
استثمار چیست؟

 کار و تالش از من راحت و خواب از تو

  نفر کارگری که هنوز چشمانشان را در اثر500 صبح، مینی بوس ها یکی یکی به درب کارخانه می رسند. 6:45هر روز ساعت 
 10 اس.ت ام..ا ک.ارگران بای.د 7خواب داخل سرویس نمی توانند کامل باز کنند، به درون کارخانه می آیند. شروع ک.ار س.اعت 

 دقیقه زودتر انگشت بزنند تا مبادا زمان تعویِض لب.اِس ک.ار، از س.اعت ک.ار روزان.ه بکاه.د. گروه ه.ای گون.اگون ک.ارگران ب.ه
 سوله های خط تولید خود می روند و پشت ابزارها. و دستگاه های. مرتبط با کار خود قرار می گیرند. آهنگ رو به اف.زایش ک..ار ب.ا
 سرکشی اول صبح سرپرستان و ناظران. آغاز می شود تا این که وقفه های کار در زمان صبحانه و ناهار ترمز آن را بکش..د. در این
 وقفه ها، کارگرانی که قرار است امشب شب کار باشند سکوت مرگباری پیش..ه می کنن..د و ب..اقی ک.ارگران. گوش..ی در دس..ت در
 گوشه ای کز می کنند. اگر حرف مشترکی در میان باشد، صحبت از بخت بد خود و یا ایده  ای. اس..ت ک..ه اگ..ر پی اش را بگیرن..د
 می توانند کار خود را راه. بیاندازند و خود را از کارگر بودن ره.ا کنن.د. روزه.ایی ک.ه س.فارش ها زی.اد می ش.ود و س.اعت ک.ار

  ساعت کش می آید، کارگران. از این خرسندند که با این اضافه کاری فاصله ی حقوق دریافتی خ..ود و هزینه ه..ای12کارگران به 
زندگی را کاهش می دهند.

***

  ساعته در شبانه روز و حتی داشتن کار دوم، هر سال باز هم ش..کاف می..ان هزینه ه..ا و درآمدش..ان بیش..تر12چرا کارگران. با کار 
 می شود؟ در حالی که کارخانه دار هر سال زمین های اطراف را به کارخانه ضمیمه می کند و دستگاه های. جدی..دی در آن نص..ب
 می کند. کارخانه دار عالوه بر گسترش کارخانه ی خود به تجارت نیز وارد می شود و هم چنین در شاخه های تولی..دی دیگ..ر ن..یز
 سرمایه گذاری. می کند. این اختالف از چه ناشی می شود که کارگران از حاصل کار و زحمت خود ثروتی نصیبشان نمی ش..ود؟
 در حالی که، سرمایه دار بدون کار و زحمت هر سال بر ثروتش افزوده می شود و خود و خانواده اش. در تفریحات وصف ناشدنی
 غرق شده اند. پاسِخ سرمایه داران. به این اختالف، پشتکار، صرفه جویی، ریسِک کارآفرینی و زیرکی است و می گوین..د هم..ه ب..ا
 دارا بودن این ویژگی ها می توانند سرمایه دار شوند، حتی کارگران! با روشن شدن مفهوم استثمار، دروغ بودن این ادعا مشخص

می شود. به این منظور مثالی از کارخانه ی یخچال سازی می زنیم:
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 8 هزار دستگاه یخچال به بازار عرضه می کند. فرض می شود که قیمت هر یخچال در بازار لوازم خانگی 3این کارخانه ماهانه 
×000/000/8 میلی..ارد توم..ان  )24میلیون تومان است. مجموع قیمت فروش این یخچال ه..ا ب..ا ض..رب ک..ردن این دو ع..دد 

( می شود. هزینه های سرمایه دار در یک ماه چه قدر  است:000/3

الف( هزینه هایی که شامل مزد نمی شود

 میلیارد تومان، محصوالت نیمه ساخته و مواد خاِم به کار رفته در ساخت قطعات و مونتاژ یخچال8- 

 میلیارد تومان هزینه های سوخت، برق، آب و ساختمان2- 

 میلیارد. تومان هزینه های استهالک ماشین آالت و ابزارها2-

 وسایل تولید در این بخش از سرمایه، پیش از این که وارِد کارخانه شوند، در کارخانه یا محیط کار دیگری توس..ط ک..ارگران آن
 بخش تولید شده بودند و اکنون کارخانه دار با خریداری آن، به عنوان مالک وسایل تولید. آن ها را به محیط کار خود وارد ک..رده
 است. کاِر کارگران در بخش الف نقش حیاتی دارد، زیرا بدون انجام کار این وسایل می پوس..ند و از بین می رون..د. زم..انی ک..ه
 کارگران روی وسایل تولید مشغول به کارند، در عین این که از آن ها در تولید. محصول جدید استفاده می کنند، هم زمان کل ی..ا
 بخشی از قیمت آن ها را نیز وارد قیمت محصول نهایی می کنند؛ در مورد اول )مواد خام و نیمه ساخته( و مورد دوم )هزینه های

 درص++دی و در مورد سوم )استهالک ابزار و ماشین آالت( به طور کاملسوخت، انرژی و ساختمان( هزینه ی پرداختِی ماهانه 
  آن ها که متناسب با استهالک ماهانه ی آن هاست به  واسطه ی کار کارگران.  به قیمت نهایی محصول منتق..ل می ش..ود.از قیمت

( است.8+2+2=12 میلیارد. تومان )12مجموع هزینه ها ی منتقل شده در این بخش 

ب( هزینه ی ناشی از مزد و مزایای کارگران

  کارگر دارد و مجم..وع500 میلیارد تومان مجموع مزد و مزایای نقدی و غیر نقدی کارگران. این کارخانه است. این کارخانه 3
 (.  مجموع هزینه های بخش الف500×000/000/6=000/000/000/3 میلیون تومان است )6مزد و مزایای هر فرد در ماه 

 24( است.  اما همان طور که گفته شد مجموع کل قیمت ف..روش محص..والت کارخ..انه دار 3+12=15 میلیارد تومان )15و ب 
  میلیارد تومانی چگونه به وج..ود آم..ده اس..ت؟ ی..ا ب..ه15 میلیارد. تومان با هزینه ی 24میلیلرد تومان است. حال اختالف میان  

عبارت دیگر سود سرمایه دار از کجا ناشی شده است؟

 در بخش ب یا همان هزینه های پرداختی برای مزد کارگران نیز سرمایه دار هزینه ای را بابت خری..د می پ..ردازد. آنچ..ه می خ..رد
 توانایِی کار کردن است؛ در واقع توانایی کار کردِن کارگران. مانند کاالهای دیگر خرید و فروش می شود.  قیمت این کاال همان
 مزدی است که کارگر می گیرد. مزد مقدار پولی  است که کارگر به وسیله ی آن می تواند نیازهای اولیه ی حی..اتی خ..ود را ب..ا آن
 تأمین کند تا در ماه های آینده نیز توانایی کار کردن داشته باشد و آن را بفروشد. هرسال در ایران میزان حداقل م..زد ب..ا نم..ایش
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 نشست شورای عالی کار تعیین می گردد. کارگر هزینه ه.ای ح.داقلی زن.دگی ش.امل خ.وراک، پوش.اک و ... را ب.ا م.زد خ.ود
پرداخت می کند. 

 این وسایل معاش، خود کاالهایی اند که در کارخانه های دیگر توسط کارگرانی دیگر تولید شده اند. مقدار کاری که الزم است
 تا  مقدار مشخصی از وسایل معاش مورد نیاز برای هر فرد در یک ماه )توسط کارگران دیگر( تولید شود، کم تر از کاِر یک م..اه

  ساعت کار( است. یع..نی ک..ارگر بخش ص..نایع غ..ذایی، ک..ارگر بخش پوش..اک و44 از آن )یک هفتهکامل است؛ برای مثال 
 ماهان++ه ب++رایکارگران بخش های دیگری که در تعیین معاش دیده می شوند، برای تولید این میزان مشخص از وسایل مع..اِش 

  در مجموع تنها یک هفته زمان صرف می کنند. س..رمایه دار توان..ایی ک..ار ک..ردِن ک..ارگران را ب..ه قیمت آن ک..ه مع..ادل،یک فرد
 هزینه های وسایل معاش است می خرد و مانند مواد خام و ماشین آالت در بستر کارخان..ه از آن ب.رای تولی..د محص.ول اس..تفاده

می کند. 

  اول ماه، معادل م..زدی ک..ه ق..رار اس..ت در آخ..ر م..اه ب..ه او پ..رداخت ش..ود را ب..رایکارگر کارخانه ی یخچال سازی در هفته ی
 از ماه، مقدار کار الزم برای تولید وسایل معاش ماهانه ی یک فرد و در واق..ع مع..ادل این که  یک هفته دار تولید. می کند.سرمایه 

 باقیمانده ی ماه از مالکیت خود بر کاالی خریداری ش..ده اش )هم..انسه هفته ی مزد اوست، دلیل نمی شود که سرمایه دار برای 
 ، حتی فراتر از آنتوانایی کارکردِن کارگر( صرف نظر کند. بنابراین کاِر کارگران. عالوه بر جبران مزدی که دریافت خواهند کرد

 می رود و بخشی را به قیمت نهایی محصول می افزاید که باعث می شود قیمت نهایی محص..والت ب..االتر از هزینه ه..ایش ق..رار
 تصاحِب بخش++ی از است؛ کارگراناستثمارِ+ ( است و این نتیجه ی 24-15 میلیارد تومان )9این بخش همان اختالف بگیرد. 

. محصول کار که هزینه ای برایش پرداخت نشده است

 قسمتی از کار که برای تامین وسایل معاش الزم اس..تشود؛ از طریق استثمار. تمام سود سرمایه داران. از این طریق حاصل می 
   نام دارد. اگر بازه ی زمانی این بررسی را بزرگ ت..رکار اضافی« و قسمت دیگر که بر ثروت سرمایه دار می افزاید »کار الزم«+»

 )سال( یا کوچک تر )روز( هم در نظر بگیریم، همین نسبت برای کاِر کارگران. برقرار اس..ت. ب..رای مث..ال ی..ک ک..ارگر روزم..زد
یک چهارم از کار روزانه را به جبران مزد می پردازد و در باقی مانده ی روز ثروت سرمایه دار را افزایش می دهد. 

 کارخانه دار برای تسهیل فروش یخچال با قیمتی ارزان تر. از قیمِت پیش گفته، یخچال را به تاجر بازار لوازم. خانگی می فروشد و
  میلیارد. صرِف بهره ای می شود ک..ه از بان..ک وام9 میلیارد. نصیب آن تاجر می شود. بخش دیگر از 9از این طریق بخشی از این 

 گرفته است. بخشی دیگر نیز صرف مالیات به دولت می شود. آن چه باقی می ماند سود خالص کارخانه دار است؛ بخشی از آن
 سود خالص صرف زندگی پرتجمل او و بخشی صرف گسترش سرمایه هایش می گردد. بنابراین می بینیم که تمام س..رمایه داران

چه صنعتی،  چه تجاری و چه مالی از تصاحب کار اضافی کارگران. سود می برند. 
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 در شیوه های تولید پیش از نظام تولیدی. عصر حاضر )تولید سرمایه دارانه(  استثمار و تصاحب کار اضافِی برده توسط ب..رده دار
 و رعیت توسط ارباب. آشکار بود. در تولید سرمایه داری در ظاهر به نظر می رسد تمام مدت زم.ان ک.اِر ک.ارگر ب.رای ک.ار الزم
 جهت تأمین وسایل معاش صرف می شود. سرمایه داران می گویند کارگران آزادانه قرارداد کار می بندند و در قبال کارشان م..زد
 دریافت می کنند و برای اثبات حرفشان می گویند زمان بیشتری کار کن و مزد بیشتری بگیر. در حالی که کارگر به خاطر اجب..ار
 اقتصادی، تن به قرارداد کار می دهد؛ زیرا در کارخانه ای دیگر نیز وضع به همین منوال است. هم چنین دیدیم ک..ه اگ..ر م.زد در

ازای کار انجام شده پرداخت می شد، اختالفی میان هزینه ها و قیمت فروش پدید نمی آمد و ثروت سرمایه دار زیادتر نمی شد.

 طبقه ی سرمایه دار برای این که استثمار خود را ادامه دهد، تنها  به اجباِر اقتص..ادِی ک.ارگران. در ف.روش ن.یروی کارش.ان اکتف.ا
 نمی کند. آن ها در کارخانه از ناظران،خبرچینان و مبلغان مذهبی استفاده می کنن..د. ب..ر اس..اس جنس..یت، زادگ.اه. جغرافی.ایی و
 مذهب تفرق.ه ایج.اد می کنن.د. س.رمایه داران در ق.امِت ی.ک طبق.ه، در ک.ل جامع.ه ن.یز در انجمن ه.ای رس.می و غیررس.مِی
 کارفرمایی، اعمال خود در برابر کارگران را برنامه ریزی می کنن.د. در نهاده.ای دول.تی، قانون ه.ایی در جهِت من.افِع خودش.ان
 تصویب می کنند. در رسانه ها مناسبات موج.ود را مش.روع و غیرقاب.ل تغی.یر جل.وه می دهن.د و در اح.زاب رنگارن.گ سیاس.ی
 متشکل می شوند تا در صورت فراز و نشیب های. ثروت اندوزی و افزایش اعتراضات طبقه ی کارگر، برنامه  ی سیاس..ی متناس..ب
 را مهیا کنند. ب.رای نمون.ه، در ص.ورت اف.زایش اعتص.اب ها و اعتراض ه.ا عالوه ب.ر س.رکوب پلیس.ی، گ.روهی را ب.ه ق.درت

می رسانند که با ژست عدالت طلبی اجازه ندهند این اعتراض ها در مسیر مبارزه با کل چارچوب سرمایه داری حرکت کند.

  ابزارهای مخصوص خود رادر دو سطح کارخانه و کل جامعهدر مقابل، برای نابودی استثمار ضروری است طبقه ی کارگر 
 ایجاد کند. در کارخانه تشکل مستقل خود را برای پیشبرد مبارزات. اقتصادی و همبستگی طبقاتی ایجاد کند و در سطح جامعه

با گام برداشتن در مسیر ایجاد حزب طبقه ی خود در مقابل احزاب و دولِت طبقه ی سرمایه دار صف آرایی کند.
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