را صرف توليد سود سرمايه دار می نمايد!!!. او در 

ی بی ربط بر شعور خود آوار می کرد که زير فشار آن همه چيز کالف سردرگم اين استداللها چنان کوهی از انگاره ها

را در فواصل زمانی آخر و ماقبل آخر گم می نمود، توان انجام ساده ترين حساب و کتاب ها را از دست می داد. تعمق 

ته ت آشفنمی نمود که بحث بر سر اول و آخر بودن نيست. سخن درست اين است که که باالخره به اعتبار همان محاسبا

و مغشوش خودش هم کارگر مثال از کل روزانه کار يک ساعت را صرف توليد هزينه معاش با بازتوليد نيروی کار 

خود می کند و يک ساعت را هم ارزش اضافی يا سود سرمايه دار می گرداند. حال اين ساعت ها می توانند هر کدام از 

  ساعات روزانه کار باشند. 

  اضافه محصول  – 4

فوند  20فوند از کل  2آن قسمت از محصول که معرف اضافه ارزش است را اضافه محصول می خوانيم. در مثال باال 

شيلينگ ارزش اضافی می باشد. نکته بسيار مهم در اينجا آنست که اضافه محصول نه  3نخ، محصول اضافی و معادل 

ار الزم سنجيده می شود. درست همان گونه که ارزش در قياس با کل محصول بلکه در مقايسه با محصول ما به ازاء ک

 اضافی نه در قياس با کل ارزش بلکه فقط با رجوع به ارزش الزم محاسبه می گردد.      



  

  روزانه کار -فصل هشتم 

    حدود روزانه کار   – 1

زمان کار اجتماعا الزم برای توليدش  مطابق ارزشش فروخته می شود. ارزش هر کاال باکه نيروی کار ما آنست  فرض

 ک روز،در ي اگر زمان کار اجتماعی الزم برای توليد کاالهای معيشتی مورد نياز بازتوليد نيروی کار گردد.تعيين می 

دوره های  برای خود کار می کند. روزانه کار در همين يک ساعت را شکل روزانه کارازکارگر  ساعت باشديک مثال 

است. همين االن زمان کار هفتگی در اروپای غربی و شمالی  بوده مختلف تا حدی متفاوت ممالکدر  رهمختلف و هر دو

است.  نند سنگاپور بسيار بيشتر از اينهاما جوامعساعت و در پاره ای  48ساعت، در ايران و خيلی کشورها  40حدود 

   .استراستا يادآوری چند نکته حائز اهميت  نوسانات نامحدود نيست، درهمين ها ياشکی نيست که دامنه اين تفاوت 

. اگر بناست مرزی تصور کنيم، قاعدتا بايد اين مرز خط فاصل هيچ مرز حداقلی برای روزانه کار وجود ندارد اول:

ميان زمان کار الزم و اضافی باشد، مثال اگر کارگر در طول فقط يک ساعت مايحتاج معيشتی خويش را توليد می کند، 

و تنزل  ساعت حداقل روزانه کار باشد. اما سرمايه داری کار الزم را صرفا جزئی از روزانه کار می داندهمين يک 

  روزانه کار تا مرز کار الزم نفی موجوديت سرمايه داری خواهد بود.

مانی سو دو مؤلفه حياتی شاخصهای تعيين اين مرز هستند. به لحاظ ج بالعکس روزانه کار دارای مرز حداکثر است دوم:

کارگر قادر نيست همه شبانه روز را کار کند. او مجبور است ساعاتی را صرف خواب، آسودن، صرف غذا و شستشو 

يا امور ديگر بنمايد. از نظر معنوی و اجتماعی هم او محتاج به اوقات فراغت است. روزانه کار با توجه به اين عوامل 

  يان صاحبان سرمايه و توده های کارگر است. م عطاف پذير و محل بيشترين جدال هاپديده ای ان

شعور و انديشه او صرفا تجلی شعور، فکر و اراده سرمايه است. بنمايه  .سرمايه دار سرمايه شخصيت يافته است سوم:

بايد زمان کار اضافی کارگر را تا منتهی اليه  ،هستی سرمايه ارزش افزائی است، برای ارزش افزائی هر چه بيشتر

ه مشددتر، با تا هر کجا که امکان دارد کاهش دهد. سرمايه با استثمار هر چ را ممکن طوالنی تر و زمان کار الزم وی

نيرومند می شود.  گر است که جان می گيرد، می بالد،چه وحشيانه تر و با سالخی هرچه سبعانه تر کارفرسودن هر

مرگ  همی خواهد زمان کار اضافی کارگر را تا نقطعلق به هر زمان باشد اهل هر کجا و مت از هرجنس، دار سرمايه

و برای نتيجه گيری از شورش  جاست که صدای کارگر بلند می شود. او عليه اين وضع می شوردهمين  باال برد و

. در رابطه خريد اريا همين جا می جوشدپرولتهستی اجتماعی  را به کار می گيرد. شعور، تدبير و توان موجودشخود، 

ارش، توليدش، از حق دخالت در تعيين سرنوشت ک و، از کارش جدا می شودکارگر او  است کهو فروش نيروی کار 

 ،چگونگی توازن ميان کار اضافی و الزم نيستبرای ميدان جدال فقط . اينجا ساقط می گردد زندگی اش، همه چيزش

اد بر سر کارگر فري با همه زورش سرمايه دار، هم هستآخرين جنگ تاريخ  و تعيين تکليف غرشگسترش،  ،نقطه آغاز

و در مصرف آن مختار است. کارگر می گويد فروخته است برای اينکه زندگی می کشد که نيروی کار او را خريده است 

تعيين چگونگی  حقمی دهد که اخطار کند و زندگی او همراه با فراغت، سالمت و رفاه باشد. اولی با صدای بلندتر 

محکم و قاطع پاسخ می دهد که تضمين تمامی احتياجات جسمانی و معنوی با اوست. دومی  است خريدهآنچه  مصرف

و بدون هيچ شک او می باشد. مشاهده می کنيم که درست در همين لحظه شروع، همين مسلم  حقوی و خانواده اش هم 

دو حق هويتا ، دو حق ماهيتا غيرقابل اجماع، دو حق متضادرگر توسط سرمايه، نقطه آغاز مصرف نيروی کار کا

که از ژرفنای رابطه خريد و فروش غيرقابل آشتی  اساسا دو حقدر مقابل هم قرار می گيرد.  متخاصم و آشتی ناپذير



 عنیي ف و استخوان بندیانکشا و نيروی کار سر بيرون می آورد، می بالد و به کل تار و پود جامعه در حال شکل گيری

های  رزشا ، فرهنگ، اخالق،پوشدمی مدنيت لباس سياست می شود،  جامعه سرمايه داری شاخ و برگ می کشد.

، نظمايدئولوژی،  ،دموکراسی قانون، پارلمان،بورژوازی همين حق را تئوری، دولت، می گردد،  و همه چيز اجتماعی

ر فراوان ساز و برگ يا سالح ديگو  مغزی، حزب دستگاههای اختاپوسی شستشویپليس، ارتش، بسيج، سپاه، زرادخانه، 

می کند. کل اينها را ابزار قدرت و حکمرانی خود يا سرمايه می سازد. همين ساز و کارها را سرمايه تشخص يافته در 

طبقه  ،قدرت و حاکميتنهادهای جهنمی  اينقالب جامعه موجود می نمايد. بورژوازی به اين بسنده نمی کند، به کمک 

حق واقعی «فقط مظهر متعين حق سرمايه و سالح قدرت سرمايه است تا تمامی آنچه را که  سازدکارگر را مجبور می 

همه اين کارها را می کند، کل اين کارکردها را درخدمت بقای رابطه خريد و فروش پندارد!!! طبقه سرمايه دار » خويش

و بقای هر چه نامحدودتر کار اضافی به کار می گيرد، اما در اين روند، از همان نيروی کار، افزون سازی، گسترش 

 حق، حق و حقکل نيرومند اعتراض پرولتاريا ميخکوب می گردد. طبقه ای که نقطه شروع و به محض آغاز، با آژير 

بمباران کشتار وحشيانه همه حق ها، آزادی ها، مدنيت ها، انسانيت ها و  ،مطلق ، ناحقی و ناحقیناحقیبورژوازی را 

هر دو طبقه از حق سخن می رانند، هر دو طبقه در کليه مجاری و حوزه ها و  زندگی انسانی آحاد خويش می بيند.

صف  ديگرهم قلمروهای جامعه حاضر، در تمامی عرصه های حيات اجتماعی با روايتی ماهيتا متضاد از حق در مقابل

می آرايند. بورژوازی لحظه به لحظه، گام به گام سوار موج انکشاف سرمايه داری، با قدرتی که سرمايه به او تفويض 

 و سازدمی قهر اقتصادی و نظم سياسی، مدنی، حقوقی خود  ساختار نيازهای چرخه ارزش افزائی سرمايه  رامی کند، 

به قول آن ه وار و ابتدائی لمس می کند که پاسخ قدرت را بايد با قدرت داد. از همان لحظه آغاز ولو پار همپرولتاريا 

ر کارگ خودپوی سرمايه ستيزی» ور به دست آر که حق با زور استرو ز –بيهوده سخن ز حق و باطل چه کنی «شاعر 

استثمار شوندگی، فرودستی، کشتارهای فزاينده و بی مهار  اين توحش، به اساس کلاين روند، به  بهقهری او  واکنش

 ژرفنای هستی اجتماعی معيشتی، حقوقی، سياسی، مدنی، فرهنگی، اخالقی و اجتماعی است. اين سرمايه ستيزی از

اگر زندگی است که انديشه را می آفريند و نه بالعکس، پس کشتزار واقعی کمونيسم و سرچشمه بر می خيزد.  کارگر

د وجود زنده طبيعی نيازمنمسرمايه ستيزی نيز همين جا است. کمونيسم و سرمايه ستيزی خودجوشی که مثل هر  اصلی

  باليدن، شاخ و برگ کشيدن، رشد کردن، سرکش شدن و قاهر و پيروز گرديدن است. 
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نيست. در هر کجا و هر زمان که مالکيت وسائل کار و توليد در انحصار افرادی حاص بوده کار اضافی کشف سرمايه 

است، کارگر در هر شکل، آزاد يا غيرآزاد، در کنار کاری که برای امرار معاش خود می کرده است، حجم چشمگيری 

پيشين توليد و تا زمانی که يک چيز روشن است. در شکل های کار اضافی تحويل مالکان وسائل توليد می داده است. 

کار اضافی هم محدوديت هايی داشت. محدوديت هائی که لزوما از  ،ارزش مبادله نقش مسلط را در داد و ستدها نداشت

حتی در همان اعصار هم با وقوع حوادثی از نوع اوج گيری نقش چه . تبعيت نمی نمود روز شيوه توليدمعين خصلت 

بسيار  ،وحشيانه اربابان و مالکان برای مجبور ساختن بردگان يا دهقانان به کار اضافی پول در مبادالت، يکباره هجوم

با همه اين ها، نوع اين رخدادها شکل رسمی کار اضافی را تعيين نمی نمود و بيشتر حالت . سبعانه و طوفانی می شد

تی ار کار اضافی کارگر، تار و پود هوياستثنائی داشتند. اين فقط در سرمايه داری است که عطش افزايش افراطی و مرگب

 ،شدندزمانی که خيره بازارجهانی سرمايه داری  ،شکلهای توليدی سابق هم تجاراربابان، مالکان و نظام را می سازد. 

. يازيدند دست ها شناعت ها و ، توحشها درندگی کلبه  ،گرده استثمارشوندگان ی کشيدن بيشترين حد کار اضافی ازبرا



 که برای معاش را دهقان کاریو ملموس تر داشت.  تر عريان ظاهریکهنه توليد،  فئوداليسم و شيوه هایدر  کار اضافی

 . اين دو شکلاز هم قابل تشخيص می ديدمی کرد با بيگاری اجباری که برای مالک زمين انجام می داد کامال  کار خود

قرر اشته موی کار چنين نيست. هيچ مرز افرفروشنده نيرکار حتی در دو مکان متفاوت انجام می شدند. درمورد کارگر 

 سرمايه همه چيز را باژگونه القاء می کند، کل واقعيتها را تحريف می نمايد، در .وجود نداردميان کار الزم و اضافی 

انی شمی کوشد تا کار اضافی کارگر را کهک قدرت و اعمال همه شيوه های توحش هایشرايطی که با توسل به تمامی شکل

 ها، حق ساالری خود را تا اوج آسمانو کار الزم او را هيچ و هيچ تر سازد، عربده اومانيسم، حقوق بشر، آزادی پرستی

اگر رعيت و دهقان باال می برد!!!. سرمايه داری آتشفشان بی مهار فريبکاری، دروغ پردازی و جنايت افروزی است. 

توانست فاش و عريان فاجعه بيگاری کشی مرگبار چند ساعت در بدون هيچ سواد تاريکی زارهای قزون وسطی می 

 که کارگر درس خوانده دانشگاهی قرن بيست و يکمی ،روز اربابان فئودال را به راحتی لمس کند، سرمايه کاری می کند

کلی به  حتی درصدی خويش را نبيند و 1200نرخ استثمار مرگ آور هم هست!!! ظاهرا مخالف نظام سرمايه داری  که

  منکر گردد. 

 ،شدت استثمار و کار اضافی مرگبار با مشاهده موج قهر و عصيان توده های کارگر عليهطبقه سرمايه دار از همان آغاز 

در تطويل هر چه انفجارآميز زمان کار اضافی کارگران را قانونی  ختيار و مطلق العنانی اقتدارشکوشيد تا نامحدودی ا

اری مدرن بورژوازی در پيشرفته ترين آغاز قانونگذطاليه  ،انگليس 1850سازد و لباس فاخر قانون پوشاند. قانون کار 

ت و هر ساع 70در طول هرهفته به طورمتوسط  شدندجامعه سرمايه داری بود. مطابق اين قانون کارگران مجبور 

اضافی توده کارگر چنان بود عطش وحشيانه سرمايه داران به افزايش افراطی کار اماساعت کار کنند.  10روزحداقل 

بر دست و پای طبقه کارگر بود بسنده قدرتشان  قانونی که زنجير پوالدينکه درآن روز هم مثل امروز، حتی به همان 

مستمسکی برای سرکوب نقش فقط  ،ضد کارگری اشو د توحش آميز با تمامی ماهيت و تار و پو ،نمی کردند. قانون

بر طبقه  ميالدی 1850 سال را بازی می کرد. روزانه کاری که با قانون کار کارگرانفرياد اعتراضی قهرآميز هر 

، ستا و مادام که اين نظام باقی تحميل شد حديث گويای اين واقعيت کريه بود که در نظام سرمايه داری انگليس کارگر

   سوای زمان کار شخصيت يافته هيچ چيز ديگر نيست. کارگر

  کار اضافی بدون هيچ محدوديت  – 3

 سبعانه به کار الزم کارگران و فريب برای تهاجمسرمايه قانون را صرفا به مثابه ساز و کار باز هم تصريح کنيم که 

ن قانورا جايگزين  بی قانونی ،نياز اقتضا کندهر کجا که طوالنی تر کردن هر چه موحش تر کار اضافی می خواهد. 

ها در بريتانيا، سرمايه داران انگليسی با قساوتی که هيچ قلمی قادر به  اریدر همان دهه آغاز قانونگذمی سازد. 

و خروج  مجبور به ترک خواب هر شب، بعد از نيمه شب 2ساله را ساعت  9توصيفش نيست، جمعيت کثير کودکان 

 لحظه شب بعد، بدون هيچ 12در ازای لقمه بسيار محقری نان تا ساعت  از آلونک مسکونی می کردند. اين کودکان را

ی مرتض«، »يانکاتوز« انآقاي» سرمايه داران نفتی رانتی«به شاق ترين کارها وا می داشتند. آنها البته  ،استراحت

ا رت های متمدن پيشروترين و پيشرقته ترين کشور صنعتی روز دنيا نبودند، کاپيتاليس هم همانندان يا خيل »محيط

ز در باره ابعاد وحشت انگي به چند جمله دارای مضمون واحد از چند منبع معتبر دولتی آن روز انگليس .تشکيل می دادند

از  ،ساعت 15هر روز هفته، او . ه استشروع به کار کرد ماهگی 10سال و  7 از ويليام«نگاه کنيد.  استثمار کودکان

 نمايد می َبریصبح شروع به قالب  4ساله از ساعت شش و برخی روزها  12ماری  جان می کند. ،شب 9تا شش صبح 

بان صاحو برای  هيچ وقفه تا صبح بيداری کشد ادامه می دهد، گاهی مجبور است سراسر شب را بدون شب و تا ديروقت



متوسط عمر کارگران زير فشار روزانه های کار » مزد می گيرد...پنی  6شلينگ و  3فقط او سرمايه سود توليد نمايد. 

رد هائی مانند سل بيداد می ک طوالنی و سختی مرگ آور کار، به ويژه در برخی مناطق انگليس بسيار پائين بود. بيماری

از هيچ موزونی نداشت و بر  جمعيت کثيری کارگر را درو می نمود. اندام هيچ کارگر سفالگر نشانیجان و هر سال 

کارهای  ،چاپنانوائی ها، اساس گفته پزشکان کل سفالگران جمعيتی تباه شده را می ماندند. وضع در کبريت سازی ها، 

ار شاق کو تمامی صنايع ديگر نه فقط هيچ بهتر نبود که هر کدام از ديگری کشنده تر و رعب انگيزتر بودند.  ساختمانی

، بدون آنکه در طول شب برای لحظه ای حق گذاشتن پلک سرانحتی خردسال ترين دختران و پ، شبانه روزی کارگران

و انواع ضرب و شتم ها يا تمامی  با سالح قهر اقتصادی به تحمل اين وضعيت آنان کردنمجبور بر پلک داشته باشند، 

آزادی و حق طلبی طبقه سرمايه دار در قله رفيع صنعت سرمايه داری  حق، بسيار افراشته بيرق جنايت های ديگر،

حق مصرف نيروی کار خريداری شده به هر شکل ممکن، با هر سياق و همراه با هر سبعيتی که تاريخ در حافظه  بود.

 18و  16 ،15 با تحميل روزانه های کار شاق افزايش سود و سرمايه،عطش افراطی بورژوازی به خود به ياد نداشت. 

و  ران ايرانی اسالم پناه سده بيستاين فقط سرمايه دا. تشفی نيافتبر کارگران، حتی کودکان خردسال کار هم  ساعته

 و !!می خوانند يا محاربه با خدا و رسول عليه امنيت ملیکارگر يک نيستند که مطالبه بها برای نيروی کار را قيام 

نيز  اه آن، اسالف قرن نوزدهمی انگليسی می دانندو مستوجب تيرباران  فساد فی االرض پيش کشيدن اين خواست را

 ز،هر رو کارگران از جمله خردساالن کارگر راهم آنان  نوع همين رفتار و رويکرد را با کارگران روز بريتانيا داشتند.

ساعت  6د. به اين ترتيب ساعت را می پرداختن 12 محقر اما فقط مزد ساعت تمام به شاق ترين کارها وا می داشتند 18

يک جا سود و سرمايه را  اينها همهاو می افزودند و  کار اضافی ی انبوهرا بر ساعت ها هر کارگر کار سراسر رايگان

  خود می ساختند. 

يح ان گونه که قبال تصرهم حرص هيستريک سرمايه داران به سود و فشار خرد کننده، فرساينده و مرگ آور شرايط کار،

کارگران نانوائی های ايرلند  1860و  1858در فاصله سالهای در پی آورد. سريع طوفان خشم کارگران را ر شد، بسيا

پرشکوه ترين ميتينگ های اعتراضی را عليه شب کاری و يکشنبه کاری راه انداختند. جنبش موفقيت هائی ولو اندک به 

. سرمايه داران با سالح بيکارسازی به جان شدکارگاهها و استادکاران مواجه  مالکاندست آورد اما با مقاومت سرسخت 

و راه گسترش جنبش را سد ساختند. دولت انگليس با آنکه تا تبديل شدن به اختاپوس هشت سر دولت کارگران افتادند 

فريب به حمايت از  روزش با همه ساز و کارهای قوارههمان  اما در طوالنی داشت ای فاصلهداری، کنونی سرمايه 

   گرديد.صاحبان سرمايه و عليه کارگران وارد ميدان 
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صيتش انه خايگ ،نيستموجد هيچ اضافه ارزشی  بت سرمايه هيچ ارزشی نمی آفريند،نياز به تکرار نيست که بخش ثا

ر دسازد.  صاحب خودنصيب  بمکد وممکن کار اضافی را  باالترين ميزان قطره کار هر ازآنست که کار جذب کند و 

د توسط نيروی کار به چرخش ، آن را وسيله ای می بيند که بايپيش ريز اين بخش به محض سرمايه دار ،همين راستا

ولد اضافی را متکار عظيم ترين ميزان ممکن  اين نيرو،تا کار جذب کند و هموارساز راه مصرف نيروی کار شود، افتد، 

عمرش  رههبريگ بيابان هم بی خاصيت تر است که می تواند هر ثابت اگراين نقش را ايفا نکند نه فقط از سازد. سرمايه 

نيست، به کهنه شدن و فرسودن  سنگ شدن و بی خاصيت ماندنش ابعاد اين زيان در حد باشد. سرچشمه انبوه ضررها

کشف و اختراع ماشين آالت جديد، توسعه تکنيک، مدرنيزاسيون ابزار کار، نيز محدود نمی گردد.  متشکله آن وسائل

حجم کار اجتماعا الزم  بارآوری هر چه فزاينده تر نيروی کار ذات سرمايه و جانمايه هويتی آنست. اين روند مستمرا



جديد را در پی دارد. رخدادی که متضمن تنزل  ماشين آالتارزان تر شدن  ر توليدات نوين را پائين می آرد ومتبلور د

هر لحظه فراق ميان ماشين آالت، مواد خام و وسائل . با توجه به همه اينها، سته نيز ارزش وسائل توليدی پيشينمداوم 

. کمال مطلوب و می زايد (سکته مغزی و قلبی) توليد با نيروی کار، برای سرمايه دار درد هجری است که مرگ مفاجا

 ساعت شبانه روز را يکسره، بدون هيچ لحظه آرامش و خواب 24ای پرحالوت سرمايه دار است که کارگر تمامی رؤي

مواد خام و وسائل کمکی را به کار اندازد، محصول جديد آفريند و کار اضافی انبوه  و حق تنفس کار کند، ماشين آالت،

اما سرمايه دار نيز آماده قبول ناممکنی يا توقف  ،نيستتحقق  قابل البته . رؤيائی کهاين استتحويل دهد. ايدآل سرمايه 

از طريق بمباران  . تاريخ سرمايه داری تاريخ تبديل ناممکن ها به ممکناتنمی باشد بودنش در پشت مرزهای محال

مين ه. در اين زمينه نيز سود و دانش سودافزائی استهای انسانی با سالح شها و ارزهمه حق انسان، طبيعت، جنايت آميز

در وهله نخست به روز زد. به هر کاری دست  پل بست و برای معماری اين پل  رؤيا و ناممکنیميان  کرد. کار را

صبح تا پاسی به نيمه شب مانده، پشت  4ساعته و بيشتر توسل جست. زن و مرد و کودک کارگر را از  18کارهای 

نگاه داشت و هر تالش پلک چشم هر کودک برای افتادن بر هم را با غرش ماشين های نخريسی يا سفالگری بيدار 

ده فزاين عطشاوال با مقاومت قهری بردگان مزدی نفرين شده مواجه شد. ثانيا مدتها چنين کرد اما  شالق در هم کوبيد.

تاد. وزانه کردن کار افر کار نوبتی، شبانه و مرگبار او به کار اضافی نيز هيچ شفا نيافت. در اينجا بود که به فکر

مصرف نيروی کار  چرخش توسط نيروی کار باز نمانند، هيچ ثانيه ای ازبرای ها  تصميمی اتخاذ نمود تا کل ماشين

و  نممکزنده توسط کار مرده، توليد بيشترين حجم کار اضافی و مکيدن خفاش وار آخرين قطره های خون توده کارگر 

ساعتی و تکميل اين روزانه های کار با ساعات  12سيستم کار نوبتی با روزانه های کار درهمين راستا عملی گردد. 

    شد.کار بدون هيچ مزد جايگزين شيوه سابق 

  )17تا پايان سده  14نيمه قرن برای کوتاه کردن روزانه کار (جنبش کارگری  – 5

ه ک دورطه زوال می کشبه  باليدنش را به خاطر محو شرايط مادی و معنوی کارگرتطويل بی مهار روزانه کار نه فقط 

با کوتاه کردن عمر کارگر زمان توليد او در يک دوره معين  نيز می گردد. سرمايه اوافراطی  و تباهی موجب فرسودگی

ارگر زندگی ک مايه،زير فشار پويش سرشتی سرروزانه کار  هولناک تطويلفراموش نکنيم که  ساخت، اماطوالنی می را 

يگزين جا برده مزدی تازه نفسبا  سريع تربايد شده  هالک کارگردر همين راستا ، کردرا کوتاه می  شعمر نيروی کارو 

رسوده ، سهم ارزش فبفرسايدماشينی که سريع تر  باال می برد. نه کم که نيروی کار را بازتوليدهزينه  امر اين می شد و

 ادیعاست که راه توافق با روزانه کارسرمايه  نفع اگر اين نکات را مبنی گيريم، ظاهرا .بودخواهد روزانه اش بيشتر 

 اهل ، اصال، سرمايه دار. اما سرمايه و وجود تشخص يافته اش!!را پيش گيردزمان کار  »!!معقول«يا کوتاه تر شدن 

. سرمايه داران تاريخا راه اسالف برده دار کنندو نمی ه هيچ تره ای برای آن خرد نکرده اين محاسبات نيستند و هيچ گا

برده هيچ گاه هيچ گوشه فکرش را نمی آزرد.  زودتر مردنخود را رفتند. برای برده دار فقط يافتن برده اهميت داشت، 

 ن هيچ وقت دلواپس نايابی کارگر، مضافا اينکه آناکردند و امروز هم چنين می کنندصاحبان سرمايه نيز دقيقا چنين 

، »وطنی«هفتاد ساله،  زن، مرد، هفت ساله، را، با تنوع  کافی، نيروی کار هایکاروانبالعکس طويل ترين . نبودند

کارگران مرده زير فشار روزانه و دريا هجوم می آرند تا جای خالی خشکی  پيش چشم می ديدند که از» فرامليتی«

جمعی سرمايه داران بانگ می زد که هميشه مازاد عظيم طوالنی کار و شرايط دهشتزای استثمار را پر کنند. حافظه 

فشار سختی کار يا طوالنی بودن روزانه کار، تباهی افراطی  :که سنخی از اين مسائل و الجرم نيروی کار موجود است

انسان را به دنبال دارد، قوای دماغی کارگر را می کاهد، موجد همه نوع ضايعات جسمی و فکری می شود، به هالکت 



 رتر نيروی کار دچاکارگر و بازدهی افزونحتی سرمايه را از لحاظ دسترسی به می انجامد، نسل بعد از نسل کارگران 

. برای سرمايه دار قرن آزار نمی دادنوع اين مواعظ هيچ کجای خاطر هيچ سرمايه داری را  يامشکل می سازد 

به همان اندازه بی ربط  کارگری اجتناب ناپذير جمعيت دورنمای انحطاط انسانيت يا از بين رفتن شانزدهمی و هفدهمی

برای  ها، بر زندگی انسان مولود سرمايه داری های انفجارآميز زيست محيطیآلودگی تأثير  بحثتلقی می شد که امروز 

هر شکل عقب نشينی  بورژوازی تاريخابه حساب می ايد. و نامأنوس نامربوط  ، اخالف قرن بيست و يکمی آن جماعت

ير فشار ز فقط و فقطشده است، ماندگاری اختاپوس سرمايه داری  نهايتا ميثاقحتی عقب نشينی هائی که  تن داده،که ا ر

رز اين تحمل رفرميسم راست اتحاديه ای از سوی سرمايه داران اروپا و امريکا مصداق بابوده است. قهر کارگران 

تا هفتاد و خيزش تاريخساز  40ه های کارگران اروپا درفاصله دهواقعيت است. اگر آتشفشان قهر کارزارهای پی در پی 

هيچ  دو سوی اقيانوس اطلس انکموناردها، زمين زير پای بورژوازی دو قاره را دچار زلزله نمی ساخت، سرمايه دار

  . ندرغبتی به شنيدن هيچ گوشه از وعظ و اندرزهای کشيش وار کائوتسکی ها نشان نمی داد

تر نيز دقيقا همين گونه و زير فشارقهر، قدرت  اری و قانونی نمودن روزانه های کار کوتاهگذه قانونتمايل بورژوازی ب

نمود. تاريخ اين مبارزه آميخته با دو جهتگيری کامال متضاد است. و موج پيکار توده های کارگر شروع به جوانه زدن 

ايه داران از طغيان خشم انينی که حکايت وحشت سرمقوانينی که بنياد آنها تحکيم روزانه های کار طوالنی است و قو

 در قرن چهاردهم . آئين نامه کار انگلستان از جنس نخست و قانون کار انگليس از سنخ دوم است. اولیکارگران بود

تا ضامن تقليل ساعات کار  رسيدبه تصويب  قرن نوزدهمدر نيمه دوم  تا روزانه کار را طويل تر کند و دومی شدوضع 

گفتيم که بورژوازی فقط زبان زور را می فهمد، اين نکته را بايد با نکته مهم ديگری تکميل کنيم. بورژوازی قبال باشد. 

ن به تمامی تشبث های ممکن می آويزد تا اي، شودحتی وقتی زير فشار طغيان قدرت پرولتاريا مجبور به عقب نشينی می 

يل خشديد باز هم سبعانه تر استثمار نيروی کار و تحکيم هر چه بيشتر پايه های حاکميت خود سازد. پسگرد را ميثاق ت

ا قهر د اما فقط زمانی که توانستند بسرمايه داران انگليسی يا کال اروپائی باالخره به روزانه کار کوتاه تر تمکين کردن

به ران کارگ، تمکين کارگر بر تار و پود زندگی  توده اریناشی از تسلط هر چه بيشتر سرمايه د فاجعه بار اقتصادی

را مجبور به  کارگرانها، . سرمايه تا سالهای مديد با زور سرنيزه دولتطوالنی ترين روزانه های کار را مسجل سازند

ن فروشندگاکرد اما با عبور از فازهای ابتدائی انکشاف، شرائطی پديد آورد که ساعته  18 تا 12قبول روزانه های کار 

سرمايه از  د. قهر اقتصادینبه همان روزانه های کار تن ده همحتی در غياب حمام خونهای قهرآلود نظامی  نيروی کار

ضر با تمايل خود حا»!! کارگر آزاد«ها بايد سپری می شد تا بسيار کوبنده تر و منهدم کننده تر است. قرن قهر اتمی آن

را به کاسه ای آش بفروشد، سرمايه با  اشارش را، کل آزادی و حقوق انسانی !! سراسر عمر فعالش را، نيروی کشود

سليقه و عرف و عادت و  و رغبت توده های کارگر کرد. ميلرا  اشنيازهای ارزش افزائی  خود قدرت قهر اقتصادی

ياز حتمی به بدون ن ،جای خود را به همان روزانه کار دولتساعتی زير سرنيزه  12روزانه کار  اخالق او ساخت.

آميز قهر تحميل برای  در جنگ خونبار خويش به عقب نشينی سرانجام  داد. بورژوازینظامی  های پرهزينه لشکرکشی

ن اآتشفش ،که اوال کرد زمانیدر  فقطاين کار را اما ، رضايت داد انگليس و اروپا کارگرانساعتی بر  12روزانه کار 

ين رکش و سهمگتوانست کاهش قهر نظامی را با فشار س خود پيچيد و ثانيا، دراز همه سو پيکار توده های کارگر او را 

 فريب بدعت د.شکل زندگی کارگران تضمين بنماياجبار و تسلط اختاپوسی بر نوع نياز و مصرف و  قهر اقتصادی و

ت و ی مصوب بيسآئين نامه کارگراری نه کار جنبش کارگری که از اساس کار بورژوازی بود. قانون نويسی و قانونگذ

ميالدی يورش قاهرانه و قهر آميز سرمايه داران برای حصول يقين به  1349سومين سال سلطنت ادوارد سوم در سال 

ار را به نيروی کبود. طاعون فراگير اين سال  مورد نياز و تضمين محتوم بيشترين حجم کار اضافی تأمين نيروی کار



گر مثل قبل به وفور در دسترس صاحبان سرمايه نبود و اگر هم بود مزد طور بی وقفه و دهشتناک درو می کرد، کار

شترين بي و که سرمايه داران اجبار به کار با مزد نازل، روزانه طوالنی کار بودبيشتری طلب می کرد. در چنين وضعی 

کارگر و جنبش کارگری نبوده است که شيفته دخيل بندی  طبقهساعات کار اضافی را آئين نامه و قانون کردند. تاريخا 

را در گرو قانون پردازی و ه است که سرکوب کارگران و جنبش آنها به قانون گرديده است. بالعکس بورژوازی بود

سالح کارگران همواره قدرت پيکار آنان بوده است و بورژوازی قانون را برای مهار اين قدرت قانون نويسی ديده است. 

  می خواسته است. 

  1864تا  1833جنبش کارگری برای محدود سازی روزانه کار در فاصله  – 6

ساعت کار در روز را به مثابه کوتاهترين  12 وکارگران را باال برد  بورژوازی طی چند قرن هرچه توانست ساعات کار

پيدايش صنعت بزرگ کارخانه ای در ثلث آخر قرن هجده حتی همين روزانه کار بر توده وسيع طبقه کارگر تحميل کرد. 

مهلک کشيدن کار اضافی هر چه انبوه تر از جثه فرسوده و بی رمق کارگران، بيش از پيش  عطشرا نيز بر هم زد. 

طغيان کرد و بسيار سريع همه چيز را، کل مرزهای اخالقی، طبيعی، سنی، جنسی حتی مرز روز و شب را طعمه خود 

ساخت. بورژوازی عزم جزم نمود که تمامی هزينه مدرانيزاسيون صنعتی خود، کل هزينه افزايش بار آوری کار، لایر 

به لایر مخارج تدارک برای استثمار انفجارآميزتر طبقه کارگر را بر زندگی مفلوک و محقر خود کارگران آوار سازد. 

ای کارگر بی پاسخ ماند. پای مرگ و زندگی به ميان بود. توده هاين هجوم دهشت زای سرمايه نمی توانست از سوی 

مقاومت آغاز شد. کارگران وارد ميدان کارزار شدند، قدرت خود را به صف کردند و مطابق معمول بورژوازی هم 

اری کم هزينه ترين و دست به نقدترين ساز و کار سرکوب می شيوه های سرکوب گرديد. قانونگذدست به کار اتخاذ تما

له ميان در فاص. ديع با تمامی ظرفيت شروع به کار نموپارلمان يا کارخانه توليد قانون سرمايه در کنار ساير صناو  بود

قدرت مقابل بود که بورژوازی در  صوری ماجرا چنينبه تصويب رساند. آرايش » قانون کار«پنج  1833تا  1802

ه طبقحقيقت داشت اما جای واويال است اگر ظاهرا کارگر دست به عقب نشينی می زند!! رخدادی که  توده هایپيکار 

ر به مجبوکارگر، نيم حقيقت را با تمام آن يکسان گيرد. سرمايه داران قطعا در برابر موج نيرومند پيکار کارگران 

گری و ربه اندازه کافی ماهيت ضد کا ،رفتند به سراغ تصويب قانون می ،حين عقب نشينی ،د اما نفس اينکهپسگرد شدن

اری را روشن می ساخت. جنبش کارگری تا جائی که بورژوازی را مجبور به قانون پردازی انسان ستيزانه اين قانونگذ

می کرد، مسلما کارنامه پيروزيهايش را ورق می زد اما به محض آنکه قانون را دستاورد مبارزاتش می ديد و به حصار 

و شکستش را پيش چشم تاريخ باز می نمود و خودش را  ، مسخ شدگیويخت فقط طومار سياه فريب خوردگیآن می آ

 13تا هشت و نيم شب تعيين کرد. استثمار جوانان  را از پنج و نيم صبح روز عادی کار 1833قانون رسوا می ساخت. 

 هم ته تبصره ای برای تمديد دلخواه اين زمانساعت تمام در اين فاصله زمانی مجاز شمرد و الب 12ساله را تا  18تا 

ساعت  8سال به  13تا  9سال مگر در موارد خاص ممنوع شد. کار کودکان  9استخدام کودکان زير  اضافه نمود.

. گرديدو نيم صبح غيرقانونی اعالم  5فاصله ميان هشت و نيم شب تا  سال در 18تا  9ار شبانه افراد محدود گرديد و ک

ه چ دست سرمايه داران در استثمار هر اران در مصوبات پارلمانی خويش برای باز گذاشتن بدون مرز و محدودهقانونگذ

ساعت کار شاق  72 به رغم فشار مبارزات ديرپای توده کارگر،رعب انگيزتر کارگران همه جا را مين گذاری کردند. 

خواب را ترک و در پنج و نيم  سپيده سحربور نمودند تا را مج ساله تحميل کردند. آنها 9کودکان  و کشنده هفتگی را بر

را با قهر اقتصادی و با ضرب شالق رعب  ساعتی 8 کار روزانهکار دو شيفتی و صبح چرخ توليد سود را راه اندازند. 



ر شدن و پرپ عسرت فرسايش، حسرت، گرسنگی، تحمل را برايشان دوران کودکی انگيز قانون بر سر آنان آوار نمودند.

  در کنار تمامی جنايات ديگر دست يازيدند.    و به کل جنايات قانونی برای طغيان عظيم سود سرمايه تعريف نمودند

می پليسی و نظا چه سرمايه داران بر توحش قانونی،. هر بودند که ايفای نقش می کردنددر سوی ديگر ميدان کارگران 

 10ی تر و طغيان آميزتر وارد صحنه پيکار شدند. مبارزه برای روزانه کار ، توده های کارگر نيز عاصخود افزودند

زنان کارگر که در تمامی اين سده ها همگام ساعتی را بيرق جنگ روز نمودند. پارلمان را به ورطه استيصال انداختند. 

 يکار خود افزودند. سالهایپو هم سنگر با مردان عليه فشار استثمار و اشکال عديده قهر سرمايه می جنگيدند بر شدت 

را تشکيل می دهد. در اين سالها مهمی بسيار دوره  و سراسر اروپا در تاريخ جنبش کارگری انگليس 1847 -1846

 به هراس انداخت. توان کارگرانتا حدی را بورژوازی مدت  کوتاهدر جنبشی کهکرد. باليدن جنبش چارتيستی شروع به 

فرانسه کانون داغ طغيان های راديکال کارگری گرديد. انقالب ژوئن  ،همزمان .به ميدان آورد هر چند بسيار محدود را

 االی سربدست و بيرق نابودی سرمايه داری در بر گرده بورژوازی وحشت افکند، پرولتاريا مانيفست کمونيسم  1848

 کارگران و پاريس توده کارگر عليه سرمايه داران شد و به طبقاتی پرخروش پاريس ميدان جنگ شد.راهی خيابان ها 

سرانجام، پس از ساليان متمادی مقاومت، مجبور به قبول  همين سال بورژوازی انگليسدر  .بورژوازی تقسيم گرديد

. راشتم افبادبان تسلي کارگران پيکار تندبادو در مقابل  تن داد. ساعت کار 10قانون  به  شد. خواسته های کارگرانبرخی 

ها را به دست آورد، اما اين جنبش برای تداوم فتوحات، حتی برای حراست از دستاوردها، جنبش کارگری اين موفقيت 

 .سوای کوبيدن بر طبل جنگ راديکال تر، سرمايه ستيزتر و نيرومندتر عليه هستی سرمايه داری چاره ديگری نداشت

يد، مادام که استخوان بندی طبقاتی مادام که چنين نمی کرد، مادام که در هر گام راديکال تر و ضد کار مزدی تر نمی جنگ

الزم برای پيشبرد پيروزمند اين جنگ را ايجاد نمی نمود، نمی توانست از خطر پسگرد، زمينگيری و تزلزل در امان 

ا همه درخشش نسبی زير فشار چارتيست ها بچ آينده ای نمی آفريد. ماند. آويختن به مبارزه قانونی سوای شکست هي

قه ميان طبويکرد کارگری با هر درجه نفوذ در گرديدند. هر ر فروپاشیاز ادامه راه بازماندند و دچار  ی اساسیهاکاستي

 شود. میار بن بست سازد دير يا زود دچکارگر اگر نتواند توده های طبقه را در جنبشی راديکال و ضد کار مزدی متحد 

 بورژوازی را ها نيز مجبور به تحمل اين سرنوشت شدند. موج قهر کارگران در اين سال ها در سراسر اروپا،چارتيست

و اين در وضعی بود که جنبش کارگری تا احراز تدارک و آمادگی الزم برای تسويه حساب با نظام  مقهور خود نمود

  بردگی مزدی فاصله ای طوالنی داشت. 

ور سراسر کش و توده کارگر را در بود عمال شکست جنبش فاقد جهتگيری راديکال ضد کار مزدیشکست چارتيسم 

ن، گرگهای بازار سهام، جناحهايش از زميندارا همه تافرصت داد اين وضع به طبقه سرمايه دار دچار نوميدی ساخت. 

ون های بورژوازی يزاد ، دولت، اپوزيسجان تجارت آ حمايتی، طرفداران سختدکانداران خرده پا، هواداران تعرفه های 

زير بيرق نجات مالکيت، دفاع  را در انگلستان و در سراسر قاره،کشيشان، فاحشه خانه داران جوان و راهبه های پير 

از شريعت، تقدس خانواده و حرمت جامعه، کنار هم عليه پرولتاريا به صف کند. طبقه کارگر در همه جا آماج طرد و 

اجباری و اضطراری در مقابل . بورژوازی تمامی ورق پاره هائی را که پيش تر هنگام عقب نشينی گرفتکفير قرار ت

 1833قدرت قهر کارگران، به نام قانون، سنگر پايداری ضد کارگری و ارتجاعی خود ساخته بود از جمله سه قانون کار 

ل را سا 18به اين دليل روشن که هيچ کدام روز کار کارگران باالی  .به قوت خود باقی گذاشترا  1847و  1844 ،

ساعته ميان پنج و نيم صبح  15ساعت کار در فاصله  10ساعت و بعدها  12.، همگی به هيچ وجه محدود نمی ساخت

ست بشب را مجاز و اجباری می دانستند. همگی صرفا سالح دست سرمايه برای در هم شکستن و به بن تا هشت و نيم 

ايه و مرگ آفرين سرماز همه اينها مهم تر و بنيادی تر وقتی که قهر اقتصادی کشاندن پويه پيکار طبقه کارگر بودند. 



 ،سرمايه داری کارگر را حتی کودکان خردسال کارگر بی داروئی مولود استثمار  گرسنگی، بی خانمانی، بيماری، فشار

 روزانه های کار در شاق ترين را مجبور به تحمل طوالنی ترين رانعليل ترين کارگ حتی فرسوده ترين، مريض ترين

شرايط می کند، رديف نمودن مواد، تبصره ها و بندهای  قانونی تنها می توانست نقش مخدرترين داروها برای شستشوی 

اری منحط مغزی توده های کارگر را بازی کند. اين ورق پاره ها صرفا به درد کاسبکاران می خورد تا جواز دکاند

ر کنار دکودکان ظاهرا کار تا ديروقت شب  ،. سرمايه داران انگليسی زير بيرق فريب قانونخود سازندسنديکاليستی 

تند کجا که احتياج داش تا هراما  !!ندفشار سهمگين بر زنان را تخفيف می داد !!يا  ندکارگران بزرگسال را قدغن می کرد

 دادند.می استثمار قرار  زير شالق مرگ آورو می خواستند کودکان را در جوار بزرگساالن در همان ساعات کار شبانه 

 اداستغاثه و فري ها البتهزنان را به سبعانه ترين شکل آماج شاق ترين کارهای شبانه و روزانه ساختند. رفرميست 

ن م ناطق و قادر قانون، »الناطق کالم هللانا «صريح و شفاف بود. اسخ بورژوازی بسيار، اما پسر دادند» واقانونا«

  » برای تحميل اين نياز است. غوغاها جواز کسب و کار کاسبکاران باد هستم، قانون نياز سرمايه و قدرت من

و مبارزه توده های کارگر  بورژوازی با همه سالح ها از جمله سالح خوفناک و فاجعه بار قانون، در مقابل موج خشم

جدال طبقاتی خود را رفتند. در بحبوحه صف آرائی متحد سرمايه داران، همه افت و خيزها راه نيز با ايستاد، اما کارگران

کارگران النکاشير و يورکشاير سر به شورش برداشتند، ميتينگ بسيار پرشکوهی برپا کردند، طشت رسوائی قانون، 

طبقه سرمايه دار و دولتش را از بام بر زمين انداختند. فرياد کشيدند که قانون صرفا ابزار فريب  قانون پردازی وقانونيت

پارلمانتاريستی سرمايه داران برای شستشوی مغزی طبقه کارگر است. کارگران در سطحی وسيع دست به اين افشاگريها 

راهی علم هم نهايش دايه دلسوزتر از مادر شدند ووييسزدند اما بورژوازی باز هم با تمامی فريبکاری وارد ميدان شد. اپوز

. جنبش کارگری به لحاظ استخوانبندی آگاه ضد کار مزدی در موقعيتی ضعيف به سر !!اعتراض کارگران افراشتندبا 

 گذاريافته و اثر می برد، کمونيسم طبقه کارگر يا رويکرد راديکال سرمايه ستيز، توان الزم برای ابراز وجود سازمان

 اختند.می سهای ليبرال بورژوازی نيروی مهمی را اپوزيسيونرا نداشت. رفرميسم کارگری دست باال داشت و همپيوند با 

  سازد و از جهتگيری راديکال باز دارد.   کجراههنيروئی که توانست پويه پيکار طبقاتی جاری را راهی 

همزمان کل آن ها، از سرکوب نظامی تا مصوبات پارلمانی، سرمايه داران با آميختن همه زرادخانه ها به هم و شليک 

از سرکوب فيزيکی تا فکری، از قدرت پليسی تا قانون نويسی به قلع و قمع جنبش کارگری پرداختند. حقوق اربابی برای 

انی مبه دليل سن اندک و ضعف مفرط جس که استثمار ددمنشانه کودکان خردسال را آذين بندی قانونی کردند. کودکانی

 13تا  8روزانه کار کودکان  1845قانون کار حتی برای کارکردن با ماشين بايد چهارپايه زير پای خود می گذاشتند. 

ساعت حق صرف غذا، حق هر ثانيه  16شب باال برد. در طول اين  10ساعت از شش صبح تا  16سال و زنان را تا 

  ز آنها سلب کرد. توقف ماشين، حق هر نوع نفس کشيدن بدون کار شاق را ا

  جنبش کارگری، توفان پيکار و تحميل قانون! يا شمع آجينی قدرت پيکار با قانون! - 7

هيچ چيز سوای قدرت قهر توده  ،سرمايه به تشديد استثمار و افزايش بی عنان کار اضافی کارگر راعطش انفجارآميز 

جاهای مختلف، به طور  اين گذر، در نوزدهم درجنبش کارگری نيمه نخست قرن کارگر نمی توانست به بند کشد. 

اطفاء ناپذير سرمايه داران برای  تا بر عطش موفقيت هائی به دست آورد، تاخت ، فرانسه و جاهای ديگرمشخص انگليس

ه همان گونه ک سالح کارگران قطعا قدرت مبارزه طبقاتی آنان بود، اما در اين گذرلگام زند. دستيابی به کار اضافی 

پای موضوعی به نام قانون، قانونگذاری و به تصويب رساندن قوانين يا آئين نامه های کار نيز  م مستمرا و همه جاديدي

 به ميان آمد. موضوعی که تاريخا دستحوش تعبيرات متضاد، از جمله وارونه گوئيهای انحطاط انگيز گرديده است. بايد



 قرائتسه تا حال رخ داده است،  و در اين بازنويسی با توجه به دنيای حوادثی که از آن زمان را روشن ساخت مسأله

  .را باز گفت متفاوت از رخدادها

بوده است. راه عالج دردهای کشنده و جان فرسای توده های  قانونگذاریشيفته و شيدای  طبقه کارگراين که گويا  اول:

خود را تصويب قوانين عادالنه!! مدرن!! سکوالر، مترقی، دموکراتيک و پاسدار امنيت، رفاه، سالمتی و کرامت انسانی 

  می کوشيده است!!  از جمله پارلمانتاريسم و حق رأیمی ديده است. برای حصول اين هدف از راههای مختلف، 

رغبتی به پارلمانتاريسم ومبارزه قانونی نداشته است، بر استراتزی اعتصاب، ميتينگ، تعطيل چرخه توليد وهمزمان  دوم:

ضد  وجايگزينی منشورهای ظالمانه  اصالح قوانين،مبارزه ضد رژيمی يا سرنگونی طلبی تکيه می کرده است اما برای 

  مبارزه می نموده است!!هم منافع خود  کارگری با قانون های عادالنه، مترقی و مبتنی بر

اين قدرت را در دوره های مختلف و با توجه به توده های کارگر اساسا از قدرت طبقاتی خود عزيمت کرده اند.  سوم:

. متناسب با ظرفيت و برد پيکار جاری بر بورژوازی اعمال نموده اند کل مؤلفه های مربوط به آرايش قوای روزشان،

و انتظاراتشان را بر سرمايه داران و دولت تحميل کرده اند. در همين راستا بورژوازی بوده است که خود خواست ها 

صدای واقانونا سر داده است. موج طغيان توده کارگر را ضد نظم!! ضد امنيت!! ضد آرامش توليد!! ضد ثبات جامعه!! 

 .ضد همه همه چيز قلمداد نموده است شر!! وضد منافع ملی، ضد پيشرفت و تعالی ميهن اجدادی!! ضد منشور حقوق ب

. پليس و ارتش و نهادهای قهر را وارد ل اين مبارزات و طغيان ها شده استبا تمامی قدرت دست به کار سرکوب و کنتر

. پارلمان نيز دقيقا در زمره همين نهادهای قدرت بوده است، اگر پليس قتل عام می کرده است، اگر ن ساخته استميدا

بان به وعظ می گشوده است، اگر ارتش حمام خون راه می انداخته است پارلمان نيز با بيشترين شتاب دست به کشيش ز

جنبش و رفع اين خطر از سر سرمايه می گرديده است. سالح قانون در کار تصويب قوانين برای جلوگيری از خطر 

وله اعتصاب را به گلارتش و پليس اشته است. کنار همه سالحها کارش سرکوب بوده است اما جنس اين سرکوب تفاوت د

حقوق،  در لباسسرمايه تشخص يافته  ،اما پارلمان تفنگ بودند، هيأت توپ وسرمايه تشخص يافته در آنها ستند، می ب

ون وارد ميدان می شد، ي. پارلمان با اين پوزيسبود  قش رعب انگيز فريب و شستشوی مغزیو دارای ن قانونمدنيت، 

کوه وارونه پردازی ها را بر سر توده های کارگر آوار می ساخت، خود را پارلمان، دولت، قانون و قدرت کل جامعه 

القاء می کرد، بر روی وجود طبقات، جامعه طبقاتی، استثمار پرولتاريا توسط سرمايه، جدائی کارگر از کار و حاصل 

د و زندگی، بر روی همه اين واقعيت های سرکش زمخت جامعه طبقاتی پرده جهل می کار و پويه تعيين سرنوشت تولي

شعور آنان را ، ند، قدرت کارگران را محک می زدندوارد صحنه کارزار می شد پارلمان و دولت با اين رلانداخت. 

 شکلی از تشخص و سپس به عنوانند، همه چيز را می کاويدند ها را می سنجيدشناخت آن د، درايت و دنمی آزمو

س اضطراری، مصلحتی، . نام اين آتش بندی کردقطعنامه آتش بس تنظيم م با سالح قهر يورش می بردند يا سرمايه،

  .ندقانون می گذاشتهم را  با هدف حفظ سرمايه داری سرمايه مدار

وجود دارد.  همامروز  است، وجود داشته اين سه روايتاری بورژوازی رابطه ميان جنبش کارگری و قانونگذدر مورد 

سه تعبيری که در عين حال حضور و نقش بازی سه رويکرد اجتماعی متمايز در اين جنبش را حکايت می کرده است.  

در دوره های مختلف، از ديرباز تا امروز، در جنبش کارگری کشورها، در سطح بين المللی، وجود اين سه جهتگيری 

    احتياج به توضيح دارند.  مهم قابل تأکيدند و چند نکته  ،گذردر اين  اما باشد،نمی به هيچ وجه قابل انکار نبوده و 

بر  ولو به شکلهای مختلف هر دودارند.  داشته و واحداول و دوم به رغم ظاهر متفاوتشان ماهيتی کامال  . گرايشات1

فی کامل مبارزه طبقاتی و جايگزينی اصرار می ورزند. در اين ميان اولی تا نقانون اهميت آويختن توده های کارگر به 

رويکردی که به ويژه از اواخر قرن نوزدهم به بعد توسط سوسيال دموکراسی و سران آن با پارلمانتاريسم پيش می رود. 



ومی دنمايندگی گرديد.  ، اتحاديه های کارگری دنيا و طيف وسيعی از محافل به اصطالح کارگری!!انترناسيونال دوم

 تیح کند، پشت شعارهای آسمانکوب و پرجنجال انقالب، سرنگونی طلبی، تسخير قدرت سياسی و ظاهرا چنين نمی

ا ر ی راديکالبه طور کامل، شالوده مبارزه طبقاتی پرولتاريا يرد اما باز هم، به همان اندازه،سنگر می گ !!»کمونيسم«

داری با شکل ديگر می کند. راهی که در هم می ريزد و جنبش کارگری را ساز و برگ جايگزينی شکلی از سرمايه 

حزب کمونيست شوروی، بين الملل سوم، طيف گسترده احزاب لنينی از پروروس تا مائوئيست، تروتسکيست يا منشعبين 

روند. از ياد نبريم که بحث ما در اينجا هيچ ربطی به تشريح پارلمانتاريسم يا همچنان می  رفته اند وو وارثان آنها 

پ نمای فاقد هر ميزان بار ضد کار مزدی ندارد. همه تأکيد ما عجالتا بر بنمايه مشترک و ماهوی هر سرنگونی طلبی چ

دو رويکرد در رابطه با جايگاه قانون و مبارزه قانونی برای جنبش کارگری است. هر دو براين باورند که طبقه کارگر 

را » وبقوانين خ«استقبال کند، با همه قوا بکوشد تا  بايد از سالح قانون و آويختن به مصوبات قانونی بورژوازی کامال

 !!بارزه برای تصويب قانون کار کارگری! مدرن، دموکراتيک و رفاه محورجايگزين قانونهای بد سازد. از طريق م

وضع معيشت و رفاه اجتماعی روزش را بهبود بخشد. از بورژوازی تقاضای مدنيت، حقوق بشر و آزادی های سياسی 

  .!!مطمئن قانونی و حقوقی به دست آردشتر کند و برای اين تقاضاها پشتوانه هر چه بي

. مارکس ضد اين هر دو رويکرد است، در قلب تپنده گرايش سوم قرار دارد و پيشروترين، آگاه ترين، بيدارترين و 2

ی يرامون جنبش کارگرچاره پردازترين فعال اين جهتگيری است. عصاره سخن او همه جا ازجمله در تمامی توضيحاتش پ

انگليس، فرانسه، همه اروپا و امريکا در سده های چهاردهم تا نوزدهم شاهد بسيار گويا، قاطع و استوار اين حقيقت است. 

او فقط بر اتکاء پرولتاريا به قدرت پيکار متحد ضد سرمايه داری خود اصرار می ورزد. از منظر وی بورژوازی و 

نون را پيش می کشد و از قانون به عنوان يک سالح کارساز ماندگارسازی سرمايه داری فقط بورژوازی است که پای قا

  و رفع خطر جنبش کارگری از سر سرمايه بهره می گيرد. 

کودکان و  ساعتی را تقديس می کند، جنگ کارگران عليه کار 8مارکس مبارزه توده های کارگر برای روزانه کار 

استثمار مشدد زنان را می ستايد، پيکار طبقه کارگر حتی برای تحقق نازل ترين خواست ها را ارج می گذارد اما پشتوانه 

رکس برای ماتضمين همه اين ها را صرفا ميدانداری توفانی کارگران و توپخانه قدرت و قهر آنها عليه سرمايه می بيند. 

رژوازی يا هر خواست ديگر از اين سنخ صرفا گامی، لحظه ای و سنگری از جنگ ساعته بر بو 8تحميل روزانه کار 

سراسری پرولتاريا برای عقب راندن هر چه سرسخت تر و کوبنده تر طبقه سرمايه دار و تاختن بدون هيچ توقف در 

نون مصوب راستای محو سرمايه داری و الغاء کار مزدی بود. در منظر مارکس آنچه فاقد هر نوع ارزش است قا

ر مجبومستمرا از طريق آن بورژوازی را  بورژوازی و آنچه حائز حداکثر اهميت می باشد جنگی است که طبقه کارگر

تر تحکيم هر چه بيش استفاده ای که از سنگر جديد برای به عقب نشينی و خزيدن در خاکريز قانون می کند، به ويژه

   تداوم پيکار خود به عمل می آورد.  قدرت و 

  

  نرخ و حجم اضافه ارزش  –فصل نهم 

  چند نکته مهم زير آغاز کنيم.  يادآوریاين فصل را با 

بهای نيروی کار هر کارگر مثل هر کاالی ديگر، بهای کار اجتماعا الزمی است که در کاالهای مورد نياز برای  -1

  بازتوليد اين نيرو يا کاال متبلور گرديده است. 



کل سرمايه متغير يک سرمايه دار در يک واحد توليدی معين مجموع ارزش نيروی کارهائی است که اين سرمايه  – 2

به طور همزمان استثمار می کند. به بيان ديگر هرگاه ارزش متوسط يک نيروی کار را ضرب در تعداد کارگران کنيم 

  به کل سرمايه متغير خواهيم رسيد.

کارگر به تنهائی توليد می کند، در صورتی که ارزش نيروی کار معلوم باشد به وسيله حجم ارزش اضافی که يک  – 3

اساس حجم اضافه ارزش توليد شده، برابر با مقدار سرمايه متغير پيش ريخته،  ايننرخ اضافه ارزش تعيين می گردد، بر 

  ضرب در نرخ اضافه ارزش است.

يه متغيری که صرف خريد نيروی کارش اگر اضافه ارزش متوسط روزانه توليد شده توسط يک کارگر را بر سرما - 4

  ی رسيم.م اضافه ارزشکل سرمايه متغير ضرب نمائيم به حجم کل در(نرخ استثمار) را  و حاصلش می شود تقسيم کنيم

هر گاه ارزش متوسط يک نيروی کار را در نرخ استثمار و سپس در تعداد کارگران مورد استثمار ضرب کنيم باز  – 5

  هم نتيجه اش همان حجم کل اضافه ارزش ها خواهد شد. 

اضافه ارزش ترقی کند حجم اضافه ارزش اگر سرمايه متغير کاهش يابد و در همان زمان و به همان نسبت نرخ  – 6

مورد  %500کارگر را با نرخ استثماری حدود  10که  مؤسسه ایسرمايه دار  ه بدون تغيير باقی می ماند.توليد شد

بهره کشی قرار می دهد، اگر پروسه فنی کار را متحول سازد، ماشين آالت مدرن تر به کار گيرد و بارآوری کار را 

ا بيکار نمايد، بدون آنکه در حجم توليد پيشين يا ميزان مثال دو برابر سازد، می تواند با شرايط جديد نيمی از کارگران ر

     سودی که به چنگ می آورده است هيچ کاهشی اتفاق افتد. 

کاهش شمار کارگران يا تقليل حجم سرمايه متغير را می توان با افزايش نرخ اضافه ارزش يا تطويل روزانه کار  - 7

حالی که جوع ساعت بيشتر نيست، در  24جبران کرد. اما امتداد روزانه کار مرز غيرقابل عبوری دارد. شبانه روز 

خواهان  از يک سواست.  ذاتی گرايشر تضاد حاد دو رمايه زير فشاس اضافی مرز نمی شناسد.سرمايه دار برای کار

  اضافه ارزش ها است. حجم  از سوی ديگر خواستار افزايش بی مهار. استبخش متغير خود يا شمار کارگران کاهش 

حجم اضافه ارزش به دو عامل يکی نرخ اضافه ارزش و ديگری مقدار سومی هم دست اندر کار است.  مؤلفه – 8

سرمايه متغير پيش ريز شده وابسته است. اگر نرخ اضافه ارزش و ارزش نيروی کار مشخص باشد، هر ميزان سرمايه 

اگر طول روزانه کار و ساعات کار الزم کارگر  می آورد.متغير بيشتر، حجم ارزش و اضافه ارزش بيشتری به بار 

هر معلوم است آنگاه حجم ارزش و اضافه ارزش صرفا تابعی از حجم کاری است که سرمايه دار به جريان می اندازد. 

افه ارزش ها هم افزون تر خواهد مايه متغيرش بيشتر باشد حجم کل اضچه کارگران بيشتری به کار گيرد، هر چه سر

در حوزه مختلف انباشت و در مورد سرمايه های  ثابت و متغير سرمايه به گفتن نيست که نسبت ميان دو بخشنياز بود. 

مورد بحث ما ندارند. به اين دليل روشن قانون اين مؤلفه ها هيچ تأثيری بر روی مختلف می تواند کامال متفاوت باشد، اما 

اين قانون را در همين رابطه می توان  رزشی ايجاد نمی کند.که سرمايه ثابت هيچ ارزش جديد و طبيعتا هيچ اضافه ا

ان نسبت های متفاوت مي، با حجم ارزش و اضافه ارزشی که به وسيله سرمايه های مختلف د و گفت:وتدقيق و تکميل نم

، هرگاه ارزش نيروی کار معلوم و نرخ استثمار در سرمايه گذاريهای مختلف د، توليد می شوبخش های ثابت و متغير

  د. نسبت مستقيم دار ها سرمايهاين با حجم بخش متغير مساوی باشد، 

يد. در يک نانوائی نسبت متناقض به نظر می آظاهرا ما مشهودات و تجارب مبتنی بر محسوسات  قانون باال با – 9

يک نخريسی است اما اضافه ارزشی که دومی به چنگ می آرد از اولی افزونتر است. باالتر از ، سرمايه متغير به ثابت

بحث خواهيم کرد. عجالتا به اين انديشيم که کل کارگران در باره سرنوشت اين تناقض بعدها، در جاهای مناسب به تفصيل 

ساعت کار می کنند  10هر کدام هر روز يک جامعه توسط سرمايه واحدی استثمار می شوند. مثال يک ميليون کارگر 



ميليون ساعت است. با مشخص بودن مدت زمان کار روزانه، مقدار ارزش اضافی تنها با افزايش  10و جمع روزانه کار 

 تر درهر مقدار اضافه ارزش افزون ،کارگران، افزايش می يابد. عکس آن هم صادق است، با معين بودن ميزان جمعيت

تا جائی صائب هستند که از اضافه ارزش  نکاتاين  تمامیفراموش نکنيم که  اين را هم کار است. گرو تطويل روزانه

     مطلق سخن می گوئيم. 

با انکشاف خود فرمانروای مطلق کار شد، بر نيروی کار و بر خوِد کار مسلط گرديد.  ،سرمايه در بطن پويه توليد – 10

  همه فکر سرمايه دار يا سرمايه تشخص يافته آن شد که کار اضافی هر چه افزون تری را از گرده کارگر بيرون آرد. 

ابی به کار اضافی هر چه انبوهتر روند بسط سرمايه هميشه و از آغاز مبتی بر قهر بوده است. سرمايه برای دستي – 11

از يک سو، وحشيانه ترين تضييقات معيشتی را بر کارگران تحميل کرد و از سوی ديگر طول روزانه کار را تا عرش 

  . ها دست تمامی شکلهای توليدی پيشين را از پشت بستشيدن کار اضافی از انسانبرد. سرمايه در تشديد استثمار و کباال 

ت بالفاصله و يکراسسرمايه ابتدا کار را در همان شرايط فنی به زير سيطره خود کشيد که تاريخا وجود داشت.   - 12

داد. در همين راستا توليد ارزش اضافی به شکل مطلق يعنی از طريق تطويل روزانه کار را موکول نشيوه توليد را تغيير 

  .ساختبه تغيير شيوه توليد حاضر ن

نه رابطه با سرمايه، که رابطه ای ساده با  کاراگر پويه توليد را با چشم کارگر نظر اندازيم رابطه او با وسائل  – 13

اما به محض آنکه روند توليد، روند ارزش افزائی می گردد همه چيز هدفمند است. يک کار ابزار مورد نياز برای انجام 

وليد می شود. ديگر کارگر نيست که ابزار ت ی جذب کار اضافی کارگرسائلی براتغيير می کند. وسائل کار ديگر فقط و

ليد ل تووسائ پول مقداریرا به دست می گيرد، وسائل توليد يا سرمايه است که کارگر را به کار می گيرد. به مجرد آنکه 

ديگران اعم از حقوقی يا  حاصل استثمارشالوده حق مالکيت بر کار و  ،د، همين وسائليا عوامل عينی فرايند کار شو

 و مالک، خدا ،. کار مردهافتاد بود به ورطه وارونگیچه رقهری می گردد. با تبديل روند توليد به روند ارزش افزائی ه

حاکميت جلوس نمود. اين باژگونگی و مخلوق بر عرش خالق به حضيض ذلت سقوط . شدحاکم بالمنازع کار زنده 

ش به گاه فروسرمايه دار اسکاتلندی تا جائی که  گرديد. خلق کار مرده انکار کامل ر، نقش کار زنده دانفجارآميز شد

گويا که لبه بنمايد!!! ارا هم مط ين آالت، حق ارزش افزائی آنها !!کارخانه اش به خود حق می داد در کنار بهای ماش

  !!!راستی، راستی سرمايه ثابت ارزش می آفريده است

  

              پايدار  ناصر 


