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  مزد روزانه عادالنه مزد روزانه عادالنه 

  برای کار روزانه عادالنهبرای کار روزانه عادالنه
 

 سال اخير شعار باال  شعار انتخاباتی جنبش ک=ارگری انگلس=تان ش=ده اس=ت و     ١٥در  

در ايام باال گرفتن کار اتحاديه های کارگری و بعد از الغای قوانين ننگين ضدائتالف در 

ر خ=دماتی ب=ود ک=ه در    ، اين شعار خ=دمات بزرگ=ی انج=ام داد و از اي=ن مهمت=     ١٨٢٤سال  

 يعن=ی زمانيک=ه ک=ارگران انگليس=ی پيش=اپيش طبق=ه             -زمان جنبش شکوهمند چارتيس=تی    

اما زمان توقف نم=ی کن=د و بس=ياری از      .  انجام گرفت  ،کارگر اروپائی گام بر می داشتند     

موضوعاتی که پنجاه سال و حتی سی سال پيش دلخواه و ضروری بودند، اکنون کهنه 

آي=ا آن راه ح=ل مع=روف ديرين=ه ني=ز يک=ی از اي=ن             . نامتناسب می باش=ند   شده اند و کامًال     

  موضوعات است؟

مزد روزانه عادالنه برای کار روزانه عادالنه؟ خوب، اما مزد روزانه عادالنه و کار 

روزانه عادالنه چيس=ت؟ و اينه=ا چگون=ه بوس=يله ق=وانينی ک=ه جامع=ه م=درن تح=ت آنه=ا                        

عيين می شوند؟ برای آنکه ب=ه ت=وانيم پاس=خی ب=رای     موجوديت يافته و تکامل می يابد ت    

واالت پيدا کنيم، بايستی نه به علم اخالق يا حقوق و يا ع=دالت اس=تناد ورزي=م و      ئاين س 

نه ب=ه احساس=ات ظري=ف انس=ان دوس=تانه و دادگ=ری و ي=ا حت=ی ش=فقت و ت=رحم متوس=ل                  

ن عادالنه است، آنچه از نظر اخالقی عادالنه است، آری حتی آنچه برحسب قانو. گرديم

در باره . می تواند با آنچه از نظر اجتماعی عادالنه است، بی اندازه تفاوت داشته باشد
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عدالت ي=ا بيع=دالتی اجتم=اعی م=ی ت=وان فق=ط ب=ه کم=ک ي=ک عل=م قض=اوت ک=رد، بوس=يله                      

  .علمی که به واقعيات مادی توليد و مبادله می پردازد، يعنی علم اقتصاد سياسی

ی عادالن==ه و ک==ار      اقتص==اد سياس==ی چ==ه چي==زی م==زد روزان==ه    خ==وب، ح==اال براس==اس   

روزان==ه ی عادالن==ه نامي==ده م==ی ش==ود؟ خيل==ی س==اده س==طح م==زد و م==دت و ش==دت ک==ار              

ی رقاب==ت مي==ان کارفرماي==ان و ک==ارگران در ب==ازار آزاد، تعي==ين       روزان==ه ای ک==ه بوس==يله 

  ند؟خوب، حاال که آنها به اين نحو تعيين می گردند، چيست. می گردد

مزد روزانه عادالنه تحت شرايط عادی، مبلغ=ی اس=ت ک=ه ب=رای ام=رار مع=اش ک=ارگر                  

ضروری باشد، معيشتی که او براساس سطح زندگی، موقعيت و کشور خ=ود الزم دارد    

س==طح واقع==ی م==زد م==ی توان==د برحس==ب . ت==ا ق==ادر ب==ه ادام==ه ک==ار و بق==ای نس==ل خ==ود باش==د 

پائين تر از اين مقدار باشد ولی در شرايط     نوسانات جريان بازار، گاهی باالتر و گاهی        

  .عادی اين مبلغ بايد بهر حال عبارت باشد از حد متوسط کليه نوسانات مزدها

کار روزانه عادالنه به معنی آن مدت از کار روزانه و آن ش=دت از ک=ار واقع=ی اس=ت           

که طی آن يک کارگر تمام نيروی کار يک روزش را ب=ه مص=رف رس=انده باش=د، ب=دون            

که به فعاليت او برای انجام کار در ف=ردای آن=روز و ي=ا روزه=ای بع=د از آن لطم=ه ای         آن

  :بر اين اساس، موضوع می تواند به شرح زير توصيف گردد. وارد آمده باشد

کارگر تمام نيروی کار ي=ک روز خ=ود را ب=ه س=رمايه دار م=ی ده=د يعن=ی ت=ا ح=دی ک=ه             

در مقابل او درست .  غيرممکن گرددبرايش مقدور است و بدون آنکه تکرار مداوم آن   

همان مقدار از مايحتاج زندگی را درياف=ت م=ی کن=د ک=ه ادام=ه هم=ان فعالي=ت را ب=رای او                 

برحسب طبيعت اي=ن ق=رارداد، ک=ارگر ه=ر چ=ه      . امکان پذير می سازد، همين و نه بيشتر    

! از عدالتاين کامًال نوع مخصوصی . بيشتر و سرمايه دار هر چه کمتر مايه می گذارد

  .است

از آنج==ا ک=ه طب==ق نظ==ر  : ول=ی م==ا م=ی خ==واهيم ق=دری عمي==ق ت==ر ب=ه موض==وع بپ=ردازيم     

اقتص==اددانان سياس==ی، م==زد و م==دت ک==ار، بوس==يله رقاب==ت تعي==ين م==ی ش==ود، ع==دالت باي==د  

ظاهرًا چنين باش=د ک=ه ه=ر دو ط=رف در ش=رايط مس=اوی، نقط=ه حرک=ت عادالن=ه واح=دی            
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اگ=ر س==رمايه دار نتوان=د ب==ا ک=ارگر ب==ه    . س==ترت نيام=ا قض==يه ب=ه اي==ن ص=و   . داش=ته باش==ند 

تواف==ق برس==د، اي==ن امک==ان ب==رايش وج==ود دارد ک==ه ص==بر کن==د و در ض==من اي==ن م==دت از     

او فقط از دستمزدش . اما کارگر قادر به اين کار نيست. سرمايه اش امرار معاش نمايد

ک=ار  زندگی می کند و به اين جهت بايد در هر زمان، در هر جا و تحت هر ش=رايطی ب=ه     

او ب=ه عل=ت گرس=نگی در    . برای کارگر نقطه حرکت عادالنه ای وج=ود ن=دارد   . به پردازد 

ب===ا وج===ود اي===ن، طب===ق اقتص===اد سياس===ی طبق===ه ی       . وض===ع ک===امًال نامناس===بی ق===رار دارد 

  .سرمايه دار، اين کمال عدالت است

ب==ه ک==ار ب==ردن ني==روی مک==انيکی و دس==تگاه ه==ای    . البت==ه اي==ن ح==داقل موض==وع اس==ت  

در حرفه های جديد و بسط و تکامل دس=تگاه ماش=ينی در حرف=ه ه=ائی ک=ه فع=ًال                ماشينی  

را از محل کارشان بيرون می راند و اين ام=ر ب=ه       » دست ها «رواج دارند، دائمًا بيشتر     

زائد ش=ده توس=ط کارخان=ه ه=ای جدي=د      » دست های«مراتب سريع تر از به کار گماشتن        

ن ي=ک ارت=ش ذخي=ره کام=ل در اختي=ار        به عنوا » دست ها «اين  . کشور صورت می گيرد   

در مواردی که وضع بازار بد باشد، اينها گرسنگی می کش=ند،    . سرمايه قرار می گيرند   

نگ=اه کني=د ب=ه    (به تک=دی م=ی پردازن=د، دزدی م=ی کنن=د و ي=ا آنک=ه ب=ه کارگ=اه م=ی رون=د                 

و در اي==امی ک==ه وض==ع ب==ازار خ==وب اس==ت، ب==رای گس==ترش تولي==د م==ورد      ) ص==فحات بع==د

قرار می گيرند و تا زمانيکه نه تنها تمام مردان بلکه تم=ام زن=ان و اطف=ال ک=ار            استفاده  

 يعنی آنچه می تواند ص=رفًا در اي=ام تولي=د اض=افی سرس=ام آور م=ورد         -پيدا نکرده باشند  

اين ارتش ذخيره، موجب پائين نگاهداشتن دستمزدها ) ميان افراد( رقابت -داشته باشد

ک==ارگران ن==ه تنه==ا در . ارزه ب==ا ک==ارگران م==ی ش==ود ش==ده، موج==ب تقوي==ت س==رمايه در مب== 

مسابقه با سرمايه وضع ناجوری دارند بلکه بايد وزن=ه س=نگينی را ه=م ک=ه ب=ه پايش=ان               

البته اين امر از نظر اقتصاد سياس=ی س=رمايه داری      . بسته شده است، به همراه بکشند     

  !به معنی عدالت است

له ک==دام منب==ع م==ی خواه==د اي==ن  ح==اال م==ا م==ی خ==واهيم بررس==ی کن==يم ک==ه س==رمايه بوس==ي  

ول=ی س=رمايه تولي=د     . طبيع=ی اس=ت بوس=يله س=رمايه       . دستمزد ک=امًال عادالن=ه را بپ=ردازد       
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سرمايه چي=زی  . کار تنها منبع ثروت استارزش نمی کند و به استثنای ملک و زمين،  

از اين مطلب چنين نتيجه گيری می شود که مزد . نيست به جز انبوهی از محصول کار     

سيله خود کار پرداخت می شود و کارگر دستمزدش را از محص=ول ک=ار خ=ودش        کار بو 

طبق آنچه معموًال عدالت ناميده می ش=ود، م=زد ک=ارگر باي=د عب=ارت از              . دريافت می کند  

ب==رعکس، . محص==ول ک==ار او باش==د و اي==ن، براس==اس اقتص==اد سياس==ی عادالن==ه نيس==ت       

ای مايحت==اج زن==دگيش محص==ول ک==ار ک==ارگر نص==يب س==رمايه دار م==ی ش==ود و ک==ارگر س==و 

چيزی عايدش نمی گردد و ب=ه اي=ن ترتي=ب نتيج=ه نه=ائی اي=ن مس=ابقه غيرع=ادی رقاب=ت              

ايست که محصول کار کسانی را که کار می کنند بط=ور اجتن=اب ناپ=ذيری در      » عادالنه«

دس==ت آنه==ائی ک==ه ک==ار نم==ی کنن==د انباش==ته م==ی س==ازد و محص==ول ک==ار در دس==ت آنه==ا ب==ه    

رای به بردگی گرفتن کسانی ک=ه آن=را بوج=ود آورده ان=د، در             صورت وسيله نيرومندی ب   

  .می آيد

 ک==ه -در ب=اره ک=ار روزان=ه عادالن=ه    . م=زد روزان=ه عادالن=ه ب=رای ک=ار روزان==ه عادالن=ه      

 باي=د نک=اتی را مت=ذکر    -عادالنه بودن آن نيز عينًا در قماش عادالن=ه ب=ودن اج=رت اس=ت             

از آنچ=ه ش=رح دادي=م،    . حول نمائيمولی مجبوريم اين مطلب را به فرصت ديگری م    . شد

. بوضوح عيان می گردد که اين شعار قديمی، کهنه شده و امروز ديگر اعتباری ن=دارد     

عدالت اقتصاد سياسی، و در حقيقت عدالتی که موجب تثبيت ق=وانين مس=لط ب=ر جامع=ه                  

ب=ه اي=ن   . کنونی شده است، عدالتی ک=امًال ي=ک جانب=ه ب=وده و ب=ه نف=ع س=رمايه دار اس=ت                 

ت باي==د ش==عار انتخاب==اتی ق==ديم را ب==رای هميش==ه ب==ه خ==اک س==پرد و ش==عار ديگ==ری را   جه==

  .جانشين آن کرد

اين خود مردم زحمتکش اند که باي=د ص=احب وس=ايل ک=ار، م=واد خ=ام، کارخان=ه ه=ا و                 

  .ماشين ْآالت باشند
 


