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  موشه پوستون از محوری ترین نکته کاپیتالکژفهمی 
  است؟] مجرد ، کار مشخصکار [، نتیجه دیالکتیک ]ارزش مبادله ای، ارزش مصرفی[آیا تضاد 

  
  :چکیده

ش روش اقتصاد سیاسی گروندریسه نوشته است مشخص، مشخص است اکنون باید اضافه کرد خمارکس در ب
مشخص بیشتر نیست بلکه کمتر هم کار تنها از ویژگی های  کار مجرد نه که مجرد، مجرد است و ویژگی های

و افسانه سرائی  شتهکار مجرد را  بگونه ای راز آمیز متفاوت پنداکه مانند موشه پوستون،  کسانیاما . هست
قرار  )تحلیل-تجزیه(مورد نقد و واکاوی  ،به کاپیتالتکیه  باو الزم است  ه شوندنباید نادیده گرفت،می کنند

ارزش بحث دیدگاه مارکس در نقد اقتصاد سیاسی یعنی  جوهر با تکیه بر که دارد ن آر بتالش این نوشته . گیرند
فراروی از نفی و در باره آنرا تا طرح پرسش هائی و  را دامن بزند روش شناسانه نقدی، کار و خصلت دوگانه

  .ببردش ی،پارزشحاکمیت 
  
  
  )ی کوتاهبیاندر (تجرید.۱

برای ساده کردن پیچیدگی ها بکار می رود و  ،تحلیلی استطبقه بندی و تجرید یا انتزاع که اساسی ترین روش 
گام، هر یعنی در می شود  صرف نظر ) نتعیُ خصوصیت، مشخصه و یا (ویژگی  چنداز یک یا  در هر گام،طی آن، 

به مفهومی با کنار گذاشتن پاره ای از ویژگی ها، ، آغاز می شود ومشخص فردیا چند از یک حرکت مفهومی 
و تفاوت  اگر مشخصه هامثال . را در بر دارد افرادهمه آن ضمن اینکه ساده تر است، که شودمی منتهی مجرد 

نقاش و صرفا شغل آنها را که ) نفی کنیم(را کنار بگذاریم محمد و شاهرخ مثل ،یمشخصی فردی افراد ها
  .یده ایمسر است ه مفهومی مجرد کساختمان به مفهوم کارگر نقاش هستند نگه داریم آنگاه ساختمان 

ویژگی ها و ذاتی ترین مشترک ترین  ،ریشه ای ترین، اساسی ترین تالش بر این است کهتجرید بطور معمول در 
که نقشی مهم ندارند گوناگونی های پدیداری یا و ،غیر الزمغیر مربوط، غیر مهم، د و تنها ویژگی های نحفظ شو 

  .حذف گردند
به عکس اگر یک ویژگی تازه مثال صنعتی به کارگر نقاش ساختمان اضافه کنیم و به کارگر نقاش ساختمانهای 

  .انجام داده ایم) ترکیب با ویژگی دیگر(صنعتی برسیم، انضمام 
حرکت  ،به عام است ولی در انضمام به عکساز مشخص به مجرد ویا از خاص  مفهوم در تجرید جهت حرکت

  .که طی آن ویژگی یا ویژگی هایی اضافه می شود از عام به خاص و یا از مجرد به مشخص است
  

در تجرید هیچ ویژگی اضافه نمی شود یا انضمامی صورت نمی گیرد بلکه به عکس همیشه از  نتیجه اینکه
  . ویژگی ها کاسته می شود
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، ]کیفیت، کمیت[، ]ذات، پدیدار[، ]انتزاع، انضمام[، ]تحلیل، ترکیب[، ]خاص، عام[،]مشخص، مجرد[دیالکتیکی ههای دوگانو  اهیمف، متعاریفبرای 

  .دنمائیمراجعه ] ۱... [رویکردی یکپارجه به روش شناسی ید بهنوشته می توانوغیرو  و روش دیالکتیکی فراروی، گذارو ] نفی، اثبات[، ]حذف، حفظ[
 

  حاوی آینده نهایی کاالارزش مصرفی کاالو گذشته کار مجرد حاصلی از .۲
تشکیل  و مصرف ، توزیعمبادلههای تولید، ) مرحله، فراگرد یا پروسه(از فرایند  ،دوره زندگی کاال بطور خالصه، 

 قابلیتی از ارزش مصرفی،  مجردنهایی و  مقصودمبادله، مصرف به عنوان ) های(در طول فرایند . شده است
در یک .ستپنهان ا کاال در مجرد کاره عنوان ب، در گذشته انجام شده که کار و تولید از سوی دیگر  و کاالست 

  .خود دارد در مجرد  به گونه ایرا مصرف هم هم کار و  ،کاال  عینی و مشخصکالبد ، کالم
  
  
  نکته محوری در درک اقتصاد سیاسی.۳

از . و متضاد دارددوگانه  یخصلتنیز مانند کاال، ) مزدی(نکته اصلی و محوری کتاب کاپیتال در اینست که کار 
اضداد  ی از وحدت،ذات کار نیز مانند کاال  یعنی. ارزش مصرفی ،دیگر جنبه، ارزش مبادله ای دارد و از جنبهیک 

یک ویژگی که ی از کاال استویژه انیروی کار، نوع  با این تفاوت که.است] ، ارزش مصرفیای ارزش مبادله[
  .تولید ارزش اضافی است ،و منحصر به فرد آنمهم 

  
  
  )بیانی کوتاهدر (سرمایه داری وجه تولید حوزهدر کارگر بیگانگی انواع .۴

منظور از بیگانگی در این نوشته، جدا کردن محصول  از کارگر است که این نیز در اثر جدائی از کار و تولید 
همه و همه متعلق به او نیست بلکه به سرمایه به غیر از مزد، یعنی کار و فعالیت تولیدی و محصول آن . است

له بیگانگی از خود و شی ای در خدمت سرمایه از جم با اینحال بیگانگی معانی دیگری نیز دارد. دار تعلق دارد
  .دار بودن و بیگانگی از دیگر کارگران و فرد گرائی

  )از دست دادن ارزش اضافی و وارونگی کار در سرمایه( آن بوده است مولدایی که بیگانگی از فراورده.۱
  )روابط تولیدیکتاتوری دپیروی از کار و تولید براساس (بیگانگی از کار و فرایند تولید .۲
به نقشی در خدمت سرمایه و عمل تظاهر -شی شدگیکنار گذاشتن عالیق و -دگر بودگی(بیگانگی از خود .۳

  )دار
  )رقابت در تولید بیشتر: جایگزینی روابط انسانها با روابط تولید(بیگانگی از یکدیگر .۴
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  ] ارزش مبادله ای، ارزش مصرفی[و ] کار مجرد، ارزش مبادله ای[.۵
کاال ارزش مصرفی در . ایجاد می کندر به طور کلی هر جا ارزش مبادله ای وارد می شود، تضادی آشتی ناپذی

این شکل کمی ارزش مبادله  .در شکل مشخص کیفی آشکار و ارزش مبادله ای در شکل کمی آن نهفته است
با حفظ فاصله ای )رمجردکا(حول مقدار جوهر ارزش مبادله، و تصادفی گوناگون  ،بسته به شرایط خاصای، 

از یک سو با ارزش : ایجاد می کند ارزش مبادله ای به عنوان دالل طفیلی از دو سو تضاد. نوسان داردمتضاد، 
 پس، ]، ارزش مصرفیارزش مبادله ای[تضاد . تولید یعنی کار مجرد و از سوی دیگر با ارزش مصرفی) برآمده از(

تضاد ، )]ارزش ، شکلارزش جوهر [ یعنی(]ارزش مبادله ای ،کار مجرد[تضاد لیاز آخرین مبادله حل می شود و 
  .قرار دارد) کاال، پول و سرمایه(پدیدار های ارزش  در همین تضاد است که  .آشتی ناپذیر اصلی است

کّمی دارد که مقدار جوهر ارزش است این ویژگی که به اختصار مقدار ارزش ) تعُین(کار مجرد تنها یک ویژگی 
  .با زمان کار اجتماعا الزم سنجیده می شودو ی شود خوانده م

  
  
  ]کار، سرمایه[و ] کارگر، سرمایه دار[ های تضاد.۶

یک سو، افزایش آنرا خواهان است . ، در مزد جلوه گر می شود]کارگر، سرمایه دار[و طبقاتی تضاد آشتی ناپذیر 
به راحتی  ، سایه روشن چندانی ندارد و بنابراین. و برای آن مبارزه می کند و سوی دیگر، کاهش آن را می خواهد

و است، جلوه های پیچیده ] کارگر، سرمایه دار[، که متناظر با ]کار، سرمایه[اما تضاد . آن را فهمید می توان
در اصل، کار  کار و سرمایه با هم روابط نزدیکی دارند و به هم تبدیل می شوندزیرا . در خود داردگاها مبهمی 
گر به سمت سرمایه حرکت دارد به این ترتیب کار بین کارگر و سرمایه دار روان است یعنی یکی از سمت کار 

و به عکس او نیست  تعلقاین قدرت را دارد که از دیگری کار بکشد باوجود اینکه کارگر کار می کند ولی کار م
یعنی بخشی از ماحصل کار در کرده است دو گانگی کار است که آنرا پیچیده  .تعلق می گیردسرمایه دار  به

  .می رسدبه سرمایه دار ) غیره و  بهره(شکل مزد  به کارگر میرسد و بخشی هم به شکل سود، 
در نتیجه کارگر، سرمایه و سرمایه دار را آسان تر میتوان در تضاد ها  رد یابی کرد ولی کار بدلیل دوگانگی اش 

  .بهرفع ابهام  نیاز دارد در جای خاص خود
 که متناظر با] مزد، سود[نمود های مشخص تضاد  خود را در کار،  گیدوگاندیگر آنست که مهم گیری نتیجه 

که چون ارزش مصرفی نیروی کار هست نشان می دهد  ]اضافیارزش مبادله ای، ارزش [ قابلیت های مجرد
  .می رساندکار ] ارزش مبادله ای، ارزش مصرفی[شامل ارزش اضافی است ما را به 
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  ]کار مشخص، کار مجرد[دوگانه موشه پوستون و تقلیل خصلت متضاد و دوگانه کار به .۷
آنرا خصلت دوگانه و  آنرا محور فهم کاپیتال می دانداز آنچه که مارکس پوستون را  درکقلب  ،زیرهای عبارت 

  :تشکیل می دهدکار نامیده است 
  

خصلت دو "،کار دارای دارد که در سرمایه داریدر قلب واکاوی مارکس از کاال، این استدالل وجود ...
  ".مجردکار "است و هم  "مشخصکار " هم این کار : است"گانه

 بسیار  طبقه بندی یبلکه نوع، عام نیست" کار"کار مشخص به  نشانه تجرید ،به سادگی" کار مجرد" ...
 …متفاوت هست

ارزش " جوهر"بهتر، ) در گفته ای(محتوا یا  به عنوان یک کارکرد میانجی گر تاریخاً ویژه کار،" کار مجرد"
  ]۲[.است

 

  
کار مشخص، [دوگانگی ، بلکه در ]مبادله ای، ارزش مصرفیارزش [نه در تضاد ،پوستون، خصلت دوگانه کار را

دارد بلکه را نمعنای معمول مجرد و تصورش بر این است که کار مجرد، نتیجه گیری کرده است ، ]کار مجرد
در حرف مارکس مفهوم نه تنها و او  اشتباه بزرگی استالبته ارزشمقوله کژفهمی این . متفاوت استمجردی 
به این و داده است  جلوهمارکس  ، حرفحرف غلط خودرا ،تازه ای ازیپردبلکه با عبارت  یر دادهیتغرا کاپیتال 

  .ستده اخصلتی راز آمیز قائل ش ،رای کار مجردبو ستقلمداد کرده ا،اصلی دوگانگی عاملتجرید را ترتیب 
  

به جای رفع ابهام از این مفهوم، نفی کار مشخص در کار مجرد را که نفی ای مفهومی و منطقی  ،پوستون
در حالیکه این  .ستا دانستهپایه تولید ارزش سرمایه داری ، در فضایی مجرد از روابط تولید، به اشتباه، است

کار مجرد، ارزش مبادله [ندارد که بهتولید دوگانگی در تعُینی است و به خودی خود مفهومی و  جدایی تجریدی
  .بیانجامد] ای
  
  
  تولید کاالی مشخص از کار مشخص.۸

تولیدی، هر کارگر فرایند فرض کنیم در یک به کاالی مشخص تبدیل کرد در واقع می توان کار مشخص را 
و حتا در این بصورتی جدا از کارگران دیگر و به تنهائی یک کاالی مشخص مثال جوراب پشمی تولید کند 

شناسنامه تولیدی مختصری شامل ،تا باالی این جوراب ها زیر آرم تولیدی ه استتولیدی از او خواسته شد
بصورت هفتگی  به عالوه فرض کنیم که او  .کنددرج را و زمان تولید و غیره  نام خودمشخصه هائی مانند 

ارزش تولید کرده ،هدیانجامیمشخصی کاال  ه این ترتیبهمین کار مشخص او که به تولیدبحقوق ثابتی بگیرد 
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کاالشده است مزدی اش،خودش هم  مواد و تجهیزاتش کاالست زیرا در اثر قرارداد ،زیرا نتیجه اش کاالستاست
  .بلکه ناشی از وجه تولید کاالئی سرمایه داری است ندارد] شخص، مجردم[و این ربطی به دیالکتیک 

  بر آن کاالحاکمیت  سرمایه داری و وجه تولید توضیحی تکمیلی در باره .۹
ید جستجو کرد ولی صرف نظر از اینکه چگونه انباشت شده ابدر کار مزدی را سرمایه افزایش گرچه سرچشمه 

از .حاکم می کند مراحل تولید و مبادله،به دلیل قابلیت فوق العاده مبادله ای، خود را بر تمام  باشد،
سرمایه برای اینکه به تولید وارد شود به کاال .جملهتمامیت فرایند تولید، در حاکمیت سرمایه انجام می شود

. تبدیل می شود یعنی بخش ثابت آن به شکل مواد و تجهیزات و بخش متغیر آن مبدل به نیروی کار می شود
این به این معنا .به فرایند تولید وارد می شود و به شکل کاال از فرایند تولید بیرون می آید کاالسرمایه به شکل 

از طریق رانیز اش سرمایه دار، روابط تولیدی  ،در نگاهی دقیق ترکاال هستند  ،یروهای تولیدتمام نت که سا
در نتیجه تمام وجه تولید سرمایه داری  اعمال می کندسازمان می یابد مدیریت  که در یخاص واسطه و کاالی 

ذات ،ت به عبارت دیگراست بطور معمول از کاال تشکیل شده اس] نیروهای تولید، روابط تولید[که سنتزی از 
سرانجام باید به دو ویژگی دیگر سرمایه داری در  .نظام سرمایه، از روابط و نیروهای کاالیی تشکیل شده است

و دیگری انباشت اولیه چنین سرمایه  استاز اتوماسیون معین ایجاد چنین شرایطی اشاره کرد که یکی سطحی 
  .ای است

  
  
  نوعی تضاد ارزش اتضاد فرایند تولید بمقایسه.۱۰

دار است و کدام سو طرف سرمایه ) نماینده(در یابیم کدام سو، طرف باید در بررسی دوگانه های دیالکتیکی، 
] ارزش مبادله ای، ارزش مصرفی[ هم در کاالثال م. را بکار برد] سرمایه دار، کارگر[یعنی شاغول .کارگر) نماینده(
و کار مجرد  ارزش مصرفیدر طرف سرمایه دار و ارزش مبادله ای، ، ]ایکار مجرد، ارزش مبادله [ هم در ارزش و 

  .یعنی رابطه ای متناظر بین این دوگانه ها بر قرار است در طرف کارگر قرار دارد
کار مجرد، ارزش مبادله [ تضادمی بینیم که ارزش یعنی  ،در نگاهی دقیق تر به فرایند تولیدبا توجه به این نکته 

وجه تولید، مولد ارزش  به عبارت دیگر،. یا وجه تولید است ]نیروهای تولید، روابط تولید[ تضاد، نتیجه ]ای
مجتمع و نتیجه مستقیم و متناظر کار  ،)جوهر ارزش(کار مجردکه در آن، یا ماشین تولید ارزش استنوعی 

، نماینده درونی روابط تولید، متناظر با )شکل ارزش(رزش مبادله ایااست و) کارگر(نیروهای تولیدنهفته شده 
  .استسرمایه داری  تضاد ذاتی کاال ناشی از تضاد ذاتی تولید یعنی.است) دار سرمایه(توزیع تولید و  روابط

کنیم و در محدود جوهر آن آنهم فقط به به نتیجه و منشا ارزش را پیدا کنیم نباید خود را اگر قرار است پس
شکل های پیش از این، که ی يفقط یکسوی تضاد است آن هم سو  ارزشجوهر بحث های تجریدی گم شویم زیرا 

  .استانجام شده دار سرمایه برای کار زنده،مشخص آن در 
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این دو گانه در . دارد] ارزش مبادله ای، ارزش مصرفی[پیشتر دیدیم که در تولید، کار نیز خصلت دو گانه 
دار بر خالف کارگر در واقع سرمایه . قرار دارد سرمایه طرفدر صرفی آن سوی ارزش متولید بر خالف کاال، 

  .که نتیجه اش افزایش ارزش اضافی استدارد آن ای سعی در زیاد کردن آن و کم کردن ارزش مبادله 
شکل عام  از ،]کیفیت، کمیت[و یا]مشخص، مجرد[د مانند دو گانه هائی که روش شناسی صرف هستندر اما 

 .را پیدا کردطرف خاصی اعم از سرمایه دار و یا کارگر  آنها نمی توان
  
  
  کار وکاال هدننبیگانه ک یا عامل اصلیروابط تولید .۱۱

 وتبدیل آن بهنیروی کار  از در بهره کشی اصلی، نقشی )مدیریت(از طریق عوامل طبقه سرمایه دار روابط تولید 
ه مولد را از ، طبقبه خودی خوددیکتاتوری روابط تولید،  تحتنظارت دائمی و همه جانبهاین .کاال دارد
،باعث بیگانگی اختیار از دست رفته و فروخته شدهآزادی و گذشته از آن، .دنکمیبیگانه ) و به عکس(تولیدش 

و مشخص پس از مجرد شدن کار فقط بیگانگی، این بنابراین و درونی کارگر و احساس شی و کاال شدگی می شود 
لحظه تعیین از  و و تحقق ارزش مصرفی نیروی کار  حتی پیش از شروع تولیدبلکه به کاال نیست  آن تبدیل

  .آغاز شده استبهره کشی  ید یجر تقابلیت تعهدات و دستمزد و عقد قرارداد استخدامی یعنی شروع 
و  ساز  زمینهشرایط ، بهره کشی نقشی مهم دارد هکه در رسمیت بخشیدن و توجی قطعاریشه ای تر از قرارداد

ودن افز انگیزه اش سرمایه داروجود داشته باشد که شخص ،که در یک سو استمبادله نابرابری چنین قابلیت 
کاال ز به نان شب و ناگزیر ا مندنیاز گر کار  ،و در سوی دیگر باشدو حفظ و گسترش موقعیت ممتاز اشسرمایه  بر 

تجرید و پنهان  ،از آنرا ناچاری نیروی کار  ویژگیفرهنگ حاکم سرمایه داری، لبته ا. باشدداشته  قرار ،شدن
  .استکرده ه عرض،وارونه ای بنام آزادی انتخابآنرا در بسته بندی زیبا ولی ده و کر 
  
  
  :، ارزش مبادله ای و حاکمیت آنکاال .۱۲

در مصرف تحقق می یابد،  که سرانجاماز مشخصه مصرفی کاال انتزاعی ی قابلیتبه عنوان ارزش مصرفی کاال،
تا هنگام ه که نقش اصلی را بازی می کند و چو آن عنا داردبرای ارزش مبادله ای، م یفقط به عنوان شرط الزم

خود  بندقدرت آن را دارد که ارزش مصرفی را در  ،ارزش مبادله ای. حاکم است ارزش مبادله ای استمصرف 
خود پنهان کرده است تا خود را  بندکار مجرد بیگانه  شده را در پنهان نگهدارد همانگونه که جوهر خود یعنی 

موفق زالو صفتانه، شگردودر این کند مطلق حاکم  ،یبه عنوان میانجی و داور بین دو سوی اصلی مولد و مصرف
در از سوی دیگر و  بنماید، مصرفیهای مشخص ارزش جانشین مجردی از خود را به عنوان از یک سو شده که 

هم تولید و هم مصرف هر دو پشتوانه .دبایبرا خود پنهان یجوهر ، پشتوانه کار مجرد بهکار مشخص تجرید 
، بیانی کوتاهدر . هردو باید کنار روند و قربانی شونددید ارزش مبادله ای، از زاویه در مقابل، مبادله هستند و 



7 

حاکمیت ارزش که  البته روشن است.ده استشتولید و مصرف  هایپشتوانه دوروی دروغین و نماینده مبادله، 
  .پدیدار های دیگر ارزش مانند پول و سرمایه را نیز در بر می گیردمبادله ای، 

  
  
  )در بیانی کوتاه( سرمایه داری لیدوجه تو گردش و بازار ادامه.۱۳

بازار بنابراین. ارزش اضافی در تولید بوجود می آید و در بازار تحقق مییابد. گردش و بازار ادامه وجه تولید است
سرمایه داری چیزی نیست جز جفت مکمل تولید سرمایه داریکه هر دو به هم نیاز دارند و یک کل یا چرخه را 

با این تفاوت که در تولید، سرمایه به کاالی با مقدار ارزش بیشتر و  در گردش، کاال به سرمایه باهم می سازند 
  . بیشتر تبدیل می شود

  
  
  ید سرمایه داریوجه تولفراروی از .۱۴

، محوریو گلوگاهی کلیدی ینقش و ارزش، تولید سرمایه داری دقت در شناسائی و درک مولفه های ذاتی وجه
اگر نتوان تعریف دقیق و روشنی  و در این زمینه، به وجه تولید سوسیالیستی است آن در فراروی از  بسیار مهم

از ذاتی ترین ویژگی های سرمایه داری به دست داد آنگاه چگونه میتوان آنرا نفی کرد؟ و البته تا هنگامی که 
در سطوح پدیداری باقی خوهد ماند و تا هنگامی  ای اساسانفی  ه احتمال زیاد،هر بآن مبهم مانده باشد ذات 

بنابراین تا . بماند راه خودرا برای پدیدار شدن و بازگشت پیدا خواهد کردکه تخم انگل سرمایه داری باقی 
در ذات انتزاعی و تئوریک خود در حوزه پراکسیس نظری حل نشود، نمی  ،هنگامی که مشکل روش شناسانه

یس توان مطمئن بود یا دست کم انتظار داشت تا استراتژی، برنامه ریزی و تاکتیک ها به نتایج موفقی در پراکس
  .عملی برسند

مانند زنبور درست است که بدون دستیابی به تشخیص و تعریفی دقیق از ذات و طرح عام بنای سوسیالیسم، 
معماری بنای سوسیالیسم را به زمان تخریب سرمایه داری و نمی سازیم ولی اگر ها همان بنا های پیشین را 

تخریب ساختمان پیشین، البته مقدمه عملی . ئیمنیم ممکن است معماری ناشی از کار در آپس از آن موکول ک
از شرایط خاص  جرد شدهساخت هر بنای تازه ایست ولی این نفی، بدون فراروی تکمیلی نقشه مند که کلیات م

، می تواند فرصت های سخت بدست آمده را به آزمایشگاه آزمون و باشد و مشخص آن از پیش طراحی شده
  .خطاهای تلخ تبدیل کند

  
  

  و ذات طبیعی فراورده ها کار مجرد ،وجه تولید سوسیالیستی.۱۵
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چه (انسان با متحول کردن ابزار ها . عاملی که در تکامل تاریخی نقشی مهم دارد، رشد نیروهای تولید است
روابط تولیدی تازه ای ضرور می شود و به این  است که و از پس آن گذاردبه پیش می  پا )سخت و چه نرم

  .ید تازه ای پدید می آوردترتیب وجه تول
مقرون به صرفه تازه و  نوعتولید فراورده های بهتر یا بیشتر در ، ]وجه تولید تازه، وجه تولید پیشین[در تضاد 

  .آن داردغلبه کهنه، نقشی اساسی در  نوعنبودن 

به سرمایه داری، تمام ) یا تولید آسیایی(در گذار از وجه تولید برده داری به زمین داری و نیز از زمین داری 
نیروهای مولده، روابط تولیدی و طبقات، همگی اساسا تغییر می کنند گرچه این گذار ها خطی نیست و فراز و  

پیشن، که در آنها وجه تولید بعدی، مستقیما برخالف وجوه تولید صورتبندی های اما  .داردنشیب و توامانی 
وجه تولید سرمایه داری  نتیجهفرارویمستقیما سوسیالیستی، ادامه وجه تولید پیشین نیست، وجه تولید 

در . دنظ می شو فولی نیروهای تولید کما بیش ح ،در این فراروی اساسا روابط تولید سرمایه داری حذف. است
است در دست سرمایه داران و خصوصی که واقع نیروهای تولید، از پیش اجتماعی شده است ولی روابط تولید 

  .شوداست جایگزین آن بکامال اجتماعی تازه ای که برود و روابط تولید  میانباید از 

ولی خواهد ماندها فراورده  ،همراهمجردکار بصورت  در نتیجهو  بودخواهد اجتماعی ،کار ،در این وجه تولید
و  بازار  ،فروش، ارزش مبادله ای، انجام می گیرد وفراورده ها، بر مبنای برنامه ریزی نیاز برای مصرفتولید 

، هر دو شکل کمی کار مجرد ها بنابراین فراورده .می شودحذف  ،چرخه زندگی سرمایه و اساسا تمامیت ارزش
که دیگر تحت  همراه خواهند داشتآشتی پذیر و  در ذاتی طبیعی تولیدی و شکل کیفی مشخص مصرفی را

برنامه  ،البته حذف مبادله را باید در مرحله گذار .ارزش مبادله ای نخواهد بود گری میانجیداللی و سلطه 
یعنی هر کس  ریزی و اجرا کرد و در آغاز راه نمی توان رابطه مقدار کار مجرد را در مبادله برابر ها را حذف کرد

با برنامه ریزی و به مرور رابطه بین توان و سهم بردن سهم می برد ولی  ، از تولید اجتماعیبه تناسب تولیدش
از حداقل هائی مانند می توان  برای این کار .حذف می شود و مبادله حتا به شکل پایاپایش از بین می رود

  .همگانی نا مشروط آغاز کردتغذیه 
ین نکته ضروری است که در این نوشته خاص،  قصد فوری، رسیدن به تعاریف دقیق تری از اشاره ادر پایان، 

  .رفع ابهام از مفاهیم محوری این فراروی استتالش در جه تولید سوسیالستی و دوران گذار نیست بلکه و 
  )۲ویراست (رویکردی یکپارچه به روش شناسی، دیالکتیک، شناخت و پراکسیس] ۱[

  )Moishe Postone: Critique and Historical Transformation, p6( موشه پوستون-تاریخی تحولنقد و ] ۲[
http://www.platypus1917.org/wp-content/uploads/readings/postonemoishe_critiquetransformation2004.pdf  
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  :ضمیمه
  :وابستگی موضوعیبه دلیل ] ۱..[.از ویراست دوم رویکردی یکپارچه بر گرفته ای 

  دیالکتیک ارزش و چرخه ارزش و سرمایه
در تعاریف زیر، ارزشهای مصرفی، مواد کمکی و مصرفی و ماشین آالت انتزاع شده اند زیرا همه اینها اجزای 

  .ثابتی در کل چرخه تولید و فروش هستند

  .ن استآن، در گردش به سمت تولید کاالئی بودن آویژگییک . سرمایه، پولی خاص است. ۱

  .آن، در میانجی گری عام مبادله است ویژگییک . پول، کاالئی خاص است.۲

دیگر آن ویژگی آن که پنهان است، ارزش مبادله ای و  ویژگیکاال، اولین شکل پدیداری ارزش است و یک .۳
  .داشتن ارزش مصرفی است

  . وهر ی پنهان استارزش که در پدیدار هائی چون کاال، پول و سرمایه، نمود میکند دارای ج.۴

  .پنهان کار مجرد بیگانه شده و ارزش مبادله ای است) دو سویه گی(وحدت تضاد : ارزش.۵

  .شکلی از ارزش، که خود را در برابر ارزش های دیگر، نشان میدهد، ارزش مبادله ای است.۶

  .جوهر ارزش، کار مجرد بیگانه شده است.۷

  .کاال، ارزش است.۸

  .پول، ارزش است.۹

  .رمایه، ارزش استس.۱۰

زیرا هم ارزش مبادله ای دارد یعنی قابل خرید و فروش دربازار است وهم، منشا کار . نیروی کار، ارزش است.۱۱
کلیه پدیدارهای ارزش، جوهری از کار مرده بیگانه شده دارند به جز نیروی کار که در جوهرش، . و کاالست

  .قابلیت کار زنده، نهفته است
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تحقق جوهر ارزش، تحقق مقدار جوهر ارزش، تحقق ارزش اضافی و یا تحقق : ظریه ارزشچند تحقق در ن.۱۲
  . ارزش مبادله ای

  :تولید و تحقق ارزش اضافی.۱۳

) مزد(اگر سرمایه دار در ازاء هشت ساعت کار، معادل سه ساعت کار، خرج معاش یعنی بازسازی نیروی کار 
ولی این هنوز آغاز کار . کاال، از زندگی کارگر را تصرف کرده استبدهد آنگاه پنج ساعت ارزش اضافی، در شکل 

یعنی این ارزش اضافی، . است و در نهایت در آخر چرخه زندگی سرمایه، این پنج ساعت باید به تولید باز گردد
  .در افزایش سرمایه تحقق می یابد

  

  :و چرخه ارزش افزای زندگی سرمایه ]ذات، پدیدار[دیالکتیک 

، اهمیت اساسی و در مقایسه با دیالکتیک های دیگر، نقشی، تعیین ]ذات، پدیدار[در بحث ارزش، دیالکتیک 
  .دارد هژمونیککننده و 

در چرخه زندگی سرمایه، ابتدا ارزش اضافی، در نهانخانه تولید سرمایه، منعقد میشود و سپس به شکل کاال، 
نکته مهم در . رانجام در شکل سرمایه، زندگی اش را آغاز میکندپول، دگردیسی میکند و س بهدر میاید و آنگاه 

  .اینجا اینست که طی تمامی این گذار ها، ذات ارزش، خود را حفظ کرده است
و متشکل از پدیدار های چهارگانه، ] گذار پدیدار ها: ذات[در اینجا، چرخه زندگی سرمایه، در شکل دیالکتیکی 

  .نمود میکند
  ].سرمایه>> پول >> کاال >> کار تولید کننده ارزش اضافی : کار مجرد بیگانه شده[ :چرخه زندگی سرمایه

  
، در تمامی چهار شکل پدیداری آن ]کار، سرمایه[دو سویه گی، دوگانگی ارزش، یا تضاد درونی آن یعنی تضاد 

  .گذار این شکل های پدیداری، به تفکیک و بصورتی چکیده در زیر آمده است. وجود دارد
  

  :چهار گذار چرخه زندگی سرمایه
  )تولید جوهرارزش و ارزش اضافی در نهانخانه تولید(دگردیسی نیروی کار مزدی به کاال .۱
  )انتقال جوهرارزش و ارزش اضافی(دگردیسی کاال به پول .۲
  )انباشت جوهرارزش و ارزش اضافی(دگردیسی پول به سرمایه .۳
  )خرید نیروی کار(کار مزدی  دگردیسی سرمایه به ضد دیالکتیکی نیروی.۴
  

جوهر ارزش، انتزاعی است بیگانه شده از . دگردیسی های پدیداری ارزش هستند چرخه زندگی سرمایه، چرخه
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  .باال است که در همه پدیدار های  کار، کاال، پول و سرمایه، تولید و منتقل میشود ۱کار انسانی در مرحله 
  

  :پاره ای از دیالکتیک های نظریه ارزش
  ،]مشخص، مجرد[
  ،]خاص، عام[
  ،]جز، کل[
  ،]کیفیت، کمیت[
  ،]ذات، پدیدار[
  ،])محتوا، شکل] ([جوهر، نمود[
  ].قابلیت، تحقق[

  
  :پاره ای از تحقق ها در نظریه ارزش

  ارزش مصرفی در مصرف، تحقق می یابد،: ارزش مصرفی
  ، تحقق می یابد،)پول(ارزش مبادله ای در قیمت : ارزش مبادله ای

  ، تحقق می یابد،)فروش(قیمت در مبادله : قیمت
  .ارزش اضافی در سود، تحقق می یابد: ارزش اضافی

  اما سرمایه داری، چه چیزی را در نهانخانه تولید خود پنهان کرده است؟
در نظام بردگی، برده به عنوان کسی که هیچ حقی ندارد شناخته شده است زیرا زندگیش در دست برده دار 

در . به این ترتیب سهم معیشت او از تولید، پنهان است. تمامی محصول او در مالکیت برده دار استاست و 
در نظام سرمایه . نظام زمینداری، غیر از غارت ها، سهم های رعیت، ارباب و حکومت، کامال آشکار است
رزش اضافی، کامال داری، سهم معیشت کارگر که بصورت مزد پرداخت میشود روشن است اما سهم مربوط به ا

، با دریافت دستمزد، تمام حقوق )بظاهر آزادانه ولی در اجباری پنهان(یعنی کارگر طی قراردادی . پنهان است
  .خود را بر محصول با امضای خود به سرمایه دار واگذار کرده است

  
  چرا نفی تمامیت چرخه زندگی سرمایه ضروری است؟

. وسیالیسم، باید ذات نظام سرمایه یعنی وجه تولید آن را نفی کردبرای نفی دیالکتیکی سرمایه داری در س
در ارزش، بیگانگی و تصاحب ارزش اضافی از . است ] نیروهای مولده، مناسبات تولید[وجه تولید وحدتی از 

نیروهای مولده، ترکیب یا وحدتی . طریق حاکمیت و غلبه مناسبات تولید بر نیروهای مولده صورت میگیرد
در فراروی و دگردیسی انقالبی نظام ها، وسایل تولید کمابیش ]. نیروی کار انسانی، وسایل مادی تولید[است از 
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اما آنچه که قابلیت ارزش افزایی دارد، نیروی کار است و این نیروی کار است که مصرفش طی . حفظ میشود
ذات، یعنی کل چرخه ارزش افزای بنابراین ویژگی اصلی این . چرخه ای، درنهایت به تولید سرمایه می انجامد

  .زندگی سرمایه باید نفی شود

چرا باید تمامی چرخه، نفی شود؟  زیرا گرچه سرچشمه ارزش، در خرید نیروی کار با سرمایه، قرار دارد ولی 
ارزش اضافی که در فرایند تولید تشکیل میشود در کاال قرار میگیرد یعنی هر کدام از این مراحل نقشی خاص و 

و بقیه مراحل (حلقه ای در زنجیره کل چرخه ایفا میکند و مثال اگر فقط فرایند تولید را بخواهیم نفی کنیم چون 
مانند شکل تعاونی تولید یا حتی شکل فرانچایزی که یک خانواده میگردانند و یا خود گردانی ) را نفی نکنیم

ائی از سوسیالیسم را با خود دارد یعنی تا گرچه اجزا یا شکل ه. های دیگر، هنوز ذات نظام سرمایه داری است
هنگامیکه حتی یک مرحله از چرخه زندگی سرمایه باقی بماند، امکان بازسازی پنهان و آشکار مراحل دیگر حتی 

کار، [بازگشت آن هیوال همچنان وجود دارد زیرا جوهر ارزش و آن دو سویه گی و دوگانگی، یعنی تضاد 
هدف نهائی نفی نظری ذات سرمایه داری، رسیدن به تعریفی . ین مراحل است، ویژگی ذاتی یکایک ا]سرمایه

  .از ذات نظری سوسیالیستی است که معمای بسیار مهم بررسی های آتی است

  مجید صالحی۱۳۹۹مرداد 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


