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 چیـست؟ ُمـزد

ارگر پولی است که ک ُمزد» ی طرفداراِن آنها میگویند:داران، وزارت کار و بقیهسرمایه
ایش جهگیرد. اگر مثاًل ده ساعت کار کرده بدر مقابل کاری که انجام داده است می

 اش را راه انداختهگوید که پول و سرمایهدار هم میسرمایه. «ده تومان هم گرفته
 انهبه کارخ« جنس»ها را خریده، هر روز مواّد اولیه یعنی کارخانه و ماشین ، محِل است

نس که حاضر دهد. ِج پول آنها را می و ای کارگر هم استخدام کردههعّد  و آورد،می
کند و به جایش پول ها و غیره میهای دیگر برای بردنش به مغازهی خرجشد کلّ 

گیرد. برای هر چیزی که خریده و گرفته پول داده است از جمله کاری که کارگرها می
 اند.در کارخانه کرده

کند. از کارگر دریافت می« کار»دار چیزی به نام رسد که سرمایهبه نظر میاین بنابر
دار دهد. البته در اینکه سرمایهخرد و قیمتش را میرا میمثل هر کاالی دیگر آن

ست نیست. واقعیت این ا« کار»چیزی را از کارگر میخرد شّکی نیست. اما این چیز 
ساعت یا حتی  16یا  11 ،۸مثاًل هر روز  فروشد.خود را می« نیروی کار»که کارگر 

 داربیشتر نیروی جسمانی، عمر، گوشت، پوست و اعصاب خود را به سرمایه
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فروشد. پوِل بابت این معامله را هم بعد از انجام معامله، بعد از فروش نیروی می
کارخود، پس از اینکه دو هفته یا یک ماه کار کرده، سر دو هفته یا یک ماه دریافت 

 کند.  یم

دار ساعت به سرمایه 11مدت ه نیروی کاِر کارگر، یعنی نیروی جسمانی او، که در روز ب
عنی اگر شود. یمی اودار و ساختن محصول برای فروشد باعث پیشُبرد کاِر سرمایهمی

ی کند و کفِش ساختهخرد و وارد کارخانه میرا میی اولیه، مثاًل چرم دار ماّدهسرمایه
یعنی  دهد.انجام می کارگرکار، یعنی تغییِر چرم به کفش را فروشد، اینآن را می

چون  دار فقطدار. سرمایهساخته است نه سرمایه کارگرتفاوِت پوِل کفش و چرم را 
فاوت ند، تصاحِب کارخانه است و دولت و وزارت کار و نیروی انتظامی طرفدارش هست

 گیرد.بین پوِل کفش و چرم را می

 کند؟ دار با این پول چه میسرمایه

دهد، و بقیه را برای خودش می «مزد»دهد، یعنی را به کارگران میمقداری از آن
 دار که برای خودش بر میدارد سوِد خالص اوست.دارد. این سهِم سرمایهبرمی

 پس چه شد ؟؟؟  

ها تلف کرده، عرق ریخته، عمر خودش را پای ماشین ساعت کار 11کارگر روزی 
ساعت، خود را در کارگاه زندانی کرده،  هزار خطِر کار با ماشین  16_11کرده، روزی 

مثال( چرم را به کفش تبدیل کرده، اّما از این  ا داشته... جان کنده و )به عنوانر 
چون  شود. چرا؟میارزشی که تولید کرده، تنها مقدار کمی از آن به خودش داده 

دار است. چون دولت و نیروی انتظامی و وزارت کار و مجلس کارخانه مال سرمایه
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دار بدوِن هیچ دار هستند و سرمایهها طرفداِر سرمایهی اینشورای اسالمی و همه
 دهد.شرم و حیایی و بالعکس با کمال ُپررویی هر روز این زورگویی را ادامه می

از  کند.تولید می ثروتکارگر موجودی است که هر روز برای او دار از نظر سرمایه
ساعت پای ماشین  16  یا 11، ۸دار فقط این مهم است که کارگر هر روز نظِر سرمایه

در کارخانه و کارگاه جان ِبَکَند. پس باید آنقدر جان داشته باشد که هر روز بیاید و 
پول  ل زنده باشد و برای زندگی مقدارینیروی کار خود را بفروشد. پس کارگر باید الاق

رای او بدهد تا کارگر بتواند ب مزددار مجبور است به کارگر خواهد. بنابراین سرمایهمی
 کار کند.

 دهد؟دار چقدر مزد میسرمایه

سی شوند کدانند که وقتی در یک کارخانه یا کارگاه استخدام میی کارگرها میهمه
یل داری بگیری، خرجت چقدر است، چقدر برای یک مِ  مزدپرسد  چقدر از او نمی

دار ی ِگرانی احتیاج داری؟؟ خیر... سرمایهزندگانی نسبتًا راحت در این دوره و زمانه
 11 روزی تو )به عنواِن مثال( مزد  »گوید: دار میسرمایه به این چیزها کاری ندارد.

به همین « خواهی برو،  کارگر فراوان است.خواهی بخواه،  نمیتومان است،  می
تعیین  دارندکه پشتیباِن سرمایه وزارت کارو  دولتداران با را سرمایه دلیل مزدها

دار فقط این مهم است که کارگر آنقدر جان داشته باشد که از نظر سرمایه کنند.می
دار که هرچه به کارگر کمتر کار خود را بفروشد. پس سرمایههر روز بیاید و نیروی 

دهد که برای زنده ماندن و زندگِی بخور می مزدخودش است آنقدر به او  فِع نَ ه بدهد ب
و َنمیر به زور کافی باشد. الزم نیست کارگر خانه داشته باشد، یک آلونک برایش کافی 

ا آن داشته باشند، لباسی که فقط ب اش لباِس خوباست. الزم نیست کارگر و خانواده
بتواند در خیابان راه برود و به کارخانه و محّل کار بیاید کافی است، همینقدر که زن 
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و بچه یا مادر و پدرش را بتواند زنده نگه دارد کافی است. پس فقط آنقدر پول به کارگر 
ه نیروی کارش کای کافی باشد، نه بیشتر. یعنی آنقدر دهند که برای چنین زندگیمی

 دار به آن نیاز دارد( باقی بماند و قابل استفاده باشد.)همان چیزی که سرمایه

وز کارگر که هر ر  «کارنیروی»ی کارگر آن اندازه است که برای تولیِد دوباره مزدپس 
دهد کافی باشد. به زندگِی خودمان که نگاه کنیم در موقع کار کردن از دست می

مان و عمرمان، شب و روزمان صرِف کار کردن برای ِم زندگیطور است. تماهمین
عایله در فقر و فالکت  داران است. لباس و غذا و وضِع زن و بچه و چند سرسرمایه

خود را در برابِر مقداِر ناچیزی « نیروی کار»رویم و میگذرد، اما هر روز به سِر کار می
  فروشیم.میمزد 
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 اضافی اضافی، محصول   کار  

هر روز مقداری  .نفر کارگر دارد 111سازی را نگاه کنیم که مثال یک کارخانه کفش
ارگرها شود، کی کفش وارد کارگاه میچرم و نخ و الستیک و غیره، یعنی مواد اولیه

کنند و از این مقدار چرم در روز تعدادی کفش با ماشین و دست روی آن کار می
ها را در بازار فروخت و خرج مواد اولیه یعنی دار کفشاز آن که سرمایهسازند. پس می

ها، یعنی خرج استهالک ماشین و کارخانه و ی خرجچرم و نخ و الستیک و بقیه
ماند غیره را که به نسبت تولیِد یک روز کارخانه اتفاق افتاد کم کرد، آنچه باقی می

است. این مقدار ثروتی است که  سازیکفش یمحصول کار کارگران این کارخانه
 اند. اما از این مبلغ تنها بخشی از آن به کارگر به صورتکارگران در یک روز تولید کرده

شود. کارگر به او داده می واقعِی  حق  مزد یک روز داده میشود. یعنی فقط مقداری از 
ساعت کار  11ماند که هر کارگر از شود. درست مثل این میدار میبقیه سهم سرمایه

 5دار کار کرده باشد. ساعت را مّجانی برای سرمایه 5ساعتش را برای خود و  5 مثالً 
 5ی مزدش ثروت بسازد، و تولید کند، و ل را الزم بوده کار کند تا به اندازهاوّ  ساعِت 
کار  »ساعِت اضافی  5دار کار کرده. این بعدی را برای ُپر کردن جیِب سرمایه ساعِت 

داری، کارگر مجبور است انجام دهد، سرمایه ت روابِط ت که به علّ اس «اضافی
دار واقع شود. مقدار محصولی که کارگران در سرمایه استثمارِ  زحمت بکشد و موردِ 

ط است که به خاطر وجود رواب «محصول  اضافی»اند، این مدِت اضافی تولید کرده
 اری، به دست آمده است.دظالمانه در کارخانه، یعنی روابط سرمایه استثمارِی 

کند که این کار را بنابراین هر کارگر در روز مقداری از مّدت را برای خودش کار می
 انی و به خاطِر وجود روابِط استثمارِی ی مّدت را مّج گویند و بقیهمی «کار  الزم»
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د. پس گوینمی «کار اضافی»کند، این کار را دار کار میداری برای سرمایهسرمایه
 چه سهم کار اضافه از مّدت کار بیشتر باشد، یعنی سهم کاِر الزم کمتر است چون:هر 

ت کار الزم  ت کار اضافی + مد  ت کار روزانه = مد   مد 

جبور را بیشتر کند، یعنی کارگر را م «کار  اضافی»کند که مّدت دار سعی میسرمایه
دار رمایهاست که سدار کار کند. برای همینبرای سرمایه یانکند که هرچه بیشتر مّج 

ر روز دارد دکند، یعنی کارگر را وامیدایمًا هم مّدت کار روزانه و ماهیانه را بیشتر می
کند ُتندتر و با سرعت بیشتری کار کند تا در زمان بیشتر کار کند و هم مجبور می

 تولید کند. محصوِل بیشتریمعّین 
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 زد پوششی برای روابط  استثماریم

آمد، دار میکرد ، و بعد وقِت ناهار سرمایهساعت اّولیه را کار می 5اگر هر روز کارگر 
انی برای من کار گفت بعد از ظهر را باید مّج داد و بعد میحقوق یک روز او را می

وقت نشد. آخیلی خوب معلوم می کار  اضافیو  کار  الزموقت فرق بیِن کنی، آن
 را همکردند، بلکه منشأ آنتنها حس میدیگر کارگرها روابِط استثماری را نه

دهند. می ماه طور نیست. حقوق را هر دو هفته یکبار یا سرِ دانستند. ولی ماجرا اینمی
را هم با زور و هزار ِمّنت و خیلی که کار تمام شده است، و تازه آنیعنی بعد از این

دهند. اگر هم کارگر به کمِی حقوقش اعتراض کند، تهدید به یها با تأخیر موقت
دار هم دایمًا از زیادِی حقوق کارگران ِنق کنند. سرمایهاخراج و ندادِن حقوق می

کند که انگار لطف کرده که کارگرها را استخدام کرده و ثواب زند و چنان رفتار میمی
 نکه این کارگرها هستند که ُطفیلِی ای کار داده است. درست مثل ایهکرده که به عّد 

ار هم وزارت کدولت و دار نیاز دارند، و نه برعکس. مسئولیِن او هستند و به سرمایه
دار باید گویند که کارگر و سرمایهدایمًا همین را می یی و تلویزیونیهای رادیودر برنامه

. او را دوست بداَرد دار احترام بگذارد وبا هم دوست باشند، کارگر باید به سرمایه
م کند. میسرمایه  ثِل م فرزند و صاحبکارهمچون گویند:کارگر دار هم به کارگر َترحُّ

 گیرند،میپول دارها و دولت ها هم که از سرمایهپدر اوست. حتی بعضی از آخوند
کنند و به دارها و دولت موعظه میسرمایه باالی منبر از کرامت و کارهای خیرِ 

 دار باشید که شما را استخدام کرده وگویند: باید ممنوِن دولت و سرمایهکارگرها می
های مزخرف و غلط ی این حرفتان داده است. همهیک لقمه نان به شما و خانواده

این  یداران است. همهبرای پنهان کردِن واقعیِت استثماِر کارگران توسط سرمایه
اری و بزنند و خام کنند، تا روابِط استثم شان این است که کارگر را گولتبلیغات هدِف 
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را رنگ و روغن بزنند. تماِم این  ها پنهان شدهداری را که در انسانوارِی سرمایهبرده
ارگرها د، کنمزخرفات برای این است که کارگر را از حقوق و مطالباِت خودش غافل کن

دار و رمایهد، تا کارگر مطیِع سند، به رقابت با یکدیگر مجبور کننهم بیانداز  جاِن ه را ب
د. آلود ماهی بگیرندار و دولت از آب گلدولت و وزارت کار شود، و در این وسط سرمایه

گاه کرد که مبادا گول بخورند. باید باید همه ی کارگران را از این تبلیغات مسموم آ
زدبگیران ی کارگران و مداری را ُرسوا کرد و به همهدار و روابِط سرمایهسرمایه

 ِشناساند. 

گوید، این حقوِق دهد میبار یا سِر ماه حقوق میدار وقتی هر دو هفته یکسرمایه
کار   یب. به این ترترسد که این مزد در مقابِل یک ماه کار استنظر میکاِر تو است. به

کند. را پنهان می «داریاستثمارِی سرمایه روابِط »، و در نتیجه کار  اضافیو  الزم
ند، دادهایشان مزد نمیداشتند و به برده «ردهبَ »در زمان قدیم وقتی ثروتمندان 

کردند. ثروتمند غذا و ها کار میها جزئی از دارایِی ثروتمندان بودند و برای آنبرده
کشید. در آن دوران ها کار میداد و در عوض از آنها را میلباس و جای خواب آن

کند. دار کار میزور برای بردهانی و بهشود، مّج تثمار میدانستند که برده اسهمه می
 داری چون کارگرداری خیلی خوب معلوم بود. اّما در سرمایهروابِط استثمارِی برده

گیرد و در ضمن ماِل کسی نیست، و مثاًل آزاد است، انگار که استثمار می زدُم 
دار شد، مجبور است برای یهکه کارگر هم از وقتی که َاجیِر سرماشود، در حالینمی

انی کار کند، و مورد استثماِر او قرار گیرد. چون خودش هیچ چیز ُجز نیروی او مّج 
بزار  اچیز دارد؛ کارخانه، ماشین، زمین و غیره...  یعنی دار همهکار ندارد، اّما سرمایه

ولت درا دارد.  دولت، وسایلی که باید با آن محصول ساخت، و از همه مهمتر تولید
 های مجلسدار است... یعنی وزارِت کار، نیروی انتظامی، نمایندهطرفداِر سرمایه

ند کنداران محافظت میها هم از سرمایهدار هستند. آنهمه و همه پشتیبان سرمایه
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است  کنند.  بنابراین الزمدارها تنظیم و تصویب میو هم قوانین را به نفِع سرمایه
ت طور الزم اسستثمارِی پنهان شده در آن را بشناسند. همینکارگرها ُمزد و روابط ا

 ترین پشتیبان او، یعنی دولت را بشناسند. دار و مهمکه سرمایه

 سؤاالت:

 فرق بین کار و نیروی کار چیست؟ -1
 گیرد؟دار میکارگر مزد را در مقابِل دادِن چه چیزی به سرمایه -6
 دهد؟کارگر میدار مقداِر ُمزد را روی چه حسابی به سرمایه -3
 چیست؟« محصوِل اضافی»و « کار الزم»و « کار اضافی» -1
 روابط استثماری یعنی چه؟ -5
 کند؟  چگونه مزد روابِط استثماری را پنهان می -2
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 اضافه کاری:

مزد در  ،شده است گفتیم پنهانمزد و حقایقی که زیر آن  یبارهعالوه بر آنچه که در
ر های دیگی خوبی برای استثمار بیشتر کارگر از راهداری بهانهروابط سرمایه

گر در روز گوید ا دار به کارگر میها، سرمایهها وکارگاهمثال در بعضی کارخانه ،باشدمی
چند ساعت بیشتر کار کنی و یا روزهای جمعه را هم کار کنی در ماه حقوقت بیشتر 

اش هش گرِو نُ شتَ کند و َه که در فقر و فالکت زندگی می خواهد بود. کارگر هم
ت برای کار در روزهای ن  دار با هزار مِ کند و سرمایهباشد این شرط را قبول میمی

جمعه و یا چند ساعت بیشتر در روز طبِق قرارداِد سابق، یعنی حقوق روزانه برای 
به نظر   دهد.ه کارگر میها و مقداری از حقوق روزانه برای چند ساعت کار بجمعه

ی هه انداز و کارگر مانند سابق و ب رسد که فرقی در اصل موضوع نکرده است.می
ولی واقعیت این است که کارگر بیشتر از سابق استثمار  شود.سابق استثمار می

فروشد و نه کار خود را. یعنی کارگر خود را می نیروی کارشود. چرا؟ چون کارگر می
ساعته در روز خیلی  16فروشد. کار دار میخود را برای مدتی به سرمایه یجان و قّوه

مرش د، عنَ کَ کند، کارگر بیشتر جان میساعته خسته می 11 ساعته و ۸بیشتر از کار 
ی های آخِر کاِر کارگر که خیلساعت رود.اش زودتر تحلیل میهشود، قّو زودتر تلف می

وقتی  کند.اّوِل کار کارگر را فرسوده می هایاند زودتر از ساعتکنندهخسته 
ه کنیم، خیلی زودتر فرسوده و خست یکار اضافه شد یعنی اضافه کار  های آخرِ ساعت

 کنیم،بِ  انج های اولیه کار کنیم باید بیشترساعت یاندازهکه به شویم برای آنمی
ان بیشتر مبنابر این ارزش کارِ  یعنی نیروی کار بیشتری بدهیم، زور بیشتر بزنیم.

مان هاست، باید مزد بیشتر برای هر ساعت بگیریم، چون ما نیروی کارمان یعنی قوّ 
ه مثاًل در تابستان ک ه ندارد.دار به این توّج را. اما سرمایه را میفروشیم و نه کارمان
 11ساعت کار میکردی و روزی  11اگر سابق  دار میگوید:روزها بلندتر است سرمایه
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ساعت  6در حالی که  تومان بگیر. 16ساعت کار کن و  16تی حاال گرفتومان  می
 کند و نیرویمعمولی بیشتر خسته می ساعِت 1 یبه اندازه کار کردن بیشتر از سابق

 ساعت معمولی1فروشیم الاقل باید برای برد و چون ما نیروی کارمان را میکار می
 بازی و به کمک مزد که روابِط هقّ ُح  دار باولی سرمایه ساعت. 6اضافه بگیریم و نه  مزدِ 

 وشد.دکارگر را باز هم بیشتر میی جاِن شیرهشده است،  پنهاناستثماری در آن 
های زیادی که برای اضافه کاری حتی شود که در کارخانه و کارگاهحاال معلوم می

ور مزد معمولی، یعنی اگر بط نصِف  کنند و یا به نسبِت مزد معمولی هم اضافه نمی
تومان  11ساعت کار  16تومان میدهند برای 11ساعت کار  11معمول برای 

ایکه برای روزانه معمولِی  مزدِ  ی آن چقدر است.استثمار و درجه یدهند،اندازهمی
های جمعه کار در روزهای جمعه داده میشود هم همینطور است. کارگر که در روز

اید مزد فروشد و بنابراین نه تنها بخود را می نیروی کارِ  کند در هفته بیشترِ هم کار می
بیشتری به نسبت سابق یعنی مزد روز جمعه را هم دریافت کند، بلکه چون حاال در 

رود، عمرش زودتر از اش در هفته زودتر تحلیل میهکند، قّو هفته بیشتر جان می
تر بگیرد، چون شبرای هر روز کار باید پول بی تر پیر میشود،میشود، و سریع سابق تمام

ایه و دارایی را که تنها سرم خود نیروی کارش بیشتر شده، یعنی کارگر نیروی کارِ  ارزِش 
 دهد.دارد زودتر از دست می است را اشخود و عایله ناِن  در آوردِن  یو تنها وسیله

ش رود و ارز اش تحلیل میهکند، حاال که زودتر قّو ای هفت روز کار میهفته حاال که
روی کارش بیشتر شده باید در مقابل فروختن این نیروی کار در هر روز، پول نی

را. پس  فروشد و نه کار خودچون کارگر نیروی کار خود را می از سابق بگیرد. یبیشتر 
ا و دارهسرمایه چقدر مهم است، «کار»و  «نیروی کار»فرق  فهمیدِن  که بینیممی

 ؛خرندارگر را میک«کارِ »ران و مردم بقبوالنند که پشتیبانانشان دایم میخواهند به کارگ
کار و روزهای کار در هفته و ماه که به  بازی و با زیاد کردن ساعِت هتا بتوانند با حقّ 

کارگر یعنی عمر و جانش تمام  اعصاب و استخواِن  و خون و گوشت و پوست قیمِت 
 کند و چاق شوند.َم شود مانند زالو خون او را بِ می
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تر بیش داران که از فقر و فالکت کارگران و احتیاج آنها به در آوردن پوِل سرمایه
ه معمولی و یا حداکثر ب حقوِق  نصِف  ها با پرداختِن خیلی وقت ،کننداستفاده می

 کارگرها هم که به علت نداشتِن  ،دهندمی «اضافه کاری»همان مقدار به کارگران 
ن استثمارشا یالعی از نحوهدشان و کم اّط خو «های واقعِی تشکیالت و اتحادیه»

گاهاناجبار و ناچاری اضافه کاری می کِم دار به ُح از طرف سرمایه ه کنند ندانسته و ناآ
 ینیروی کار، این تنها سرمایه زیرا ارزِش  ،زنندضرر می «ی خودنف و طبقهِص »به 

دارها ار که سرمایهنیروی ک خرید و فروِش  یآورند و در معاملهکارگران را پایین می
کنند. دارها بهتر میوضع را برای سرمایه ،خریدار و کارگرها فروشنده هستند

کاری به بعضی از کارگرها و ندادن به اضافه یدار با دادن اجازههمچنین سرمایه
ت و شان رقابکنند کارگرها را جلوی هم بایستاند و بیِن دیگر کارگرها سعی می

شتر ای بگذارد که هرکه بیشتر و تندتر کار کند پول بیمسابقه و ایجاد کنددودستگی 
دیگر  ارگراِن ما باید به ک درآورد و آنوقت همه سعی کنند که تندتر و بیشتر کار بکنند.

دارها و یهسرما کاری به نفِع کاری در چیست، چگونه اضافهاضافه بفهمانیم که ضررِ 
 ع  وض بدانند که بهتر شدن  ی کارگرها باید همه کارگرهاست، به ضررِ 
لکه با دار نیست، بهر کدامشان برای سرمایه بیشتر   در کار   شانزندگی

ل کارگرها در مقاب یحدانهمت   ن با یکدیگر، با مقابله کردن  اشحاد  ات  
های ادیهحات   وجود آوردن   به با پشتیبانی از یکدیگر، با ،دارانسرمایه

 هایی که جلوی ُح حادیهات   ید.آدست میه ب کارگری واقعی  
 

ها و هق
ع خود و وض کارگرها باید برای بهبود   داران بایستد.های سرمایهنیرنگ
 .دارها مبارزه کنندبا سرمایه ،هم دست  ه ی خود دست بطبقه به نفع  

 
 

 ت  ی پشهای موذیانههای وزارت کار و حرفبازیهباید کارگرها را با حق
 یک ارک آگاه کرد، باید کارگرها بدانند که وزارت   آنها و تلویزیون   رادیو

ه ک کشد،نماز آب میاست که تنها جلوی کارگرها جا «دعاب   یگربه»
ت ست، دولا  دارهاسرمایه دولت است و دولت پشتیبان   وزارت کار مال  
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که چنین دولتی و تا موقعی «ی کارگرطبقه» دارهاست.سرمایه مال  
موجود است، وضعش خیلی با االن فرق  یااستثماری چنین روابط  

ه به زحمتکشان را هم آگاه کند ک یباید بقیه «ی کارگرطبقه» کند.نمی
را از بین  هاو مجلسی هاداران و اربابها و درباریسرمایه دولت   ،زور

ار فقط و این ک دست بگیرند.هخودشان را خودشان ب ببرند و سرنوشت  
حاد ممکن می  شود.با ات 
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 کارمزد:

ا مثل هها و بسیاری از کارخانهخانهپزها، کورهها مثل قالیبافیدر خیلی از کارگاه
کارگرها روی حساب  کنسروسازی، مزدِ  جاِت کارخانهها وبافیها و پارچهریسندگی

 شود.اند پرداخت میاند، یا مقدار محصولی که تحویل دادهتعداد جنسی که ساخته
د دهنمزد میو  کنند،به خیلی از کارگرها که در دهات روی زمین کار می طوری که

یک متر  ِض ر عه قالی ب قالیباف برای بافتن هر رج به کارگرِ  نیز همینطور است. مثالً 
خام  آجرِ  111هر  پزخانه برای قالب زدِن دهند، یا به کارگرهای کورهمی تومان6

یعنی مزدی که روی حساب  گویند.می «مزدکار»جور مزد را دهند. اینمی تومان61
جات ها و کارخانهکارگرهای کارگاه بیشترِ  مزدِ  شود.مقدار کاری که شده پرداخت می

کند سالم را حساب می دار فقط محصوِل البته سرمایه است. صورتو مزارع به این 
مین، هکند. برای و محصول و کاری که کارگر ساخته را اگر نپسندند قبول نمی

را خیلی دوست دارند چون دیگر مجبور نیستند  مزد دارها این نوع پرداخِت سرمایه
 شود که کار را خراب نکند و یا خوبکارگر  مواظب می .را سرکشی کنند هادایم کارگر 

عالوه چون کارگر هرچه بیشتر ه ب محصول را تحویل دهد که پایش حساب شود.
تر کار ریعسکند، د ساعات بیشتری کار میگیر محصول تحویل دهد بیشتر پول می

 ون بدوِن دار است چسرمایه این به نفِع  همکارانش رقابت میکند. یکند، با بقیهمی
ر برایش کار ندتکارگرها بیشتر و تُ  خودِ  ،مر و نهی کندشی کند و یا دایم اَ که سرکِ این
ا انه برای هرچند تکارخ دار یعنی صاحِب سرمایه ها همدر بعضی کارخانه کنند.می

ار یا ک بندد که به تعدادِ ها قرارداد میکند و با این کارفرماکارفرما معلوم می ،کارگر
تولید کند، به کارفرما پول بدهد و کارفرما هم  و محصولی که گروهش بسازد مقدارِ 

 تدار راحاین طوری دیگر سرمایه دهد.او مزد میه هر کارگر ب کارِ  همینطور به تعدادِ 
 به کارِ  که بقیه را مجبور شتهخود کارگرها یکی را باالی سرشان گذا است که از میاِن 
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آید، ود  میافتد، رقابت به وجمیتفرقه ندتر و بیشتر کند. بین کارگرها دودستگی تُ 
ویل سازد و تحبیشتری می تر باشد محصوِل تر و با قدرتجوان ،هرچه کارگر ماهرتر

ها جدایی تر ترها و ضعیفها و پیرها، قویبین جوان گیرد.می یبیشتر  دهد و پوِل می
دار است که کارگرها با هم یکی نباشند، با هم سرمایه نفِع ه این خیلی ب افتد.می

ها و بنابر این در خیلی از کارگاه همکاری نکنند، با هم رقابت و دشمنی بکنند.
محصولی  حداقل مقدارِ دار سرمایه رسم است. «کارمزدی» کارخانجات راه و روِش 

روسازی ی کنِس در کارخانه مثالً  کند.معلوم میرا که هر کارگر در روز باید تحویل بدهد 
تومان  5/6برای هر کیلو هم  لوبیا پاک کند. گرمکیلو  31کارگر باید روزانه  هر زِن 

ا ب اگر کارگرِ  کنند.کند او را بیرون میکیلو پاک 31اگر کارگری کمتر از  ؛دهندمی
گیرد. کارگرها هر کدام بین تومان می 11پاک کند در روز  کیلو 11قدرت و ماهری 

اگر در  .گیرندتومان مزد می 11تا 5/7ِن کنند و روزی بیپاک می لوبیا کیلو 11و 31
کیلو لوبیا در روز پاک کنند  211زن کار کنند و روی هم رفته  نفر کارگرِ  61این کارگاه 

دار ماند که سرمایهشود. مثل این میتومان می ۸متوسط  هر کدام در روز بطورِ  مزدِ 
 یا کارگاه، ِب حبرای صا تومان بدهد. ۸نفر کارگر گرفته باشد و به آنها روزی  61

گیرد. مهم چه کسی بیشتر و کدام کارگر کمتر مزد میکه کند نمی یدار فرقسرمایه
شان کار  چه کمتر و تولیدشان، یعنی محصوِل  رکارگرها ه مزدِ  است که مجموِع این

در نظر  را تومان ۸ هر کارگر در روز یعنی متوسِط  دار اول حقوِق سرمایه بیشتر باشد.
هر کیلو لوبیای پاک کرده را طوری حساب میکند که با این  گیرد و بعد مزدِ می

تومان را  ۸متوسط یعنی  برای هر کیلو. حقوِق تومان  5/6تومان جور بشود یعنی ۸
  کنند.دارها همانطور که قبال فهمیدیم تعیین میسرمایه یهم مثل بقیه

گر چون ا  ،پسنددرا خیلی می «کارمزدی»یعنی  ،مزد دادن شکل از دار اینسرمایه
 کرد.پرداخت میتومان را  ۸همین باید  داد یعنی روزانه هم مزد می ،دیگر مثال جورِ 
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قابتی جنس بودنشان و ر  کارگرها و مواظِب  ند کار کردِن تُ  و اینکه حاال خیالش از بابِت 
 راحت است. هم کنندمی یکدیگرکه با 

به  ،دانندرا نمی «کارمزدی»یعنی  ،کار بعضی از کارگرها هم که ضررهای این روِش 
وقتی  پسندند.بیشتر این جور مزد گرفتن را بیشتر می پوِل  بیشتر و گرفتِن  کارِ  طمِع 

ار هم یواش دکند تندتر کار کند و بیشتر محصول بسازد، سرمایههر کارگری سعی 
 هر برد وهر روز تحویل دهد باال می یواش حداقل محصولی که هر کارگر باید در آخرِ 

ورت کنند. و به این صکه کمتر از آن درست کرد و تحویل داد جریمه و یا بیرونش می
د و در عوض تحویل بدهنولید کنند و ت کند هرچه بیشتر بسازند وکارگرها را مجبور می

ی ی عابد و دست نشاندهکه گربه وزارت کار هم .به آنها بیشتر بدهد تومانچند 
گوید که کارگرها جنس را با دقت درست و شب همین را می ست صبحا دارهاسرمایه

رند، و مسابقه بگذارند و در عوض پاداش بگی کنند، تند کار کنند، با هم رقابت کنند
ارگرها ک خواهد به زور قاطِی را می وزارت کار هم که خودش بیشتر بگیرند. تومانچند 

 خواهد.دارها را میسرمایه کند منافِع 

ا من مزد را مطابق ب کند،گوید من کاری ندارم که کارگر چقدر کار میدار میسرمایه
داری اینبار هم میخواهد سرمایه دهم.ت کرده است میمحصولی که او درس مقدارِ 

کند. یعنی بگوید کارگر مزد را در مقابل کاری که کرده  بازی کارگرها را گمراهبا حقه
و  م.گیریفروش نیروی کارمان می ِل ادانیم مزد را در قبکه ما میدرحالی ،گیردمی

لی زیاد گوییم خیآنچه ما میدستانش با دار و همفهمیدیم که فرق بین حرف سرمایه
مثل سابق  مزدی هم ش کارِ وِ دار و وزارت کار در رَ برخالف ادعای سرمایه است.
پزخانه برای قالب زدن هر های کورهمثال کارگر فروشد.خود را می نیروی کارکارگر 
آجر  211ساعت کار میکند و  11گیرند، یک کارگر که در روز تومان می6آجر 111

تومان  16ی اندازهساعت اول کار به 5اینجا هم کارگر  در  تومان میگیرد. 16میزند، 
 کند.برای صاحب کوره کار می یسازد و بقیه را مجانثروت خالص و خرج دررفته می
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آجر  761 ساعت کار کند و 16ساعت کار کند و مثال  11حاال اگر کارگر بیشتر از 
تومان برای  6/1شتری که گرفته یعنی این پس پول بی گیرد.تومان می 11/1بسازد، 

ساعتی است که نیروی کارش را 6ساعتی است که بیشتر کار کرده، یعنی برای 6
بیشتر فروخته، اضافه کار کرده و به نسبت سابق پول گرفته، یعنی همان 

پس در  در کار مزدی هم هست. کاری بودداری که در اضافههای سرمایهبازیحقه
ون چ ،کار مزدی حتی بدتر است فروشد.ارگر نیروی کار خود را میکار مزدی هم ک

ساعت نیروی کارش را بفروشد ولی بجای 11ساعت کار کند، یعنی 11اگر کارگر 
  دهد.تومان می 11یعنی  5*6=11آجر قالب بزند، صاحب کوره به او  511آجر  211

 پنهانر در آن بیشت داریمزد است، استثمار سرمایه شکل پرداخِت کار مزدی بدترین 
اید شود. بشان میبیِن  ها و رقابتکارگر یو تفرقه شده است و باعث دودستگی

گاه کرد و به آنها فهماند که تنها با همه ی کارگرها را نسبت به ضررهای کار مزدی آ
اال بردن دار را مجبور به باتحاد با یکدیگر و همکاری با یکدیگر است که باید سرمایه

ها و در کارگاه بیشتر. و نه با کار بیشتر و تحویل محصوِل  ا بکنند.دستمزده
 اب توانند با اتحاد و همکاریکه روش کار مزدی وجود دارد، کارگرها می هاییکارخانه

 هد باین مقدار بای دار را مجبور به دادن مزد به طور معمولی بکنند.یکدیگر سرمایه
 کارگرها باشد. یکنند باشد تا به نفع همهکار میی دستمزد کارگرهایی که تندتر اندازه

شوند استثماری که می از چگونگِی را اینطور میتوان اتحاد کارگرها را حفظ کرد، آنها 
گاه کرد و به آنها نشان داد که چطور با دست به دست هم دادن و همکاری می ان تو آ

ود است خ کارگرها برای گرفتن حِقّ ل کردن کِ َش تِ یعنی متحد و مُ  ،با این کار پیروز شد.
کار  نای .توان دشمن آنها و بقیه مردم مظلوم و زحمتکش را به آنها شناساندکه می

های را از خودشان بدانند، احتیاج به اتحادیهاحتیاج به تشکیالتی که کارگرها آن
زارت و داران و ضد ی ضد سرمایهاحتیاج به اتحادیه واقعی و متعلق به کارگران دارد.
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های حقه باز دولت فرق داشته هایی که با اتحادیهکار و ضد دولت دارد. اتحادیه
  وزارت کار فرق داشته باشد. های قالبِی با سندیکا باشند.

 ٌسواالت؟
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 فرق بین کار مزدی و مزد معمولی چیست؟ -5

 دار است؟چرا روش کار مزدی به نفع سرمایه-2
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6 

 داران:کارگر و سرمایه طبقه

دار با استثمار کارگران و دزدیدن مقداری از ثروتی که آنها هر دیدیم که چطور سرمایه
کند و مقدار ناچیزی از آنچه که کنند در رفاه و آسایش زندگی میروزه تولید می

دهد که آنقدر مزد می گرداند. فقطاند، به اسم مزد به آنها برمیکارگران تولید کرده
 
ُ
دار ه داشته باشد تا بتواند هر روز نیروی کارش را به سرمایهّو کارگر زنده باشد و جان و ق

را برای خودش آن ساعِت  5 ،ساعت کار روزانه 11بفروشد. پس هر کارگری از مثاًل 
 زندگِی ها پول صبح . کارگردارکارخانه، یعنی سرمایه کند و بقیه را برای صاحِب کار می

کند. آن ر میصاحبکار را پُ  آورد و بعدازظهرها جیِب خودش را در می بخور و نمیرِ 
 ش  ارز کند، آورد، تولید میمقدار که کارگر در ساعات اولیه که مزد خودش را در می

 است که تولید اضافی ارزش  شود است و آن مقدار که از کارگر دزدیده می الزم
 کند.می

س، آهن، چرم، رُ  کارخانه با کار کردن روی مواد اولیه )خاِک  کارگرها هر روز در
 از آهن روپوِش  _ س آجررُ  سازند. )از خاِک سبزی، نخ و غیره( از آنها محصول می

 _ از نخ، پارچهو کنسرو  _ از سبزی، غذای قوطی _ از چرم، کفش یخچال و بخاری
ت را درس نهایی محصوِل  و غیره(. و یا با کار کردن، قطعاتی را به هم وصل کرده و

 تولید ار  ابز ی های منتاژ(. کارگران این کارها را به وسیلهدر کارخانه مثالً کنند )می
 ،بافی، چاقو، دیلم و غیره(برش، پارچه دستگاهِ های پرس،دهند. )ماشینانجام می

گر یوسایل و چیزهایی که کارگرهای د «تولید ابزارِ »ی این خیلی از کارگرها به وسیله
روز  رآهن(. کارگرها ه)مثل کارگرهای راه کننداند را حفظ و مواظبت میقباًل ساخته

 های آهن، در مزارع و در دهات، زن و مرد وها، ریلها، جادهها، کارخانهدر کارگاه
دشان خو شان نیروی کارِ ، همهداین کارگرها مثل هم هستن یکنند. همهبچه کار می
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دگی عمر زن آن یک فروِش  با که نیروی کارشان چیزی ندارند فروشند، به جزرا می
 .«ی کارگرطبقه»هستند،  «طبقه»ک ی کارگرها یکنند. برای همین همه

ی طبقه»کنند، یک طبقه هستند، ی کارگر را استثمار میکه طبقه دارها همسرمایه
سازی، بافی، کفشهای قالیها و کارخانه، صاحب کارگاه«دارسرمایه

ت، دار بزرگی اسسرمایهدار هستند. دولت همبافی و غیره سرمایهسازی، نخخچالی
 ،بافیهای دخانیات، پارچهکارخانه برخی از دار است،دولت بزرگترین سرمایه

های اراک و تبریز، سازیآهن، ماشینکنی، شیالت، قورخانه، ذوبخشکچای
ان، ان، پروشیمی بندر، گمرکات، سیمهای تهران، کرمانشاه ، شیراز و آبادپاالیشگاه

)چه دولتی باشند و  دارها. سرمایه2های دیگر مال دولت استقند و خیلی کارخانه
خرند و مقداری از ثروتی که او کارگر را می همه مثل هم نیروی کارِ  چه خصوصی(

و جان داشته باشد  مانددهند که زنده بدزدند و فقط آنقدر به او میکند میتولید می
 دابزار تولی صاحب  کارگرها  دارها بر خالِف تا باز هم برای آنها کار کند. سرمایه

ایلی ی وسم و آچار و تراکتور و همهها و ماشینها و زمین و دیلَ هستند، صاحب کارخانه
همترین م دارها بدون داشتن  سرمایهکند. ولی هستند که کارگر با آنها کار می

توانند کارگران هیچ کاری نمی ار یعنی نیروی کار، یعنی بدون  ی کوسیله
کارگرها، از تولید، محصول و ثروت خبری نیست که  . بدون نیروی کارِ بکنند
کارگرها را در دارها با فروش و دزدیدن آنها در رفاه و خوشی زندگی کنند وسرمایه

د رها خیلی چیزهای دیگر دارنداجز ابزار تولید، سرمایهه دارند. ب فالکت و فقر نگاه
اینها  مهتریِن  کنند،گویند و آنها را استثمار میکمک آنها به کارگران زور میکه به

ها و ژاندارمری و ارتش و است. دولت که همان شهربانی، زندانها، و دادگاه دولت
د گرداننی کسانی که دولت را میداران است. همهها است پشتیبان سرمایهوزارتخانه

                                                           
عنی به ی، دولتی به بخش خصوصی ها بسیاری از کارخانجات و مراکز تولیدِ البته در این سال 2

  .واگذار شده است دارهای غیر دولتیسرمایه
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، یعنی ستنده کارگاهکارخانه و های دولت یا خودشان اربابند یا صاحِب ه گندهیعنی کلّ 
 گیرند. شهربانی وری میرّ قدارها پول و رشوه و ماز سرمایهاینکه یا  ند؛دار سرمایه

دولتی هم برای  ی این اداراِت ها، زندانها و همهژاندارمری و ارتش و دادگاه
د و برای همین استثماری نکنها کار میدار و درباریزمین دارها، ثروتمنداِن سرمایه

را که دولت از  ایارزش اضافیشوند، های دولتی میکه کارگران در کارخانه
ها، اداره آهن، سیمان، قند، شیالت، گمرکات،جات ذوبکارخانه کارگراِن  استثمارِ 

 دردِ هکند که بکارهایی می آورد خرِج دست میهها و غیره بآهن، پاالیشگاهراه
ها است. این ثروت را خورد و برای درباریها میثروتمندان و اربابدارها وسرمایه

ها و دارها و ثروتمندان و اربابسرمایه کند که در خدمِت دولتی می خرِج 
 هاست.درباری

 منفعِت  هم هستند، ضّد  دارسرمایهی طبقهو  ی کارگرطبقهپس میبینیم که 
ر )حّتی اگ دار است.ی سرمایهآن یکی است. و دولت طرفدار  طبقه ی به ضررِ یک

مسئولیِن دولتی مدام از مردم و کارگرها هم سخن بگویند و اّدعا کنند که ما خادِم 
عمل  شان درمردم و کارگران و محرومین هستیم حرفشان دروغی بیش نیست. دروِغ 

 د(. شودارن است مشّخص میرمایهو با تصویب و اجرای قوانینی که به نفع س

 دار از راه فروِش سازند، سرمایهکارگرها با استفاده از وسایل تولید محصول می
)مثاًل چرم و آهن و  مخا مخارج موادّ  آورد که بعد از کسرِ محصول پولی بدست می

مقداری  کند،خود و کارگرها تقسیم می ها و کارگاه و غیره( میاِن ماشین چوب و تعمیرِ 
 دارد. بنابرایندهد و بقیه را برای خودش برمیرا به شکل مزد به کارگرها میاز آن

 ار خرِج داند. مخارجی که سرمایهمزد قسمتی از ارزشی است که کارگرها تولید کرده
اولیه کرده است و مزدی که به کارگرها  ها و موادّ کارخانه و تعمیر و خرید ماشین

کارگرها و  یعنی خرِج  کند،دار صرف تولید مجدد میرمایهدهد، مخارجی که سمی
ین ا هم برای خودش ثروت گیر بیاورد. کند تا بازها و خرید مواد اولیه میکارخانه
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 ها و مواد خام( را که کارگر تولید کردهکارخانه و ماشین مخارج )یعنی مزدها و خرج
شود )از تولید می چه خرِج  هرکند، را کارگر تولید می سرمایهگویند. می سرمایه

آورد. آن مقدار از وجود میه خود کارگرها ( را کارگر با نیروی کار خودش ب جمله مزدِ 
گویند. یم رمتغی   یسرمایهگردد )یعنی مزد( کارگرها بر می خودِ ه ای که بسرمایه

دار برای خودش و زندگی راحت خودش بر میدارد، سرمایه و پولی که سرمایه یبقیه
 است که کارگر تولید کرده است. اضافی ارزش  

ی کارگران مقدار  ی دزدی و حقه بازی خود و استثمارِ دار برای برای ادامهپس سرمایه
دهد(، و )یعنی مزد به کارگرها می کندی متغیر میمحصول را سرمایه فروِش  از پوِل 

 ثابت یسرمایهبه که کارگر تولید کرده ای را مقداری از بقیه یعنی ارزش اضافه
ها، کارگاه یا کارخانه، خرید مواد خام و غیره ماشین کند )یعنی خرجتبدیل می

 اتوموبیِل  ریزد تا خرِج را به جیب خودش می ارزش اضافی اقِی و ب کند(.می
دادن رشوه به  وخوب و تفریحات و غذای خوب برای خانواده  یو خانه قیمتگران

 کند. پس:این و آن می

 پوِل  = رسرمایه متغی + شودپولی که به سرمایه ثابت تبدیل می دار +ثروت سرمایه
  .فروش محصول

 یمایهسرمزدها(، پولی که به یعنی ) متغیر یسرمایهی این ثروت یعنی همه
روت شود( و ثمی صرف کارخانه یا کارگاه و مواد خام یعنی) شودتبدیل می ثابت

رهایی که کارگکنند. بله، تماِم این ثروت را کارگرها تولید میدار را سرمایه شخصِی 
ه فروش کنند از راکنند و از صبح تا شب جان میخودشان در فقر و فالکت زندگی می

 گیرِ ب بآدمهایی که مواِج  دارها وکنند. اما سرمایهنیروی بازوی خودشان تولید می
یست. پولی طور نگویند:خیر ایندارهاست میسرمایه دولت که پشتیباِن  و هستند آنها

 دار است و کارگر باید ممنوِن سرمایه دست آمده ماِل هکه از فروش محصول در بازار ب
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 هایی که. آنعطا کردهلقمه نان به او  او کار داده و یکه ب هدار باشد کسرمایه
خواهند مثل وزارت کار کارگرها را بگیرند و یا می ِف خواهند مثال یک کمی طر می

محصول  فروش ِل گویند: پو کارگرها بکنند و جانماز آب بکشند می خودشان را قاطِی 
دار در پول دار تقسیم شود یا این که کارگر و سرمایهباید عادالنه بین کارگرها و سرمایه
 باید شریک و آید شریک هستند،دست میآن به فروش محصول و سودی که از

عد هم با ب ،کارگر را بدزدند های خشک و خالی عقِل خواهند با تعارفباشند. یعنی می
مالی کنند داری را ماسترمایهس روابِط  حقیقِت  قضیه و ،او کمی بیشتر پول دادن به

که از  ه تمام ثروتیکارگرها را بگیرند. ولی ما دیدیم ک و جلوی سر و صدا و اعتراِض 
 آید حاصِل دست میههای مختلف در بازار بها و کارگاهکارخانه محصوِل  فروِش 

هاست که به قیمت جان و عمر و این کارخانه و کارگاه کارگراِن  دسترنج و زحمِت 
قر گیرند در فزدهای ناچیزی که میکارگران با مُ  وقت خودِ آنها تمام شده و آن جوانِی 

 های خراب و کلنگی، غذایهای کهنه و پاره، خانهکنند. لباسی میو فالکت زندگ
دوا  راِن گ بی و با خرِج های قاّل های قالبی و یا حتی بدون این بیمهکی، بیمهکم و آبَ 

 دارها و کارفرماها ثروت بسازند. اند که برای کارخانهها فقط زندهو درمان با این

مان را یایم، سرمایهگویند: ما پول ریختهشان میدارها و مجیزگویاِن سرمایه
ایم و حق داریم خوب زندگی کنیم، دارندگی هست و برازندگی، اگر پولمان را گذاشته

شماها  که دیگر برایگرفتیم گذاشتیم در بانک و سودش را مییا میدادیم نزول می
شما  ستخداِم را برای ان خودما کار نبود، پس باید شما ممنون باشید که ما دارایِی 

خوب معلوم است که باید خودمان هم زندگی کنیم، مثل گویند میکنیم، خرج می
 .ی کنیمزندگ فقیرانه شما توانیم با این همه ثروت و دارایی مثِل پولدارها. ما که نمی

رگرها ولی ما کااست.  جا آسمان همین رنگاین قسمت و تقدیر است و همهگویند می
توانستند خورها میفتاگر این مُ  ،اش مزخرف استها همهحرف اینباید بدانیم 

 ک نکنید کهش ورنداداری پول در بیرا نزول بدهند و بیشتر از کارخانه و کارگاه شانپولِ 
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کردند. کارخانه و کارگاه را هم برای کار دادن به ما نیست که درست همین کار را می
خودشان راست  ن است. اگر جاِن خودشا اند. برای منفعت و پول جمع کردِن کرده

نه برای  اند ودرست کرده کارگران را برای کار دادن به ما گویند و این دم و دستگاهمی
 زیاد ناامید از پول در آوردِن  یا شود،خودشان پس چرا تا سودشان کم می منفعِت 

 ارخانه و کارگاهکتوانند دربیاورند زود بینند جای دیگر پول بیشتری مییا می شوند ومی
ار ارگر بیکککنند. مگر هر روز صدها کارگران را بیرون میکنند ویل میطرا تع
خیابان  یبرای فروش نیروی کارشان آواره یجای دیگر  شوند و برای پیدا کردِن نمی

داری کارگاه دار ودار، کارخانههیچ سرمایه ؛خیر پس باید بگوییم شوند؟بیابان نمی و
کند. کارگرها یا برای اینکه ثواب کرده باشد کارخانه و کارگاه باز نمی رضای محِض 

ار را کخودش این راحِت  زندگِی  ها وبرای تفریح جیب خودش و تنها برای پر کردِن 
 کنند. خواهند و کارگران را استثمار میاست که نیروی کار میهمین کند و برای می

 رو ماشینها و این دم و دستگاهی که کارگرها ه هادار کارخانه و کارگاهاصال سرمایه
رگرها کا کنند از کجا آورده است؟ مگر اینها جز از راه استثمارِ در آن و با آن کار می روز

ولید تاضافی  ارزِش  دزدیدِن  بازی با مزدها وبوده است؟ مگر از راه دیگری غیر از حقه
ر کارخانه، کارگاه و ماشینها را از داکارگرها بوده است؟ تازه اگر سرمایهشده توّسط 

ی هرچه اول خرج کرده است بعد از چند سال به اندازهیا به ارث برده ش خریده پدر 
جیبش را  پدری ثخواهد تا ابد از این ار ش را داده در آورده است ولی میپدر  ارث و

های دیگر کارخانه و کارگاه )پولی ی خرجخرید مواد اولیه و همهتعمیر و پر کند. خرج
دهد، کار کارگرها می نمود( را هم که از فروش محصوِل که به سرمایه ثابت تبدیل می

ر است، کارگ دار هرچه دارد مدیوِن دهند. پس سرمایهیعنی بهتر بگوییم کارگرها می
کارگرهاست. کارگرها هستند که  فیلِی دار ُط رگر است، سرمایهمحصول زحمت کا

ند نه ساز ها را میدارها. کارگرها هستند که کارخانهسازند نه سرمایهمحصوالت را می
ها. اما دار دهند نه سرمایهتولید را می خرِج  یدارها. کارگرها هستند که کلیهسرمایه
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خور و ب ای جز زندگِی کنند و بهرهگی میفالکت زند این کارگرها هستند که در فقر و
 دارها که پول محصول را تصاحبنه سرمایه آید وشان به دست نمیمیر از دسترنِج نَ 

دهند )سرمایه متغیر(، مقداری خرج کارهای کنند و مقدار ناچیزی به کارگرها میمی
راحتی  را خرِج یه شود( و بقکنند )پولی که به سرمایه ثابت تبدیل میدیگر تولیدی می

 خوب پوشیدن و ماشین داشتن و خانه داشتن و تفریح و دوا و درماِن  خوب خوردن و و
، به این کنندبرای خود و خانواده و آشنایان میها در بهترین بیمارستانخیلی خوب 

ا ی کارگر، یعنی کارگرهکنند. طبقهمبادا ذخیره می دهند، و برای روزِ و آن رشوه می
ا همدیگر ر  و دارها با هم رابطه دارندسرمایه دارها رفتار کنند.سرمایه ندباید همان

خودشان را دارند، دولت خودشان را دارند و  حزِب  دارهاسرمایه کنند،پشتیبانی می
 ما . پسخودشان دارند ها را در دسِت ها و زمینتولید یعنی کارخانه و ماشین ابزارِ 

ز خودمان های واقعی و ارا داشته باشیم، اتحادیهخودمان  تشکیالِت  باید نیز کارگران
 یبقیه ی خودمان را داشته باشیم تا بتوانیمطبقه ، حزِب داشته باشیم

دارها و دارها و زمینها( را که آنها هم از دست سرمایه)دهقانان،کاسبزحمتکشان
رسیده است با شان اند، عاجز شده و کارد به استخواِن ها به ستوه آمدهاین دولِت 

ها را از حکومت دار و اربابی سرمایهزور طبقههو ب یکی کنیم خودمان
 بیاندازیم،دولت و حزب خودمان را روی کار بیاوریم، دولت زحمتکشان و حزب طبقه

سابق  مثل روستاهاو  هاکشان در شهر زحمت یکار ما کارگرها و بقیهاین کارگر. بدوِن 
ه همیش ها مثِل این ها در زنجیرشان خواهیم بود و دولِت اربابدارها و ی سرمایهبرده

تک و ک زورِ هب و اّطالعاتش امنیت و سازماِن  نیروهای نظامی و انتظامیبا پاسبان و 
یر نظر )که ز  ها و سندیکاهای قالبیو اتحادیه شوراهای اسالمِی کار یا با وزارت کار و

وقت  کنند و هربازی استثمارمان میحقه و به زبان چرم و نرم کنند(خودشان کار می
 برندمان. به کالنتری و زندان می بلند شودن مااعتراِض هم سر و صدا و
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7 

 کارگر و سرمایه:

 روِش ف آید، پولی که از طریِق دست میهب کارگران رنِج دیدیم که ثروتی که از دست
شود. دار میسرمایه آید، تبدیل به سرمایه و ثروِت دست میهمحصوالت کارخانه ب

رانی دار برای خوشگذیعنی مقداری از آن صرف تولید و مقداری از آن به جیب سرمایه
لید شود دو جور به مصرف تو شود. سرمایه، یعنی پولی که خرج تولید میمیواریز او 

ولید( و به ، ابزار ت)خرج کارخانه، مواد خام ثابت یسرمایهرسد. یعنی تبدیل به می
یر روی متغ یثابت و سرمایه یگردد. سرمایه)مزد کارگرها (می متغیر یهسرمای

نیروی کارش بوجود آورده، تولید کرده  ست که کارگر با مصرف کردِن ا ایهم سرمایه
کند. است. اما همین سرمایه است که موجبات استثمار و بندگی کارگر را فراهم می

کارگاه و خرید مواد خام و کارخانه وثابت، یعنی خرجی که برای تعمیر  یسرمایه
ر اثر ابزار تولید را که د ی ثابتسرمایه این و شود.های جدید و تعمیر آنها میماشین

کند. می اند جبرانپیدا کرده و استهالک دانفرسوده شده ،کاری که کارگر با آنها کرده
ا شود نیروی کاری ر زنده ماندن کارگرها می متغیر یعنی مزدها که خرِج  یو سرمایه

که  کند؛ یعنی پولی استکه مصرف شده است )یعنی قوه و جان کارگر را( جبران می
دار یعنی کارگرها بشود تا آنها بخور و های جانباید صرف تعمیر و نگهداری ماشین

 داران همانطور که مقداری خرج ابزارِ نمیر زندگی کنند و باز هم کار کنند. سرمایه
قداری طور هم مشود( همانثابت می ی)پولی که تبدیل به سرمایه دکننتولید می

نند)سرمایه کسرمایه و ثروت یعنی کارگران می تولیدِ  ترین شرِط خرج مهمترین و الزم
 وسایل تولید که کارگران هیچ خریدِ تعمیر و ثابت باعِث  یمتغیر(. پس سرمایه

غیر مت ین کار کنند و سرمایهشود، که کارگران روی آمالکیتی در آن ندارند می
ود شه دادن به کارها یعنی تولید نیروی کار آنها میادامه زندگی و قّو  )مزدها( خرِج 

دارک کند موجبات و تفروشند. بنابراین کارگر با کاری که میرا میکه کارگران آن
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یروی نچیزش یعنی  همه . کارگرآوردرا، خودش بوجود می خودش همیشگِی  استثمارِ 
 ت،اس دارانسرمایه و ثروت برای سرمایه تولیدِ  در خدمِت  شاارش و حتی زندگیک

ار حکومت دی سرمایهکه طبقهتا موقعی .ایه و ثروت برای آنهامهم سر باز برای تولیدِ 
 ی مردمل نیستند، متحد نیستند و با بقیهتشکِ که کارگران مُ یعکند، تا موقمی

و  هاتحصیل کردهبرخی  مین و)مثل دانشجویان و معلّ زحمتکش و طرفدارانشان 
 دارها روابِط کنند، سرمایههمکاری نمیاند ودارها( یکی نشدهسرمایه یِن مخالف

 درباریان ها ودارند. با اربابمی دولت نگه دسِت هپلیس و ژاندارم ب استثماری را با زورِ 
ه کنند. کارگرها کخوری میمفت ند وچاپَ شوند و مردم را میشریک می هاو حکومتی

د باید کننس میداران و دولت را بهتر حِ سرمایه گری و زورگویِی مردم ستم یهاز بقیّ 
خودشان سر و سامان بدهند. ما  ب کنند. به وضِع م و مرتّ منّظ  را متشکل و خودشان

یم، همه ها را بگویها و فقر و فالکتت و باعث بدبختیباید به برادرهای کارگرمان علّ 
 یخودمان جمع کنیم، به فکر درست کردن حزب طبقه های واقعِی را در اتحادیه

 دردِ هی کارگر را سر و سامان بدهیم و بطبقه یکار همه خودمان باشیم، تا بتوانیم
ن متحد ل ،بدوکُ َش : بدون تَ کشان برسیم و آنها را با خود متحد کنیمزحمت یبقیه

 دولت و ثروِت  ی قدرتمند و صاحِب طبقه خودمان، در مقابِل  یکردن طبقه
، یممتشکل باش یتوانیم بکنیم. وقتی ما، طبقه کارگر نمی یدار کار سرمایه
ل داران در مقاب. سرمایهیم، همه چیز دار یمه باشرا داشت مانهای واقعی خوداتحادیه

در  ید. دولتآکارگری که فهمیده و متحد و یکپارچه و متشکل است به زانو در می
همدیگر شکست خواهد خورد. باید زبان چربشان  مقابل زحمتکشان متحد و همکارِ 

یشان را نخورد و زورش را با زور جواب داد. فکر اتحادیه ها و بامبولهارید، گول وعدهرا بُ 
و تشکیالت را باید با کارگرانی که با تجربه و با سابقه هستند در میان گذاشت و با 

ن هستند، حرف زد. باید ئهای دیگر هم که مطمآشنای دیگر در کارخانهکارگرهای 
کاری کرد که در هر کارخانه و کارگاهی یک یا چند کارگر، حواسشان به جمع کردن 

. کارگرشان باشد های برادران و خواهراِن ها و خواستهکارگرها و منظم کردن اعتصاب
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ل برای وصل کردن مبارزات کارگرها و ایشان نشان بدهد. این قدم او ه راه و چاه را ب
 مدیگر است. ه هها و کارگاهها بی کارخانهدر همه
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