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 خ فروز رشيده 

بارها و بارها از رسانه های تبليغاتی رژيم 

در مصرف آب صرفه جويی «جمالتی نظير 

 »حيات است، آن را هدر ندهيم ۀآب ماي«، »کنيم

ريز و  و هزاران شعار »النظافه من االيمان«

تأمين ۀ والن در زميندرشت ديگر از سوی مسئ

آب و اقدامات عمرانی، به گوش می رسد. اما 

واقعيات زندگی دردناک هزاران خانوار شهری 

و روستايی و دست و پنجه نرم کردنشان با 

مشکالت حياتی مانند تهيه آب (حتی برای 

آشاميدن)، روی ديگر اين تبليغات بيشرمانه 

ها است. جمهوری اسالمی که طی سال 

ل سياست های اعمنگين خويش و با اِ موجوديت ن

و تأمين رفاه و  جويیمردمی، هدفی جز سود ضد

آسايش اقليت سرمايه دار و زميندار و وابستگان 

ديگری نداشته ۀ به نهادهای ارتجاعی اش، دغدغ

است، دشمنی اش را با حيات انسان ها و محيط 

زيست و جانداران وابسته به آن نشان داده است. 

ل اين گونه سياست ها که با فساد عمادر اثر اِ 

شديد دستگاه های اجرائی و به هدر دادن منابع 

، ديگر درياچه استکشورهمراه ۀ عظيم و بودج

ای، تاالبی، گونه های گياهی و جانوری و آثاری 
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از حيات و آبادانی در رگ های خشکيده ايران 

گذارده اند. آنها در قفسی که ساخته اند، نه نباقی 

اند (به  داشتهدهان محرومان دريغ  را ازتنها نان 

پرداخت مبلغ ناچيز يارانه ای آن و ۀ وقيحان ۀبهان

) بلکه به لبان شنيز گران تر کردن نرخ اخير

خانوارهای محروم از آب نيز اهميتی نمی ۀ تشن

دهند و با اجرای طرح هدفمندی يارانه ها اقدام به 

گران کردن آب بهای مصرفی خانوارها نيز 

 ه اند. نمود

... هم اکنون آب را تبديل به رويای دست «

هزار خانوار روستايی کرده تا  54نيافتنی برای 

تمام چشم اميدشان به تانکرهای آبرسانی باشد. ... 

پس از چندين سال خشکسالی های پی در پی در 

خراسان جنوبی امروز آب به رويای دست 

 نيافتنی برای برخی روستاييان تبديل شده و حتی

نوشيدن جرعه ای آب گوارا از ته دل قنات های 

خروشان آن، که روزگاری آبادانی را در 

روستاها جاری می کرد بر دل اهالی آن مانده 

 ) 5/2/91 –(روزنامه آفتاب يزد  »است. ...

ليتر سهم هر روستايی از آب. ... سهم شان  15«

ليتر آب است.  15از آب برای تمام طول روز 

توسط نياز هر روستايی از نعمت در حالی که م

ليتر در روز از سوی مسئوالن اعالم می  70آب 

ليتر آبی که با  15شود اکنون چگونه می توان با 

تانکر حمل می شود گذران زندگی کرد؟ ...  

استان فاقد شبکه خانوار  20روستای باالی  177

خانوار از اهالی روستای  600... آبرسانی هستند 

سال اخير مجبور به  14بی آبی طی  القار به دليل

مهاجرت شدند. ... در برخی مواقع روستائيان به 

منظور رفع نياز خود مجبور به استفاده از آب 

 (همان منبع) »بهداشتی هستند. غير

اين در حالی است که برطبق آمار سازمان ملل 

مصرف سرانۀ آب در سطح جهان برای 

نگی کشاورزی، دامداری، صنعت، خدمات و خا

متر مکعب در سال است، که مصرف  1243

. با در نظر می شودليتر  3405.5شبانه روز آن 

درصد آن  8داشتن اينکه از مجموع اين مصرف 

شامل مصارف خانگی مانند نوشيدن، آشپزی و 

نظافت است، مصرف سرانۀ متوسط خانگی 

ليتر می  272.5جهانی آب در شبانه روز تقريبا 

شهروند آمريکايی تقريبا  شود. اين مقدار برای

ليتر  153.5ليتر و برای شهروند چينی  548

است. و برطبق برآورد دکتر پراکاسام تاتا که 

کارشناس هندی در اين زمينه است حداقل ممکن 

 50مصرف خانگی آب مورد نياز يک انسان 

 ليتر در شبانه روز است. 

اغلب اين وضعيت اسف بار مختص به 

و شهرهای بزرگ  نيستايران  یروستاها

صنعتی نيز با اين معضل دست به گريبانند. از 

جمله در شهرهای جنوبی که رژيم حتی خاک آن 
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جا را نيز به توبره کشيده است و سود سرشار 

منابع و صنايع بزرگ نفت، گاز، پتروشيمی، 

لوله سازی، صنايع فوالد، کشتيرانی و ... را از 

اين  قبل استثمار مطلق کارگران و کارکنان

صنايع، به جيب پرنشدنی زالوصفتان سرمايه دار 

شبه دولتی و خصوصی روانه ساخته  ،دولتی

است. اما ساکنان محروم اين مناطق را از 

امکانات اوليه و حياتی زندگی محروم نموده 

 است: 

انصاری (نماينده آبادان) وضعيت آب مردم «

آبادان را نابسامان دانست و با پيش بينی اينکه 

م اين منطقه تابستان سختی را در پيش مرد

خواهند داشت، افزود: با کمال تأسف در اين ايام 

که به شهرها و روستاها سفر می کنم، درد 

بزرگی که احساس می شود اين است که مردم از 

اين آب ناسالم و غيربهداشتی ناراضی هستند و 

برای همين آب ناسالم نيز از مردم پول می 

عنوان آب شرب به مردم می  گيرند. آبی که به

دهند نه تنها برای آشاميدن خوب نيست بلکه به 

درد حيوانات و درختان هم نمی خورد. ... 

مشخص نيست چه بر سر اعتبارات آمده است. 

در برخی از روستاها شايد در بيست و چهار 

 ساعت، دو ساعت آب داشته باشند. در آن دو

بی توجهی ساعت چه می توانند کنند؟ ... براثر 

محض دولت ها به کشاورزی، زمين ها از بين 

 ) 27/1/91(روزنامه کارون  »رفته است ...

در همين مناطق حتی آب مصرفی ساکنان نيز 

بدون استفاده از پمپ های خانگی از فشار الزم 

برخوردار نبوده و قابل استفاده نيست و عالوه بر 

 آب برای رفع ۀنصب دستگاه تصفيۀ آن نيز هزين

آلودگی آب، فشاری ديگر به خانواده ها است که 

همه از پس آن برنمی آيند. به عالوه حمل بشکه 

 توسط زنانشده های سنگين آب آشاميدنی تصفيه 

افزوده بر رنج های  رنج ديگری ،تا درب منزل

حتی با  ،است. عالوه بر اينها معمول آنان

شهروندانی که در يک قدمی پايتخت آب شرب «

 روبروئيم:  »ندارند

 20هزار نفر جمعيت در  60... قيامدشت با «

کيلومتری جنوب شرق تهران واقع شده است. ... 

 1350از زمان ايجاد شهرستان قيامدشت در سال 

تاکنون مردم اين منطقه از آب لوله کشی قابل 

شرب محروم هستند. ... آب لوله کشی قيامدشت 

زياد، به دليل شور بودن و برخورداری از امالح 

قابل شرب نيست و تنها برای شست و شوی 

ظرف به کار می رود. ... از اين رو مردم 

قيامدشت آب شرب خود را از طريق شرکت های 

 20خصوصی تأمين می کنند. ... برای هر دبه 

تومان پرداخت کنند. ... مردم  200ليتری بايد 

قيامدشت طبق تعرفه شهرهای اطراف تهران 

پول پرداخت می کنند. ... بابت آب لوله کشی 

بدين ترتيب مردم قيامدشت دوبار هزينه آب را 

 ) 2/2/91 -پرداخت می کنند." (همان منبع 
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دولت جمهوری اسالمی از قبل زندگی با ذلت و 

محروميت مردم نيز به کسب درآمد برای خود و 

، غافل به رژيم سرمايه داران خصوصی وابسته

 کند! نيست و دوبار مردم را پوست می 

اوضاع در روستاهای دورافتاده سيستان و 

ۀ مراتب غيرانسانی تر از هر نقطه بلوچستان ب

هر انسان آگاه و شرافتمندی را  ديگری است و

وامی دارد که ننگ و نفرت خود را نثار رژيمی 

سازد که با زنان و کودکان چنين می کند: 

روستای گجک دردپ در استان سيستان و «

... وقتی يک سرويس بهداشتی بلوچستان است. 

نداشته باشی، آب لوله کشی نديده باشی و هنوز 

مجبور باشی تا پايين کوه بروی تا يک سطل آب 

روی سرت بگذاری و به سختی باال بياوری تا 

آب خوردن داشته باشی و جلوی عطش بچه 

هايت را بگيری، " لطافت زنانه " چه معنی 

صد کيلومتری دارد! ... در همين کشور، در چند 

ما هنوز کسانی هستند که اينگونه آب مايحتاج 

خود را تأمين می کنند. وضعيت آب که اين باشد، 

وقتی مجبوری از همان بهداشت چه معنی دارد! 

آبی که از زير پای دام ها جاری است، بنوشی و 

دست و صورتت را بشويی، آب تصفيه شده چه 

چ آب معنی دارد! وقتی دغدغه ات تهيه يک پار

 50باشد تا جگر سوخته کودکانت زير آفتاب 

درجه را خنک کنی، جايی برای فکر کردن به 

 –(همان منبع  »... لباس تن شان نمی ماند.

 )استتأکيد از ما  – 21/3/91

در ساير نقاط و حتی محيط های آموزشی نيز 

کمبود آب آشاميدنی معضلی ديگر بر مشکالت 

آزاد گرمسار  جوانان است، چندی پيش دانشگاه

در محيطی غير استاندارد اقدام به برگزاری 

کالس برای دانشجويان نمود که فاقد آب آشاميدنی 

بوده و اعتراض دانشجويان را برانگيخت. در 

مدارس مناطق گرم نيز دانش آموزان مدارس 

دولتی بايد خود آب خنک به همراه داشته باشند 

کان کودکه باز هم حمل و نقل آن بويژه برای 

 . استدبستانی مشکل ساز 

جمهوری اسالمی حياتی ترين و ابتدايی ترين 

نياز مردم را به حال خود رها کرده و نمی خواهد 

و قادر نيست در جهت تأمين آن حتی گامی 

بردارد. رفع معضل نبود آب مصرفی و آشاميدنی 

سالم و تأمين آن نيز همچون ساير معضالت 

انقالبی و تنها به ۀ گريبانگير توده ها، به شيو

دست توانای دولت شورائی کارگری، ميسر 

است. دولتی که پس از درهم کوبيدن رژيم 

کنونی، مالکيت منابع طبيعی مانند درياها، 

 اجتماعیرودخانه ها، جنگل ها و چراگاه ها را 

از اين منابع را بهره برداری  حقخواهد کرد و 

ه به شوراها و ديگر تشکل های دموکراتيک تود

ای واگذار خواهد نمود و از فعاليت تعاونی و 
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دسته جمعی برای بهره برداری از منابع فوق 

 ۀپشتيبانی می کند و به اين تعاونی ها در زمين

تأمين اعتبار، تهيه وسائل مورد نياز فعاليت آنها 

تودۀ مردم و خريد محصوالتشان کمک می کند. 

 خودزندگی بايد از هم اکنون بر سر مسائل حياتی 

 .ندآگاهانه به دخالت گری و اقدام عملی روی آور

 

 

 

خرداد، جمعی از اعضای کميته  ۲٦روز جمعه 

هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های 

در حال برگزاری مجمع عمومی که  ،کارگری

مورد هجوم  ،در شهر کرج بودندخود  ۀساليان

هار رژيم اسالمی و نيروهای امنيتی وحشيانۀ 

بنا به  .امورين مسلح قرار گرفتندضرب و شتم م

تن از فعاالن  ٦۰گزارش کميتۀ هماهنگی 

کارگری توسط نيروهای امنيتی مهاجم دستگير و 

نفر از دستگير شدگان هنوز  ۹خرداد  ۲۸تا روز 

 در بازداشت قرار دارند و بقيه آنان آزاد شدند.

اين برخورد حکومت ايران، مانند همۀ 

فعاالن کارگری،  برخوردهای تاکنونی آن به

بيانگر ماهيت ضد کارگری و ضد دموکراتيک 

رژيم ننگين جمهوری اسالمی است. طبقۀ کارگر 

بايد اين نوع برخوردهای افسارگسيختۀ رژيم 

اسالمی به ضد فعاالن کارگری را به منزلۀ 

هشداری برای سرکوب با نقشه و سيستماتيک 

اعتراضات و مبارزات کارگری و دموکراتيک 

عۀ ايران بداند و برای خنثی کردن آنها در جام

آمادگی ذهنی و عملی خود را بيشتر، تازه تر و 

همه جانبه تر نمايد، بر ضرورت مبارزه با رژيم 

در عرصه های مختلف تأکيد داشته باشد و تدابير 

 الزم را در اين عرصه ها به کار برد.

مبارزات فعاالن کارگری و تدابيرشان به ويژه 

کنندۀ استقالل سياسی و تشکيالتی طبقۀ بايد تأمين 

کارگر باشد. برای اين وظيفۀ خطير آنان بايد به 

تشديد مبارزۀ آگاهانه به ضد سرمايه داری و 

رژيم حاکم بپردازند. يکی از ضروری ترين 

تدابير مبارزاتی کارگران به ويژه در جامعه ای 

استبدادی مانند ايران برای تداوم مبارزه و ارتقای 

ه مبارزه ای انقالبی، که تنها راه رهايی اين آن ب

طبقه از استثمار سرمايه داری و حکومت اختناق 

است، تلفيق درست و مناسب کار علنی با فعاليت 

مخفی است. متاسفانه به اين تدبير که امر اثبات 

شده در مبارزۀ جهانی پرولتارياست، در ايران 

 بسيار کم بها داده می شود. در صورتی که از

يک سو وجود تشديد سياست های نظامی گری 

حکومت ايران و افسارگسيختگی نيروهای امنيتی 

آن و از سوی ديگر وخامت زندگی توده های 

مردم، از جمله به خاطر تورم افسارگسيخته، که 

رژيم اسالمی را شکننده تر و وحشت زده تر و 

حملۀ وحشيانۀ رژيم اسالمی به فعاالن 
 محکوم استو دستگيری آنان کارگری 

 خيزش                                     ١١ارگان كارگران انقالبي متحد ايران                                 شماره                           



6 

 

بنابراين هارتر می سازد، ايجاب می کند که 

بسيار آگاهانه تر و مسئوالنه تر فعاالن کارگری 

به اين الزامات بينديشند و در اين موارد چاره 

 جويی کنند.

ما خود را ملزم می دانيم که به فعاالن کارگری  

اين را گوشزد کنيم که آزادی عده ای از فعاالن 

را موضوعی موقت تلقی کنند و از آمادگی برای 

ی ِ تهاجم مجدد رژيم و يا دستگيری های انفراد

حتی همين عده از رفقای خود غافل نباشند. بی 

شک فعاالن کارگری توجه دارند که يکی از 

وسايل مقابله با تهاجم رژيم جمهوری اسالمی 

کار تدارکاتی برای اعتراضات و اعتصابات 

وسيع کارگری و توده ای به سياست های پيگير 

 ضد کارگری و ضد دموکراتيک اين رژيم است.

 ۱۳۹۱خرداد  ۲۹

 جمعی از کمونيست های ايران (آذرخش)

 

 

     

 شيده رخ فروز 

سياست های ضد مردمی و تخريبی جمهوری 

اسالمی در ارتباط با کشاورزی و عليه 

اين  آشکارتر می شود.کشاورزان روز به روز 

به له شدن کشاورزان زحمتکش زير بار سياست 

.  اين می انجامدفقر و بيکاری و ورشکستگی 

کشاورزان به هرچه بيشتر پرتاب ب موجروند 

صفوف بيکاران و يا روی آوردن آنان به 

می شود. همين روند کارهايی نظير دستفروشی 

بين رفتن زمين های از سوی ديگر باعث از 

به  هاو تبديل آندر حاشيۀ شهرها کشاورزی 

ها و مجتمع های مسکونی و در نتيجه ايجاد ويال

ساز و  رشته های سود آوری نظير ساخت و

محصوالت کشاورزی از سوی  ۀواردات بی روي

بر فقر مضاعفی  اين روند .است دولت

کرده و ضربات جبران کشاورزان تحميل 

صاد کشاورزی کشور وارد ساخته ناپذيری به اقت

به مربوط .  مشکالت عمده کشاورزان است

متعدد از جمله تعيين قيمت های تضمينی  مسايل

ه پايين ترين حد د محصوالت بدولت برای خري

که حتی قيمت تمام شده برای کشاورز را  ،ممکن

عدم پرداخت مطالبات ، نمی گيرد نيز دربر

به وسايل  ان، عدم دسترسی کشاورزکشاورزان

و قيمت ( مورد نياز مانند کود شيميايی، بذر و سم

، تأمين آب ۀ، هزينماشين آالت ۀ)، هزينباالی آنها

مر شکن بانکی و عدم توانايی پرداخت وام های ک

که تماما در انحصار  می شود  غيره و غيره

. قرار دارددولت و نهادهای وابسته به آن 

اين عوامل منجر به نابودی کشاورزی ۀ مجموع

 . ابی خانوارهای کشاورز گرديده استو خانه خر

 تشديد روند خانه خرابی دهقانان

 زیو نابودی کشاور 
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... به دليل عدم پرداخت مطالبات توسط دولت «

درصد از چايکاران به کارگر روزمزد  50

. ... عدم پرداخت اندختمانی تبديل شده سا

مطالبات و واردات بی رويه چای توسط مافيای 

درصد از  50ست که بيش از دولتی موجب شده ا

، باغات چای کشور را رها کرده و در کارگران

کارگر ساختمانی و به صورت روزمزد، غالب 

گذران معيشت می کنند. ... در حال حاضر هزينه 

 35اشت چای بيش از ، داشت و بردکاشت

ميليارد تومان است و دولت بايد بابت خريد برگ 

رد تومان به چايکاران ميليا 60سبز بيش از 

ميليارد تومان از ميزان  9. ... دولت پرداخت کند

ز سال گذشته را پرداخت مطالبات برگ چای سب

سال است  2. ... هم اکنون به مدت نکرده است

ه رغم افزايش که ميزان خريد برگ چای سبز ب

(روزنامه  ».ستدرصدی ثابت مانده ا 30تا  20

 )  31/1/91 –آفتاب يزد 

ج چای که يکی از پرمصرف ترين مايحتا

ضروری مردم ايران محسوب می شود، از سال 

های قبل (سال های جنگ) نيز با سياست کوپنی 

، با تشکيل صف های طوالنی و يا ارائه رژيم

ر شهرهای بزرگ دفترچه بسيج اقتصادی (که د

حکم مرگ و زندگی را در تأمين مايحتاج مردم و 

اش منوط به داشتن آن حتی شغل و امرار مع

) و هزار ترفند ديگر از سوی محسوب می شد

، هم اکنون رمايه داران حاکم توزيع می گرديدس

ايش افز نيز با سياست های اقتصادی رژيم و

 ، در سبد غذايیقيمت های اخير و تشديد گرانی

ه ها را به خود خانوارهای ايرانی بخشی از هزين

. در اين ميان تنها سرمايه اختصاص داده است

داران دولتی و خصوصی حاکم در اين صنعت 

هستند که از قبل واردات اين محصول و به قيمت 

 توليد و خانه خرابی ۀراندن کشاورزان از عرص

، به شان و باال بردن قيمت چای مصرفی

 .دی چنگ انداخته اندسودهای ميليار

... به علت عدم اعمال سياست های حمايتی  «

هزار تن در سال های  75دولت توليد چای از 

هزار تن در سال جاری کاهش  25به  79 – 80

. ... به دليل اين که برداشت چای برای يافته است

اقتصادی نيست به همين  ۀکشاورزان دارای صرف

سب درآمد به دليل آنها ترجيح می دهند برای ک

 ۀکارهايی از قبيل دستفروشی در حاشي

. ... تا زمانی که سودهای کالنشهرها بپردازند

ميلياردی از واردات غيررسمی چای عايد 

و به توليد داخلی بها داده  واردکنندگان آن شود

. توان بهبود اوضاع را انتظار داشت، نمی نشود

... طی سال های اخير قيمت خريد تضمينی به 

مت ع تعيين نشده و پس از تعيين نيز قيموق

. همچنين مناسبی برای آن لحاظ نشده است

هيچگاه به موقع پول و دستمزد کشاورزان 

اصالح پرداخت نشده و تسهيالتی هم برای 
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 –(همان منبع  ».باغات چای اختصاص نمی يابد

9/3/91 ( 

يکی ديگر از معضالت کشاورزان تعيين قيمت 

دولت است که روند تضمينی محصول از سوی 

نابودی کشاورزی و باز گذاشتن دست دالالن و 

 از کانال های دولتی وزالوصفت ( سلف خران

و فروش  ان) در چاپيدن کشاورزغيردولتی

رسام آور در بازار را در پی محصول با قيمت س

م شاليکاران به قيمت های تضمينی اعال«. دارد

 قيمت شده برنج از سوی دولت می خندند. ...

ت بلکه متعلق های اعالم شده نه تنها به روز نيس

ليست اعالم شده به . ... به چند سال قبل است

 3قيمت خريد تضمينی برنج  ۀباروسيله دولت در

به نرخ تورم سال قبل کاربرد داشته و با توجه 

حاکم بر جامعه امروز، با شرايط بازار همخوانی 

 )  5/2/91 –(همان منبع  ».ندارد

ست های دولتی در رابطه با ديگر همين سيا

نيز  )مانند گندمکشاورزی (پايه ای محصوالت 

داخلی حاکی از خبر  مهم ترين .حاکم است

نان در تهران و برخی قيمت افزايش رسمی 

محروم امر . پيامد اين استشهرهای ديگر 

ساختن اکثريت زحمتکش جامعه از قوت غالب 

مصرفی در غياب ساير مواد غذايی ضروری 

مورد نياز آنان و بالطبع فقر و بيماری 

 . شان استروزافزون

تومان از  390را تومانی  500...  دولت گندم  «

! ... دولت نرخ خريد کشاورزان می خرد

تومان اعالم  395را  91تضمينی گندم در سال 

کرده در حالی که قيمت تضمينی گندم در سال 

 20تومان بود که با احتساب تورم  360حدود  90

بيش از اين درصدی بايد قيمت خريد دولت 

معاون وزير نيرو قيمت «)  11/2/91(  ».باشد

و هر متر مکعب  1000تمام شده آب شهری را 

. تومان اعالم کرده است 300رزی را آب کشاو

 5هکتار کندم به فرض  1... يعنی اگر برای 

يد ، کشاورز بامصرف کنيم هزار مترمکعب آب

. ... با فرض پول آب بدهدميليون تومان  5/1

تن گندم در هر هکتار و لحاظ قيمت  5برداشت 

، ان برای هر کيلوگرم از اين محصولتوم 300

ز معادل قيمت کل درآمد ايجاد شده برای کشاور

. ... در سالی که تدارکات آب مصرفی خواهد بود

بخش کشاورزی در بدترين شکل ممکن پس از 

، به مناسب بوده و عليرغم بارش هایانقالب 

، دليل عدم دسترسی کشاورزان به کود، سم و بذر

. م به کشت زمين های خود نکرده انداين قشر اقدا

توليد با افت جدی در چنين شرايطی به طور حتم 

حال حاضر سم با قيمت  . ... درمواجه خواهد شد

های آزاد در اختيار کشاورزان قرار می گيرد و 

 40به قيمت کيلوگرمی نيز  50هر کيسه کود 

. ... اين روزها تومان عرضه می شود هزار

برخی کاالهای  بسياری از مردم قدرت مصرف
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. درآمد طبقات کارمند يا کشاورزی را ندارند

درصد افزايش داشته اما ميانگين  10کارگر فقط 

ده درصد بو 40رشد قيمت مواد غذايی حدود 

 )     31/1/91( ».است

و  شير وضعيت محصوالت دامی (گوشت) 

، ميوه و (لبنيات) نيز بدتر از چای، برنج، گندم

صنعت قند و شکر است و اين يعنی باز هم تشديد 

(و در اکثر موارد به بيکاری و به حداقل رسيدن 

) مصرف اين مواد در سبد غذايی صفر رسيدن

 خانوارهای زحمتکش. 

ن از قرار هر نرخ تمام شده شير برای دامدارا«

. ... قيمتی که دولت تتومان اس 770کيلو 

ومان است و به بهانه ت 630مشخص کرده 

، دامداران در حال ضرر کردن تخصيص علوفه

هستند و اين درحالی است که کارخانه های خريد 

. ... آن امداران نيز مرتبا تهديد می شوندشير از د

ريد همه وقت يک مسئول بی فکر می گويد بگذا

د شيرهايشان را اريذ، بگگاوهايشان را کشتار کنند

به چاه بريزند و همه کارگرهايشان بيايند تحصن 

ی کنيم و بازار را کنند ما شيرخشک وارد م

 ) 18/3/91( ».تنظيم می کنيم

در اين که راه حل های وقيحانه مسئوالن رژيم 

" به نفع سرمايه تنظيم بازارباز هم به قيمت "

باند های مافيايی حاکم و اقليت مرفه  داران و

شود هيچ شبهه ای نيست و تنها می معه منجر جا

ها و نکته ای که اهميتی ندارد وضعيت توده 

 . محروميت هر چه بيشتر آنهاست

يک کارشناس کشاورزی خبر داد بيکاری ده ها «

نفر در پی واردات گسترده قند و شکر. قره  هزار

ياضی از بيکاری گسترده کارگران در بخش 

: طرنشان ساختزی کشور خبر داد و خاکشاور

به دليل واردات گسترده کاالی کشاورزی تعداد 

ن صنعت بيکار زيادی از کارگران فعال دراي

 )30/1/91( ».شدند

عملکرد جمهوری اسالمی در اين عرصه نيز 

زندگی و همگام با تمامی عرصه های مرتبط با 

، نشان از وخيم تر شدن اوضاع هستی توده ها

گونه که  ن همانموجود دارد و تنها هنر مسئوال

خود نيز معترفند پر گوئی های فريبکارانه و 

رئيس کميسيون «: اری جلسات بيهوده استزبرگ

: طبق معمول در اين گونه کشاورزی مجلس

جلسات يکسری صحبت ها و نکات مطرح می 

نقطه نظرات خود را بيان می  شوند و نمايندگان

. ... وزير هم در مقابل يکسری توضيحات کنند

ه هد اما برگزاری اين جلسات به اين شيومی د

ندارد و بهره ای به مردم نمی نتايج خوبی در بر 

 ) 18/3/91( ».رسد

ظرفيت عملی جمهوری اسالمی در مقابل توده ها 

سرکوب و عمال سياست های کنونی با چاشنی اِ 

. اين سيستم کشاورزی خرد قادر به فشار است
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ها نيست و ريشه کن کردن فقر و تأمين رفاه توده 

تنها از طريق انقالب و پيوستن دهقانان زحمتکش 

و استثمارشونده به کارگران و اقدام انقالبی در 

جهت زير و رو کردن بساط حاکم و تحقق برنامه 

، و حمتکشانهای انقالبی شوراهای کارگران و ز

برقراری توليد بزرگ سوسياليستی از جمله در 

ا توان فقر و بهره کشی رکشاورزی می 

 .برانداخت

 

 

 شيده رخ فروز

 برگرفته از طرح برنامۀ کمونيست های ايران

                                                            ، نقش و وظايف آن شورا –3

نمونه های چندی از در تاريخ جنبش کارگری    

) شوراها (شوراهای کارگری و شوراهای ديگر

ۀ طبقاتی مبارز به وجود آمدند که در امر

همترين نمونه . از مپيشروی های بزرگی داشتند

های اين نوع شوراها، بايد از شوراهای 

، و کارگران، دهقانان و سربازان در روسيه

گران و سربازان در آلمان نام برد. شوراهای کار

هائی که چنين نامی سازمان يا بقيه ی شوراها (

ين نوع نتوانستند در حد ا ) هرگزبه خود نهادند

يا سازمان نوين کارگری  ، همچون نهادشوراها

 . عمل کنند

رگان مبارزه شوراهای نوع روسيه و آلمان ا

بی ، يعنی ارگان انقالبرای کسب قدرت سياسی

، و نيز ارگان برای برانداختن دولت بورژوائی

که در عمال قدرت سياسی کارگران بودند (ا

جزئی قيتهای روسيه موفق شدند و در آلمان موف

. آنچه می توان گفت اين و موقتی بدست آوردند)

 است که بخش انقالبی شوراها در آلمان دقيقاً 

خواستار درهم شکستن ماشين دولتی بورژوائی 

ن شورا . بنابرايان بودندرو اعمال حاکميت کارگ

از نظر تاريخ جنبش کارگری، يعنی شوراهای 

، شوراهای واقعی ارگان مبارزه برای تاريخی

قدرت سياسی پيش از پيروزی و ارگان  کسب

ياسی پس از پيروزی در انقالب اعمال قدرت س

م به آنها و عملکردشان اين مفهوم و اين اس. اند

، دهقانان و اطالق شده، يعنی شوراهای کارگران

آلمان (و نيز در انقالب  سربازان در روسيه و

تان و غيره پس از جنگ ، بلغارسمجارستان

در مواردی در چين  اهائی که، شورجهانی اول)

تا  1924وجود داشتند (به ويژه در سالهای 

: )، ارگانهای اعمال قدرت سياسی اند1927

و شوراها ارگان برانداختن دولت بورژوائی 

ر پس اولين نکته د. ارگان دولت کارگری اند

، شوراها مورد شوراها سياسی بودن آنهاست

سيستم آلترناتيو سياسی طبقه کارگر در مقابل 

نظامی دولت بورژوائی، حکومت  –اداری 

 . پارلمانی، مجلس مؤسسان و غيره اند

 کارگر ۀسازمان های طبق
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در ۀ شوراها اين است که (ربادومين نکته در

مورد شوراهائی که واقعا و تاريخا وجود داشته 

و عمل کرده اند حرف می زنيم و نه از 

محصوالت ذهنی اشخاص و يا سازمانهای 

وه کوچکی از منفردی که در بهترين حالت گر

ند و برخود نام کارگران را متشکل می کرد

اتی برای کسب ، حتی اگر اقدامشورا نهاده بودند

ی اند شوراها سازمانهائ) قدرت هم کرده باشند

، در وضعيت و که در شرائط بحران انقالبی

ملکردشان امکان ظهور و ع ،موقعيت انقالبی

، در وجود دارد. شورا در وضعيت رکود سياسی

ژوازی نمی تواند سياسی بورۀ يت سلطوضع

ا به دليل . چنين " شورايی" يوجود داشته باشد

که معنی آن توازن نبودن وضعيت انقالبی (

فع بورژوازی و قدرت دولتی آن نيروها به ن

حتی در شرائط است) سرکوب و نابود می شود (

، مورد شوراهای البی چنين امکانی هستانق

ط نوسکه وزير برلن و سرکوب خونين آن توس

کشور حکومت سوسيال دموکرات به رهبری 

پس از استعفای قيصر رئيس دولت ابرت که 

يت می دهد و در ) و يا اينکه تغيير ماهشد

بهترين حالت به "ارگان مبارزه ی سياسی" تبديل 

تعريف کائوتسکی چنانکه خواست و می شود (

از شورا چنين بود) و نه ارگان دولت پرولتری. 

" نيز سياسی ۀارگان مبارزی به عنوان "شورا حت

نمی تواند دوام آورد مگر آنکه تحت سياست 

رفرميستی و سازشکارانه به ارگانی با هدف 

ير با تعريف و نقش غير انقالبی و بنابراين مغا

 . خود تبديل شود

عنوان ارگان  پرسش اين است که آيا شورا به

در شرائط ، می تواند قدرت دولتی کارگران

بورژوائی که ؟ دولتهای نقالبی به وجود آيدغيرا

الح طلب را به سختی تحمل حتی سنديکاهای اص

، چگونه می توانند شورا يعنی سازمانی می کنند

و تا آنجا که به سياسی است (که مدعی قدرت 

؟ آنها د) را تحمل کننداعمال اين قدرت می پرداز

، نظامی و ۀ دستگاه سرکوب پليسیبا هم قطعاً 

. آن را مورد يورش قرار خواهند دادخود امنيتی 

ممکن است پاسخ داده شود شورا مقاومت می 

و  ان را به دفاع از سازمان خودرکند و کارگ

. پاسخ اين دستاوردهای خويش فرا می خواند

اگر شورا توان چنين مقابله ای را داشته  ،که

قالب در آن حال به وجود آمده باشد شرائط ان

! غيرانقالبی روبرو نيستيم ا شرائط، يعنی باست

و يا ارگان اگر منظور از شورا قدرت سياسی 

اين است که در  ، سئوالاداره ی اقتصادی باشد

، شرائطی که اکثريت شرائط غيرانقالبی

الب کشيده کارگران و اکثريت مردم به سمت انق

سن نيت يا حداقل بی طرفی تؤام با حنشده اند (

شرائطی که دولت ) و نسبت بدان نشان نداده اند

دارد و دچار ضعف  بورژوائی هنوز تسلط کامل

، آری در چنين شرائطی و سردرگمی نشده
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چگونه می توان شورا ساخت حتی اگر صرفا 

ی توليد و وظائف اقتصادی مانند کنترل و اداره 

اگر منظور اين است ؟ غيره در نظر گرفته شود

، بلکه ه کارگران نه براساس پيشه و حرفهک

س صنعت که حرفه ها و تخصصهای براسا

زيادی را دربر می گيرد سازمان داده شوند و 

های صنعتی مختلف با سازمان باالتر از آن خود ِ 

ه ذره ای از سازمان ، اين ديدگاهم متحد شوند

) فراتر نمی رود اتحاديه ای (در مفهوم مدرن آن

، زيرا در کارگران توهم معايب خود را دارد و

ور از شورا (دولت گويا منظ ايجاد می کند که

کارگری) و يا کميته کارخانه (ارگان مديريت 

! و آنان کارگری) همين تشکلهای موجود است

اد تشکلهای ويژه در را از تالش برای ايج

گان قدرت شورا به عنوان ارشرائط ويژه (

باز می دارد يا آن را ) دولتی در شرائط انقالبی

و نيز ه (نشورا و کميته کارخا .کند می کند

سازمان سراسری تنظيم اجتماعی توليد که 

براساس مالکيت اجتماعی و مديريت کارگری و 

، يعنی مولدان آزاد متحد بنا می شودبه دست 

که آنهم سازمانی  –سازمان توليد سوسياليستی 

) در هر شرائطی قابل تشکيل کارگری است

نيستند شوراهای کارگران و کميته های کارخانه 

ر وضعيت انقالبی به وجود می ار دو محل ک

و  ، زيرا آنها سازمانهائی اند که وظيفه فوریآيند

 ، قدرت دولتیمقدمشان برانداختن قدرت سياسی

بورژوازی و ايجاد دولت کارگری (در مورد 

زدن سرمايه داران و  ) و خلع يد و کنارشوراها

در ورژوا و کنترل و اداره ی توليد (مديران ب

. کارخانه و محل کار) است ته هایمورد کمي

خلع يد از سرمايه داران و مديرانشان مستلزم به 

زير سئوال بردن مالکيت بورژوائی است که 

وجود وضعيت و ذهنيت انقالبی  خود به معنی

 . است

" در مورد اينکه در ايران "بحث تئوريکی

، به بايد سنديکا ايجاد کنند يا شورا کارگران

ته راهگشا نمی توانس ، بحثیواقعیعنوان بحثی 

ته باشد و به فرض وجود چنين بحثی، وجود داش

! عينا مانند بحث هر دو طرف بازنده بوده اند

رجيح چشم راست به چشم چپ يا بعکس: ت

" هر دو بازنده شرکت کنندگان در چنين "بحثی

از دست می دهد و اند يکی چشم راست را 

اصلی اين  ۀ! اما برندديگری چشم چپ را

، برنده و اين "جدال" کس ديگری است"بحث" 

جمهوری اسالمی است که با ی اصلی آن رژيم 

تشکيل "شورا" های اسالمی کار، هر تشکل 

مستقل کارگری (مستقل از کارفرما، دولت، 

کيل تش ۀ) يا جواناحزاب سياسی و نهادهای دينی

واقعی نه . جدال آن را برای مدتی در هم کوبيد

بلکه جدال بين  ،جدال بين شورا و سنديکا

ان که خواهان تشکلهای خويش اند کارگر

، ۀ کارخانه، کميت(سنديکا، حزب کارگری، شورا
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و برنامه ريزی توليد  سازمان سراسری تنظيم

 کدام برحسب نيازهای مبارزاتیسوسباليستی، هر

) و و وضعيت تکاملی خود جنبش کارگری

بورژوازی و دولت بورژوائی است که دشمن 

 ۀلها می باشند و ارگان سلطاين تشک ۀهم

ای اسالمی ، دولت و پليس را به نام شورکارفرما

 .بر آنها چيره کرده اند

طبقه کارگر در اتحاد با ساير زحمتکشان شهر و 

ا پس از برانداختن دولت بورژوائی، يا در روست

ن قدرت سياسی خود، ارگا د، بايروند اين عمل

يت ررا که بيانگر حاکميت اکث يعنی شوراها

. جامعه براقليت استثمارگر است، به وجود آورد

ت شورائی که . دولکارگرند ۀشوراها دولت طبق

، با تسليح عمومی مردم، دموکراسی مستقيم

هرگاه و قابل عزل بودن مقامات دولتی (انتخابی 

 ۀکه انتخاب کنندگان اراده کنند) و لغو هم

، نظام متيازات مشاغل دولتی مشخص می شودا

سرمايه  ۀفاوتی از نظام سياسی جامعسياسی مت

ی بورژوائی و ادار –داری يعنی دستگاه نظامی 

ن . اين دولت از نمايندگاسيستم پارلمانی است

روستاها و  ،واحدهای کار و فعاليت در شهرها

 . تمام قدرت در دستمحالت به وجود می آيد

، زحمتکشان شوراهای متحد نمايندگان کارگران

های دموکراتيک شورا روستا و شهر و ديگر

 . توده های مردم است

ام سياسی ويژه است که از طريق شورا يک نظ

دولتی کارگران يا توده های مردم، به  ، قدرتآن

بهترين وجه می تواند اعمال شود. اين نظام يا 

، در جمهوری ا نظام پارلمانی، بساختار سياسی

. در ی بورژوائی نزديکی و شباهت نداردها

می ، همان مفهوسیبه مثابه قدرت سيا واقع شورا

است که مارکس از کمون پاريس (اولين دولت 

نگ داخلی در فرانسه ارائه ) در کتاب جکارگری

، به بهترين می دهد. اين قدرت يا نظام سياسی

توده های زحمتکش وجه منافع کارگران و ساير 

 .را تأمين می کند

 

 

 

 شيده رخ فروز

دور جديد تشديد در  روزانه قيمت کاالهاافزايش 

باال رفتن مجدد قيمت نان، يعنی  موجب، گرانی

اساسی ترين و پرمصرف ترين نياز مردم 

است. اکنون مردم بايد نان را  شدهمحروم جامعه 

آن، در سفره هايی قيمت درصدی  30با افزايش 

خوراکی  که روز به روز خالی تر از مواد الزم

بد غذايی است، تهيه کنند. س ه ماندنزند برای

، گوشتخانوارهای کارگری ديگر خالی از 

، امالح پروتئينبنابراين تهی از و  ،ميوه لبنيات و

 گرانتر شدن قيمت نان

 و خالی تر شدن سفره ها
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مواد ضروری و ساير ها ويتامين  ضروری،

است. پس از افزايش قيمت برنج،  برای سالمتی

کنار آن ماکارونی و حبوبات در مصرف نان و 

، آنها هم افزايش قيمت يافته اندکه  حالشد. بيشتر 

به جای گوشت، مصرفشان کاهش يافته است. 

سويا (پروتئين گياهی) و انواع عصاره های مرغ 

و به جای ميوه و سبزيجات تازه،  ،و گوشت

مصرف انواع نامرغوب و يا حتی حذف آن، 

خانواده ها را دچار محروميت بيشتری ساخته 

است. بالطبع زنان زحمتکشی که درمانده تر از 

قر خانوار را بر دوش مديريت ف ۀپيش وظيف

دارند، تحت فشارهای روحی بيشتری قرار 

گرفته اند که چگونه اين اوضاع فالکتبار را 

له أکنترل کنند. البته بايد توجه داشت که اين مس

اند و شاغل که است  معتبرهايی ده خانوادر 

کارگران زندگی  وضع دارند.درآمد ناچيزی 

ی و کارگرانی که با اخراج سازی هافصلی 

وسيع به صفوف بيکاران رانده شده اند و ساير 

روشن است که تا اندازه وخيم و اقشار بی چيز 

مهم اين است که با  مسألۀدردناک است. اکنون 

گرانی قيمت نان، چه چيز ديگری را بايد 

ها نمود؟ اگر ده جايگزين اين قوت اليموت خانوا

دولت سرمايه داران و زمينداران زالو صفت 

رت و امکان اين را بيابند که نان را حاکم ضرو

نيز از دهان مردم بگيرند، شايد مصرف شلغم را 

ها خانواده قلمداد  جايگزين مناسبی برای ميليون

  کنند! 

رغم گرانی قيمت و بدی کيفيت، به نانی که  

نيز آب می رود و برای خريد نوع  شوزن

مرغوب آن دو برابر نرخ فعلی بايد هزينه 

از افزايش قيمت نان سنگک،  پس«پرداخت: 

گرم به  700نه های هر عدد نان از ووزن چ

گرم کاهش يافته است. اين موضوع باعث  600

کاهش کيفيت و اندازه نان سنگک شده و بسياری 

از خريداران اين نوع نان، به کوچک شدن اندازه 

و حجم نان سنگک اعتراض کرده اند. ... 

جديد نان  براساس اين افزايش قيمت ها، قيمت

تومان، نان  500تومان، نان بربری  600سنگک 

تومان تعيين  160تومان و نان لواش  300تافتون 

تومان،  500شد. پيش از اين قيمت نان سنگک 

تومان، قيمت نان لواش  375قيمت نان بربری 

تومان بوده  250تومان و قيمت نان تافتون  125

زايش است. افزايش قيمت نان سومين مرحله از اف

قيمت پس از اجرای قانون هدفمندسازی يارانه ها 

است. در چند ماه اخير بارها توليد کنندگان کاالها 

ی و کيفی محصوالت و توليدات مبا کاهش ک

خود، به شيوهای ديگر به دنبال افزايش قيمت 

 27شنبه آفتاب يزد، ( »توليدات خود بوده اند.

  خرداد) 

 خيزش                                     ١١شماره                          ارگان كارگران انقالبي متحد ايران                                  



15 

 

مردمی در بازتاب نگرانی ها و اعتراضات 

رابطه با گرانی نان مصرفی، و ترس حاکمان از 

وسعت و تشديد اعتراضات و به خطر افتادن 

حيات ننگين شان، پای "مراجع تقليد" و "حوزه 

ی علميه ی قم" را نيز به ميان کشانده تا 

رياکارانه و در پوشش های "شرعی" نقش 

سکن برای محبوب و دلسوزانه برای مردم و مُ 

جامعه بازی کنند و نقش واقعی  تحمل مشکالت

 خود را در مقام شرکای تجاری و سهيم بودن در

سرکوب و چپاول مردم محروم پنهان سازند: 

مردم گاهی ما را هم مقصر می دانند که چرا با «

صراحت اين مسائل را نمی گوييم. آيت هللا ناصر 

مکارم شيرازی در ديدار با علی الريجانی اظهار 

هزار نامه و ايميل به  2ود داشت: روزانه حد

دفتر ما ارسال می شود که نگرانی های مختلف 

مردم از جمله گرانی در آن ها ذکر می شود. وی 

افزود: عمده نگرانی مردم از گرانی، در گرانی 

نان ظاهر شده است و بايد برای مقابله با اين 

( همانجا ) حضرات به  »گرانی ها فکری کرد.

شده که مردم حتی از  اينکه چرا اوضاع چنين

خريد نان مصرفی اشان نيز ناتوان باشند، مانند 

دزد از محل دزدی فرار می کنند و منت بر سر 

مردم دارند که به اين رسيده اند (البته به ناگزير 

و چه دير) که بايد برای مقابله با گرانی ها فکری 

کرد. آنها حتی خود را به نشنيدن بيشرمی هايی 

معاون اول رئيس «زنند:  از اين دست می

جمهور با تأکيد بر اينکه وضع اقتصادی کشور 

خوب است، اظهار داشت: وضع مردم هم خوب 

خرداد) و يا اعالم نرخ  21 ،همانجا( »است ...

 درصدی توسط خود احمدی نژاد.  6تورم 

روند گرانی کاالهای اساسی و بويژه نان و در 

ه بهای درصدی اجار 60الی  50کنار آن افزايش 

مسکن در کالن شهرها طی روزهای اخير، 

عالوه بر وارد ساختن شديدترين فشارهای 

اقتصادی به خانوارهای آسيب پذير، تبعات 

از  ،اجتماعی وسيعی را نيز دربر خواهد داشت

افزايش بيماری های روحی و جسمی گرفته تا 

تشديد اعتياد، فساد و فحشا، بازماندگی از تحصيل 

ان و در پی کسب درآمد کمکی به کودکان و جوان

 ۀخيابان و بازارکار کشاندن آنان و نيز زنان. نکت

ديگری که بايد به آن توجه کرد تأثير معضالت 

اخير بر اقشار و طبقات ميانی جامعه  و پرتاب 

آنان به صفوف بی چيزان و سريع تر وسيع تر 

 تغييرجامعه است. بی چيزانی که اگر خواهان 

عليه حاکميت بايد خود هستند  اوضاع فالکتبار

همگام با با کارگران انقالبی متحد شوند و کنونی 

 .ن باشندجنگيدخود آمادۀ برای نان و آزادی آنان 

برای ارتقای خيزش ما به ياری انقالبيان  

 پرولتری نيازمنديم

ruwo.iran@gmail.com  
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  سهراب شباهنگ

 کارگاهيدی يا فکری که در کارخانه،  کارگر هر

، نيروگاه برق، معدن، کشتزار، بندر، ساختمانی

 و رستوران هتل،مدرسه، دانشگاه و بيمارستان، 

و يا بر روی وسائل فرهنگی تفريحی و  مراکز

نقل، ارتباطات، مخابرات، و غيره به کار  حمل و

 روز و هر ساعت استثمار را با مشغول است هر

گوشت و پوست خود احساس می کند و انباشت بی 

وقفۀ سرمايه و ثروت سرمايه داران و ديگر 

استثمارگران و فقر و سيه روزی خود و هم طبقه 

ای هايش را با چشمان خود می بيند. اين واقعيت 

که کارگران استثمار می شوند و استثمار در 

جامعۀ سرمايه داری امری دائمی و روز افزون 

ی کارگران و زحمتکشان و نيز برای هر است برا

انسان واقع بين و بی غرضی امری بديهی به 

که پول، پول  کسی می داند هرشمار می رود. 

نمی زايد و پيشرفته ترين ماشين ها و تأسيسات و 

رايانه ها نمی  مدرن ترين اتومات ها، ُربات ها و

توانند بدون نيروی بدنی، عصبی و فکری کسانی 

ا به کار می اندازند، برنامه ريزی و که آنها ر

کنترل می کنند و تعمير و نگهداری می نمايند 

کوچکترين محصول و خدمتی به وجود آورند. 

افزون براين خود اين ماشين ها، ربات ها، رايانه 

ها، اتومات ها و غيره بايد طراحی و ساخته شوند 

و اين نيز جز با نيروی کار بدنی، عصبی و 

ن يدی و فکری و جز با تکيه بر فکری کارگرا

تکنولوژی و دانش که محصول کار فکری و يدی 

 انباشت شدۀ گذشته و حال است، ميسر نيست. 

بدين سان ممکن است اين پرسش مطرح شود که 

پس چه نيازی به دانستن ميزان و نرخ 

استثمارهست؟  کارگران می دانند که استثمار می 

ستثمار، چه کم شوند و همين کافی است. وانگهی ا

» غير انسانی«و » غير عادالنه«و چه زياد، 

کار بد مصلحت «است و بايد با آن مبارزه کرد: 

 »!آن است که مطلق نکنيم

ما می گوئيم مبارزه با استثمار و با نظام های 

استثمارگر و به طور مشخص مبارزه با سرمايه 

داری امری صرفاً اخالقی نيست، بلکه مبارزه ای 

به در حوزه های اقتصادی، سياسی، همه جان

نظری و فرهنگی است. مبارزه ای است که برای 

پيشبرد آن و برای به پيروزی رساندنش بايد 

شناخت عينی و شناخت عينی و علمی داشت و 

 شناخت و اندازه گيری کّمیعلمی نمی تواند از 

خود را بی نياز بداند، هرچند که در آن خالصه 

نيز  بررسی کيفیتحليل و نمی شود چون 

ضروری است و اينها همه بايد در خدمت عمل 

 انقالبی طبقۀ کارگر باشند.

 ميانگين نرخ استثمار کارگران در ايران
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نخست مبانی نظری و روش ما در اين نوشته 
شناختی محاسبۀ نرخ ارزش اضافی يا نرخ 
استثمار، سپس مسألۀ ارزش و قيمت و نقش آن 
 در محاسبۀ ارزش اضافی و نرخ آن، آنگاه روش

 داده براساس اضافی ارزش محاسبۀ در مارکس
 نرخ ميانگين واقعی و پس از آن محاسبۀ های

را توضيح می دهيم. در پايان،  ايران در استثمار

نتايج تحليل و محاسباتی را که در طول نوشته 

کنيم. مقاله عالوه بر  داده ايم، جمع بندی میانجام 

پيوست است که در زير  4متن اصلی دارای 

ه شده است. اين پيوست نويس ها به آنها ارجاع داد

ها بيشتر برای توضيح نظری برخی از مطالب و 

اطالعاتی است که در مقاله مورد بحث قرار 

گرفته اند. خواننده ای که ميل دارد زودتر از 

می  ،ج موضوع اصلی نوشته آگاه شوديتحليل و نتا

تواند در مرحلۀ اول بدون مراجعه به اين پيوست 

دهد و پس از آن در  ها به خواندن مقاله ادامه

صورت احساس لزوم به مطالعۀ پيوست ها 

 بپردازد. 

 

 

 

 

مبانی نظری و روش شناختی   -1

 محاسبۀ نرخ استثمار

کارگران مولد ،در شيوۀ توليد سرمايه داری  
0F

1
 

، يعنی کاری که معادل کار الزمعالوه بر 

محصوالت و خدمات الزم برای بازتوليد نيروی 

يگر معادل مزد دريافتی کار آنها و به عبارت د

 کار اضافیآنان برای مدت معينی است، مقداری 

نشده که به صورت يعنی کار رايگان يا پرداخت 

به کارفرمايان ، محصول اضافی در می آيد

تحويل می دهند. در نظام سرمايه داری، 

تحمل کارگران از نظر اقتصادی مجبور به 

استثمار يا تحويل مقداری کار اضافی به 

چون فاقد وسائل توليد و  فرمايان هستندکار

وسائل زندگی اند و بدون فروش نيروی کارشان 

نمی توانند به زندگی ادامه دهند. از سوی ديگر 

بيش از  ی معيننيروی کاری که نتواند در زمان

ارزش خود، يعنی بيش از مزد برای آن مدت، 

 ارزش توليد کند استخدام نخواهد شد.

کار الزم در زمان معين، نسبت کار اضافی به  

نام دارد. نرخ  نرخ ارزش اضافی يا نرخ استثمار

ارزش اضافی هم برای فرد کارگر مولد و هم 

                                                           
برای تعريف و توضيح کارگران مولد و غير مولد به   - 1

 رجوع کنيد.  1پيوست 
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برای کل کارگران مولد در يک جامعۀ سرمايه 

 8داری قابل تعريف است. اگر کارگری روزانه 

 8ساعت از اين  4ساعت کار کند و در مدت 

به وجود  ساعت ارزشی معادل مزد روزانۀ خود

 8 -4=4آورد مقدار کار اضافی روزانۀ او برابر

ساعت و نرخ ارزش اضافی يا نرخ استثمار او 

خواهد بود. کار الزم و 100٪و يا  4:4=1برابر

کار اضافی، هم بر حسب زمانی که بيانگر آن 

هستند و هم بر حسب معادل پولی زمان کار قابل 

که در اندازه گيری اند. اگر مزد روزانۀ کارگری 

هزار تومان باشد، ارزش  10باال مثال زديم 

 استثمار نرخ به توجه باروزانه ای که اين کارگر 

  هزار تومان 20توليد می کند معادل  100 ٪

هزار تومان آن به صورت مزد  10خواهد بود که 

هزار تومان ديگر به  10به او برمی گردد و 

 جيب کارفرما و ديگر استثمارگران می رود. اگر

 3ساعت باشد (يعنی در مدت  3کار الزم او 

ساعت ارزشی معادل مزد خود توليد کند) و زمان 

ساعت باقی بماند، کار  8کار روزانه همان 

ساعت می شود و نرخ  5اضافی روزانۀ او 

خواهد  166٪و يا  5: 3 =66/1استثمار برابر با 

ساعت باشد و  5بود. اگر به عکس کار الزم او 

انه ثابت بماند کار اضافی يا زمان کار روز

ساعت خواهد شد و نرخ استثمار يا  3رايگان او 

و يا  3: 5 =6/0نرخ ارزش اضافی برابر با 

 خواهد گرديد.   ٪60

نرخ استثمار به عوامل مختلفی بستگی دارد که  

زمان کار روزانه، بارآوری کار و سطح مزد (به 

ی عبارت ديگر مقدار محصوالت و خدماتی که برا

بازتوليد نيروی کار الزم اند) مهم ترين آن عوامل 

هستند. هر چند گرايش عمومی نرخ ارزش 

اضافی در جامعۀ سرمايه داری گرايش صعودی 

در  کارگران و مقاومت مبارزه ترديد بیاست، اما 

 نرخ کردن محدود درمقابل کارفرمايان و دولت 

  .است مؤثر استثمار

کند و  می کار کارگری که در يک واحد توليدی

يا ناظری خارجی که روند توليد سرمايه داری در 

دورۀ معينی، مثال يک سال، شش ماه يا حتی يک 

 ماه، در آن واحد توليدی را مورد بررسی قرار

دهد درکی از ارزش اضافی و حتی تا حدودی  می

اما اين  ،از ميزان آن در آنجا به دست خواهد آورد

ه ويژه قابل تعميم به ميزان، دقيق نخواهد بود و ب

 کل جامعه نيست.

يک علت اين امر آن است که بارآوری کار، 

سطح مزد، ميزان ساعات کار (روزانه، هفتگی، 

ماهانه يا ساالنۀ) کارگران رشته های مختلف و 

واحدهای مختلف ممکن است با يکديگر تفاوت 

داشته باشند و معموالً تفاوت دارند. بنابراين حتی 

و محاسبۀ ناظر ما در واحد توليد اگر مشاهده 

معينی درست باشد نتيجه ای که به دست می آورد 

در بهترين حالت بيانگر وضع آن واحد توليدی 
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خاص است و وضعيت عمومی را منعکس نمی 

کند يا تماماً منعکس نمی کند. از سوی ديگر، 

محاسبۀ ارزش اضافی در يک واحد توليدی 

ميزان فروش آن مستلزم محاسبۀ هزينۀ توليد و 

واحد در مدتی معين، مثال يک سال، است. اما 

هزينۀ توليد در هر واحد توليدی مستلزم در نظر 

گرفتن قيمت ها (به ويژه قيمت مواد خام و کمکی، 

انرژی و هزينه های جاری ديگر يا هزينۀ 

ها می توانند نوسانات قيمت واسطه) است. اين 

داشته  ههای واسط هزينه ارزشزيادی نسبت به 

باشند، همان گونه که استهالکی که برای سرمايۀ 

پايا (يا سرمايۀ استوار)
1F

2
محاسبه می شود، چون 

براساس قيمت است امکان دارد با ارزش واقعی 

سرمايۀ استوار يا سرمايۀ پايای مصرف شده 
                                                           

  ، fixed capital انگليسی به( پايا سرمايۀ اصطالح - 2

) fixes Kapitalو به آلمانی  capital fixe فرانسوی به

 ت،آال ماشين در که مولد سرمايۀ از بخش آن برای را

 کار به يابد می تبلور توليدی های ساختمان و تأسيسات

 داری سرمايه اقتصادی نشريات و ها کتاب در. گيريم می

 سرمايۀ به اصطالح اين دولتی آمارهای در نيز و فارسی

 .است شده ترجمه ثابت

 به و  constant capitalانگليسی به( ثابت سرمايۀ ما 

 konstantes انی به آلم و capital constant فرانسوی

Kapital  (که بريم می کار به آن مارکسی مفهوم در را 

 توليدی های ساختمان و تأسيسات آالت، ماشين تنها نه

 و ، وسائل يدکیابزارها انرژی، کمکی، و خام مواد بلکه

 .گيرد می دربر نيز را غيره

تفاوت داشته باشد. همچنين قيمت فروش 

محصوالت آن واحد می تواند بيشتر يا کمتر از 

آن محصوالت باشد. از اين رو سود  ارزش

دار يک واحد توليدی ممکن است از سرمايه 

اضافی توليدی کارگران آن واحد بيشتر يا  ارزش

کمتر باشد. بنابراين نرخ ارزش اضافی ای که 

برمبنای سود آن واحد بدين طريق به دست می آيد 

می تواند از ميزان واقعی يا حتی از ميزان متوسط 

فی بيشتر يا کمتر باشد و گاهی نرخ ارزش اضا

 اين تفاوت ها قابل مالحظه اند. 

برای پرهيز از اين نوع اشتباهات و يا به حداقل 

رساندن آنها و برای اينکه نرخ ارزش اضافی در 

کل جامعه (يا ميانگين نرخ ارزش اضافی) به 

دست آيد، بايد تحليل و محاسبه نه براساس داده 

رشتۀ توليدی بلکه های يک بنگاه يا حتی يک 

براساس داده های کل اقتصاد جامعه (يا به عبارت 

دقيق تر کل توليد سرمايه دارانه يا توليد براساس 

کار مزدی در جامعۀ مورد نظر) صورت گيرد. 

يعنی بايد حوزۀ تحليل و محاسبه، اقتصاد ِ کالن 

باشد و نه اقتصاد ِ  ُخرد يا اقتصاد بنگاه. در ضمن 

ارزش اضافی کل جامعه و نرخ در محاسبۀ حجم 

ارزش اضافی کل، روزهای تعطيل و مرخصی 

با حقوق کارگران و مزايا و غيره هم در نظر 

گرفته می شوند و از آنجا که کل کار الزم و کل 

در يک  نرخ متوسط ارزش اضافیکار اضافی، و 

سال مورد نظرند تفاوت های موجود در ساعات 
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دها، اختالف در کار کارگران واحدها، اختالف مز

بارآوری کار در رشته های مختلف نيز خود به 

  اند. وارد شدهمحاسبه خود در 

اسبۀ دقيق مح ،البته در حوزۀ اقتصاد کالن هم

درهم تنيدگی داده ها  نرخ ارزش اضافی به علت

اين آمارها در آمارهای سرمايه داری ساده نيست. 

و  براساس مفاهيم اقتصادی مارکس تنظيم نشده اند

از اين رو استخراج و محاسبۀ مقادير کّمی ِ مفاهيم 

مارکسی از داده های اقتصادی سرمايه داری 

مستلزم مقداری تالش و محاسبۀ مجدد و پذيرش 

حد معينی از تقريب و خطای محاسبه است. در 

کمبود داده های  ايران، افزون براين مشکالت،

 پوشاندن و نيزاقتصادی و به روز نبودن آنها و 

 »مزيد بر علت«هم  اطالعاتتحريف يک رشته 

  شود. می

 مسألۀ ارزش و قيمت  - 2

اما صرف نظر از اين مشکالت فنی و اطالعاتی 

برای محاسبۀ ارزش اضافی، يک معضل روش 

شناختی هم وجود دارد که بايد آن را درست فهميد 

و راه حل قابل قبولی برای آن پيدا کرد. اين مشکل 

 بدان اشاره شد چنين است: که در باال نيز 

مفاهيمی مانند نرخ ارزش اضافی (و نيز سرمايۀ 

متغير، سرمايۀ ثابت، ترکيب ارگانيک سرمايه، 

نرخ سود و غيره) چون به مقولۀ ارزش مربوط 

براساس بايد به آنها  مربوط محاسباتاند قاعدتاً 

ارزش يعنی کار اجتماعاً الزم برای توليد آنها 

واحد ارزش را ساعت کار صورت گيرد (حال 

بگيريم يا هم ارز پولی آن تفاوتی ايجاد نمی کند). 

همچنين محاسبۀ کل حجم توليد و اجزای مختلف 

آن بايد براساس ارزش انجام شود تا بتوان پس از 

کسر مقادير الزم برای جانشينی سرمايۀ ثابت و 

سرمايۀ متغير مصرف شده، مقدار کل ارزش 

حسب ساعات کار يا معادل اضافی را (طبيعتاً بر

پولی آن) به دست آورد و از تقسيم آن بر کل 

سرمايۀ متغير، يعنی کل مزد کارگران مولد، که 

آن هم بايد برحسب ارزش محاسبه شود، نرخ 

ارزش اضافی را محاسبه کرد. اما داده هائی که 

می توانيم از آنها استفاده کنيم و در دسترس اند 

محاسبه شده اند که می  هاکاالبازار قيمت براساس 

 توانند با ارزش آنها تفاوت داشته باشند.   

بنابراين سؤالی که مطرح می شود اين است که 

آيا ما حق داريم محاسبات ارزشی را براساس 

قيمت های بازار انجام دهيم و آيا نتايج چنين 

 محاسباتی معنی دار و قابل اتکا هستند؟

تباطی با نخست ببينيم قيمت چيست و چه ار

 ارزش دارد؟ 

نگاهی سريع به قيمت و عناصر تشکيل دهندۀ آن 

 در سير تاريخی تکامل اقتصادی بی فايده نيست.
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 که هنگامی و کاالئی توليد نظام آغاز در 

 کاالها بود نيافته زيادی تکامل هنوز داری سرمايه

 برای الزم کار براساس يعنی خود، ارزش با

اما ارزش يک کاال به . شدند می مبادله توليدشان،

علت تفاوت های موجود در سطح بارآوری کار 

 کننده توليد خواه(توليد کنندگان مختلف آن کاال 

و  )دارانه سرمايه های بنگاه يا باشند مستقل های

شرائط مختلف توليد و برحسب توليد کنندگان 

مختلف می توانست متفاوت باشد. يعنی برای يک 

متفاوتی (بر حسب توليد  کاال ارزش های انفرادی

کننده های مختلف) وجود داشت و دارد. توليد 

کننده ای با بارآوری کم و شرائط توليد نامناسب، 

کار بيشتری برای توليد کاالی مورد نظر صرف 

تمام می شد) و » گران«می کرد (يعنی کاالی او 

توليد کنندۀ با بارآوری باالتر و شرائط توليد بهتر، 

ف توليد همان کاال می کرد (يعنی کار کمتری صر

تمام می شد). اما با گسترش » ارزان«کاالی او 

توليد کاالئی، افزايش شمار توليدکنندگان کاال در 

رشته های مختلف، گسترش ارتباطات و تجارت 

(داخلی و خارجی) و غيره، وجود ارزش های 

متفاوت برای يک کاالی واحد نمی توانست دوام 

ت ارزشی واحد برای کاالی بياورد و می بايس

واحد در سطح بازار شکل بگيرد. اين ارزش 

ديگر نه ارزش انفرادی (يعنی مربوط به اين يا آن 

توليد کننده)، بلکه ارزش اجتماعی بود يعنی 

ارزش يک کاال با مقدار کاری که به طور 

اجتماعی برای توليد آن الزم بود (کار اجتماعاً 

مارکس تعيين می شد. الزم برای توليد آن کاال) 

اجتماعاً الزم را ارزش بازاری می نامد اين کار
2F

3
 .

ارزش بازاری يک کاال با  شرائط عادیدر 

 ميانگين کار الزم برای توليد کاال تعيين می شود.

                                                           
 می نويسد:  سرمايهجلد سوم  10مارکس در فصل   -  3

 به توليد گوناگون قلمروهای در االهاک شود فرض اينکه«

 که است معنی اين به تنها شوند می فروخته خود ارزش

 نوسان آن گرد به ها قيمت که است ثقلی مرکز آنها ارزش

 به گرايش آنها دائمی کاهش و افزايش] ميزان[و  کنند می

 انفرادی از سوی ديگر بايد بين ارزش.  دارد شدن برابر

و ارزش  کنند می توليد مختلف سازندگان کاالها که

 از برخی انفرادی ارزش بازاری آنها ... فرق گذاشت.

 يعنی( است آنها بازاری ارزش از تر پائين کاالها اين

 بيان بازاری ارزش در آنچه از کمتری الزم کار زمان

 ارزش که حالی در) است الزم آنها توليد برای شود می

 ارزش از بيشتر ديگر کنندگان توليد کاالهای انفرادی

سو  يک از بايد را بازاری ارزش. است آنها بازاری

 حوزۀ يک در شده توليد کاالهای متوسط ارزش همچون

 ارزش همچون ديگر سوی از و گرفت نظر در معين

 به مربوط قلمرو متوسط شرائط در که کاالهائی انفرادی

 قلمرو آن محصوالت انبوه تودۀ و شوند می توليد خودشان

 فوق[ عادی غير شرايط در تنها. دهند می يلتشک را

 يا شرايط بدترين در شده توليد کاالهای که است] العاده

 و کنند می تنظيم را بازار ارزش شرايط مساعدترين در

 های قيمت نوسانات مرکز خود نوبۀ به بازار ارزش اين

 برای بازار های قيمت اين. دهد می تشکيل را بازار

 .)ش. س است من از تأکيد( .»يکسانند واحدی کاالی
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توليد  4فرض می کنيم برای توليد کاالی معينی 

باشند. توليد  وجود داشتهکنندۀ الف، ب، پ و ت 

د توليد کند و ارزش واح 100کنندۀ (الف) 

انفرادی واحد کاالی او (يعنی کار الزم برای توليد 

ساعت باشد، توليد کنندۀ  11 برابرواحد آن کاال) 

 واحد واحد توليد کند و ارزش انفرادی 140(ب) 

 160) پ( کنندۀ توليدساعت باشد،  8او  کاالی

 9واحد توليد کند و ارزش انفرادی واحد کاالی او 

واحد توليد  120) ت( کنندۀ توليدساعت باشد و 

ساعت باشد.  7کند و ارزش انفرادی کاالی او 

 موزونميانگين ارزش بازاری اين کاال برابر 

 ارزش های انفرادی است يعنی:

 + x11 +140 x 8 100) = ارزش بازاری 

160 x 9 +120 x 7):(100 + 140 

 4500:520 = ارزش بازاری  (160+120+

= 65/8   ساعت 

ارزش بازاری اين کاال و يا کار اجتماعاً  يعنی

الزم برای توليد اين کاال و يا کار متوسط اجتماعی 

ساعت و يا  65/8الزم برای توليد اين کاال برابر 

دقيقه خواهد بود. اگر معادل پولی  39ساعت و  8

ارزش توليد شده در يک ساعت (و نه مزد ساعتی 

ت توليد يک کارگر که از ارزشی که او در اين مد

تومان فرض  5000می کند کمتر است) را برابر 

کنيم ارزش بازاری (و يا به طور خالصه ارزش) 

 43250کاالی مورد نظر در اين مثال برابر با 

تومان خواهد بود. روشن است که اين ارزش با 

ارزش های انفرادی توليد کنندگان مختلف فرق 

ی دارد. توليد کننده های الف و پ مجبورند کاال

خود را به ارزشی کمتر از ارزش های انفرادی 

کاالی خود بفروشند و توليد کننده های ب و ت 

کاالی خود را با ارزشی بيش از ارزش انفرادی 

کاالی خود می فروشند (البته همگی به ارزش 

 بازار می فروشند).

اين وضعيت که گفته شد مربوط به حالتی است 

ن توليد واحد کاالئی که اي 520که مجموع 

کنندگان به بازار عرضه می کنند با تقاضا برای 

واحد  520اين کاال برابر باشد. اگر تقاضا از اين 

بيشتر باشد قيمت واحد اين کاال از ارزش بازاری 

دقيقه بيشتر خواهد شد و  39ساعت و  8آن يعنی 

ساعت برسد و حتی  10يا  9امکان دارد به 

دی کاالی ساعت (ارزش انفرا 11ممکن است از 

توليد کننده ای که کمترين بارآوری را داشت) هم 

هزار تومان). اگر  55(يعنی بيش از  بيشتر شود

بازار از واحد کمتر باشد قيمت  520تقاضا از اين 

 8ارزش بازار کمتر خواهد شد و ممکن است به 

ساعت و حتی کمتر کاهش يابد (يعنی  7ساعت يا 

 هزار تومان). 35کمتر از 

مقياس جلد اول فصل سوم،  سرمايه، درمارکس 
بيان ارزش يک کاال با طال، :«می نويسد: ارزش،

 برابر  Aواحد از کاالی  Xيعنی اينکه بگوئيم 
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Y ،واحد کاالی پول [طال] است، شکل پولی ارزش

به عبارت ديگر قيمت، بيان ». يا قيمت آن است

 پولی ارزش است.

ت و اين در درجۀ اول بدان معنی است که قيم 

ارزش ماهيت و کيفيت يکسانی دارند که همان 

کار مجرد است. البته از نظر کّمی نيز رابطۀ 

بسيار نزديکی بين قيمت و ارزش وجود دارد و 

رات نيروهای مولد يتغييرات ارزش (ناشی از تغي

 و بارآوری کار)، در قيمت منعکس می شوند و به

تغييرات  عوامل، دقيقاً  ديگر ماندن ثابت شرط

(يعنی » ايده آل«يمت را رقم می زنند. در حالت ق

هنگامی که عرضۀ يک کاال با تقاضای آن دقيقا 

برابر است)، قيمت آن کاال و ارزش آن بيانگر 

مقدار يکسانی کار مجرد هستند. اما اينکه قيمت 

توسط ارزش تعيين می شود و قيمت بيان پولی 

ارزش است به اين معنی نيست که همواره قيمت و 

رزش از نظر کّمی يکسانند. در جمالتی که از ا

مارکس دربارۀ ارزش بازار و قيمت آورديم ديديم 

 فرض اينکه «که مارکس به روشنی می گويد: 

 ارزش به توليد گوناگون قلمروهای در کاالها شود

 است معنی اين به تنها البته شوند می فروخته خود

گرد  به ها قيمت که است ثقلی مرکزآنها  ارزش که

(تأکيد بر کلمات از من است. » کنند می نوسان آن

 .س. ش.)

مارکس در سرمايه جلد اول فصل سوم رابطۀ بين 

ارزش و قيمت را با تفصيل بيشتری چنين بيان می 

 کند:

قيمت، نام ِ پولی ِ کاری است که در کاال تحقق «

يافته است. بنابراين بيان هم ارز بودن يک کاال با 

قيمت آن را تشکيل می دهد مجموع پولی که 

 نوعی همانگوئی است درست همان طور که کالً 

ارزش نسبی يک کاال بيانی از هم ارز بودن دو 

 کاال است. گرچه قيمت همچون نشانگر [نمايانگر،

شاخص]
3F

4
ارزش يک کاال، نشانگر نسبت مبادلۀ  

آن با پول است، اما از اينجا نتيجه نمی شود که 

ه بودن ضرورتاً همان نشانگر اين نسبت مبادل

نشانگر کميت ارزش بودن است. فرض کنيم زمان 

 چارک[کيلو گرم  7/12کار الزم برای توليد 

گندم با زمان الزم برای توليد ] quarterانگليسی 

ليرۀ استرلينگ، نام  2اونس طال برابر باشد و 2

اونس طال اختيار شود. بنابراين دو ليرۀ  2پولی 

کيلو گرم گندم  7/12رزش استرلينگ بيان پولی ا

يا قيمت آن است. حال اگر شرايطی موجب شوند 

ليرۀ  3کيلو گرم گندم به  7/12که قيمت 

کند  ليره کاهش پيدا 1استرلينگ افزايش يابد يا به 

 3ليره بسيار کمتر و  1در آن صورت با آنکه 

ليره بسيار بيشتر از آن هستند که بيانگر ارزش 

با اين همه قيمت آن  ،ندکيلو گرم گندم باش 7/12

                                                           
4  - exponent  آلمانی و انگليسی به،  exposant   فرانسوی به 
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زيرا از يک سو شکلی هستند  به حساب می آيند

که در آن ارزش تظاهر می يابد يعنی پول، و از 

سوی ديگر نشانگر نرخ مبادلۀ گندم با پول اند. 

اگر شرائط توليد يا به عبارت ديگر اگر قدرت 

توليدی کار [بارآوری کار] ثابت بماند کميت 

 7/12الزم برای بازتوليد  يکسانی از کار اجتماعاً 

کيلو گرم گندم چه پيش از افزايش توليد و چه پس 

از آن الزم اند. اين وضعيت به توليد کنندۀ گندم و 

  به ديگر توليد کنندگان بستگی ندارد.

کميت ارزش، بيانگر نوعی رابطۀ توليد است، 

بيانگر پيوندی است که ضرورتاً بين يک محصول 

مان کار اجتماعی که برای معين و بخشی از کل ز

به محض تبديل توليد آن الزم است وجود دارد. 

کميت ارزش به قيمت، رابطۀ ضروری باال به 

شکل رابطۀ کمابيش تصادفی نسبت مبادلۀ بين يک 

. اما اين کاال و کاالی ديگر يعنی پول درمی آيد

رابطۀ مبادله ممکن است يا بيانگر کميت واقعی 

انگر کميتی از طال که از آن ارزش کاال باشد يا بي

ارزش کمتر يا بيشتر است و در شرائط معينی در 

بنابراين امکان عدم عوض آن پرداخت شده است. 

انطباق قيمت و کميت ارزش، ذاتی خود شکل 

. اين عيبی به حساب نمی آيد بلکه به ارزش است

عکس به نحو تحسين برانگيزی شکل قيمت را به 

هد که قوانين ذاتی اش شيوۀ توليدی تطبيق می د

خود را به صورت ميانگين بی نظمی های ظاهراً 

غير قانونمندی که خنثی گر يکديگرند تحميل می 

 . .)ش. س. است من از کلمات بر تکيه. (»کنند

توليد کاالئی نه چندان بنابراين حتی در حالت 

، قيمت بازار به گرد ارزش بازار يا به پيشرفته

ارزش نوسان می کند. طور ساده قيمت به گرد 

به طور کلی ارزش، عامل تعيين کنندۀ قيمت البته 

نه قيمت بلکه  تقاضا و عرضه تغييراتو است 

 نوسانات قيمت (به گرد ارزش) را تعيين می کنند.

با تکامل و گسترش شيوۀ توليد سرمايه داری 

نيروی کار به کاالئی مانند هر کاالی ديگر تبديل 

د هر کاالی ديگر با می شود و ارزش آن مانن

ميزان کار اجتماعاً الزم برای توليد آن (يا بازتوليد 

آن) تعيين می گردد. بدين سان دست کم در مورد 

کار ساده مزدها گرايش به برابری پيدا می کنند. 

در مورد کار مرکب (کار پيجيده، يا کار متکی بر 

مهارت باال) نيز، که اساساً مضربی از کار ساده 

ها در طول زمان کمابيش يکسان می است، مزد

 با منافاتی برابری بهمزدها  گرايش اينشوند (

 واحدهای در معين لحظۀ در مزدها واقعی اختالف

 های رشته در و داری سرمايه توليد مختلف

 ).ندارد مختلف

از سوی ديگر به خاطر آزادی انتقال کارگر از  

يک رشتۀ فعاليت به رشتۀ ديگر و از يک منطقه 

منطقۀ ديگر، نرخ ارزش اضافی نيز به برابر  به

پيدا می کند. اما در رشته های گرايش شدن 
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مختلف توليدی ترکيب ارگانيک سرمايه متفاوت 

است، يعنی ميزان سرمايۀ متغير در مقدار معينی 

از سرمايۀ مولد برحسب صنايع و رشته های 

مختلف فرق می کند. از آنجا که نرخ ارزش 

گرفتيم، مقدار ارزش اضافی اضافی را يکسان 

توليد شده در رشته های مختلف که برابر با 

سرمايۀ متغير به کار افتاده در اين رشته ها 

نرخ ارزش اضافی است، برای حجم  در ضرب

معينی از سرمايۀ مولد به کار افتاده در اين رشته 

ها يکسان نخواهد بود. اگر کاالها با ارزش خود 

اضافی توليد شده توسط  مبادله شوند مقدار ارزش

حجم معينی از سرمايۀ مولد در رشته هائی که در 

آنها ترکيب ارگانيک سرمايه پائين تر است بيش 

از ارزش اضافی برای همان حجم از سرمايۀ مولد 

در رشته های با ترکيب ارگانيک باالتر ِ توليد، 

خواهد بود. بدين سان اگر کاالها با ارزش خود 

سود در رشته های مختلف مبادله شوند نرخ 

 های رشته در سود نرخ تفاوت متفاوت خواهد بود.

 سود های رشته به ها سرمايه هجوم باعث مختلف

 کم های رشته از سرمايه آمدن بيرون و تر بخش

افزايش سرمايه های به کار افتاده . شد خواهد سود

باعث  پائين تردر رشته های با ترکيب ارگانيک 

رمايه داران و نيز افزايش تشديد رقابت بين س

می گردد و در نتيجه ارزش  ها رشته اين درتوليد 

کاالهای توليد شده در اين رشته ها کاهش پيدا 

خواهد کرد. در رشته های با ترکيب ارگانيک 

باالتر روند عکس آنچه گفتيم رخ می دهد يعنی به 

خاطر کاهش عرضه در اين رشته ها (ناشی از 

سرمايه های فعال در آن) و بيرون آمدن بخشی از 

ثابت ماندن يا حتی افزايش تقاضا برای 

محصوالت آنها، ارزش بازاری اين محصوالت 

بدين سان نرخ سود باال در افزايش پيدا می کند 

رشته های با ترکيب ارگانيک پائين، گرايش به 

کاهش پيدا می کند و نرخ سود پائين در رشته های 

. با ادامۀ ايش می يابدبا ترکيب ارگانيک باال، افز

روند نرخ سود در رشته های مختلف به  اين

گرايش دارديکسان شدن 
4F

5
 را خود تأثير روند اين. 

می گذارد و باعث می شود که  کاالها مبادلۀ بر

 قيمتخود بلکه با آنچه کاالها نه با ارزش توليد 

ناميده می شود (يعنی هزينۀ توليد کاال به  توليد

سرمايه ای که برای توليد آن عالوۀ سود متوسط 

 کاال به کار افتاده) مبادله شوند. 

نتايج آنچه در باال آمد و چکيدۀ توضيحات پيوست 

 را می توان چنين خالصه کرد: 2

اگر کاالها براساس ارزش خود مبادله  •

شوند نرخ سود در رشته های مختلف 

توليد که ترکيب ارگانيک سرمايه شان 

 هد بود.متفاوت است يکسان نخوا

                                                           
رجوع  2برای توضيح بيشتر در اين باره به پيوست  -5 

 کنيد.
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رقابت بين سرمايه داران باعث نزديک  •

شدن نرخ سودهای متفاوت به يکديگر و 

به نرخ متوسط سود، فارغ از ترکيب 

 ارگانيک سرمايه های مختلف می شود.

برای تحقق اين امر الزم است که کاالها  •

قيمت نه براساس ارزش، بلکه برپايۀ 

يک  قيمت توليدخود مبادله شوند.  توليد

رت است از هزينۀ توليد آن کاال کاال عبا

به عالوۀ سهم سود مربوط به آن کاال از 

سود متوسط کل سرمايه ای که برای 

توليد آن کاال به کار افتاده شده است (و 

برای  سرمايۀ مصرف شدهنه صرفاً 

 توليد آن).

قيمت توليد يک کاال با ارزش آن تفاوت  •

دارد، اما مجموع قيمت های توليد کاالها 

جموع ارزش های کاالهای توليد شده با م

 در زمانی معين برابر است.

سود سرمايه های انفرادی با ارزش های  •

اضافی توليد شده توسط آنها عموما 

يکسان نيست (مگر اينکه ترکيب 

ارگانيک سرمايه در يک رشته يا يک 

بنگاه برابر ترکيب ارگانيک متوسط کل 

 سرمايۀ مولد اجتماعی باشد). اما در يک

دورۀ گردش سرمايه، مجموع سودهای 

سرمايه های رشته های مختلف توليدی 

برابر مجموع ارزش های اضافی توليد 

شده توسط کارگران مولد اين رشته ها 

 است.

ديديم که ارزش از شکل ارزش انفرادی به 

آيد صورت ارزش اجتماعی يا ارزش بازار درمی 

و سپس جای خود را به قيمت توليد
5F

6
ر می دهد. د 

همۀ اين وضعيت ها قيمت بازار به گرد ارزش يا 

 به گرد قيمت توليد نوسان می کند.

البته به  –ما روند اين تحول را به طور تاريخی 

بيان کرديم. مطالعۀ روند  –صورتی خالصه 

معکوس آنچه گفتيم يعنی گذار از قيمت، در 

مشخص ترين شکل آن، به ارزش نيز ممکن و 

ين روند اخير، روندی آموزنده است. البته ا

تاريخی نيست بلکه روند تجريد علمی و منطقی 

 است که گذار از مشخص به مجرد نام دارد.

قيمتی که يک کارگر به طور روزانه با آن سر  

و کار دارد از يک سو قيمت کاالها و خدماتی 

نيازمند  به آنهااست که برای گذران زندگی اش 

مکان، است (خوراک، پوشاک، مسکن، تغيير 

خدمات بهداشتی و درمانی، آموزش ...) و از 

سوی ديگر قيمت نيروی کار او يعنی مزد او در 

                                                           
با تبديل ارزش ها به قيمت توليد پايۀ  تعيين کنندۀ «  -  6

 )9، فصل 3(سرمايه، ج » ارزش از نظر پنهان می شود.
رۀ ارزش بازار گفتيم [اختالف آن با ارزش آنچه در با«

س. ش.] در مورد  -انفرادی و نيز تفاوتش با قيمت بازار 
قيمت توليد هم  به محض اينکه جانشين ارزش بازار می 

 )10 فصل ،3 ج سرمايه،(»  شود صادق است. 
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بازار کار که برحسب رشتۀ فعاليت، محل زندگی 

و کار، وضعيت عمومی اقتصادی و غيره می 

تواند تغيير کند. اما در هر حال می توان گفت يک 

قيمت های خرده فروشی کارگر به طور مستقيم با 

سر و کار دارد. همين امر در مورد  و محلی

دهقان، پيشه ور و حتی سرمايه دار و غيره نيز 

صادق است يعنی آنان نيز نخست با قيمت های 

خرده فروشی و قيمت های محلی سر و کار دارند. 

يعنی شکل مشخص، ملموس و بی واسطۀ قيمت، 

قيمت خرده فروشی و محلی است. حال اگر برای 

و تغييرات قيمت های خرده فروشی  فهميدن ميزان

و محلی يک گام تحليل را جلوتر ببريم، خواهيم 

ديد قيمت های خرده فروشی و محلی هرچند با 

قيمت عمده فروشی يکسان نيستند اما متکی بر 

آنند. به همين طريق با ادامۀ تحليل و ريشه يابی 

قيمت های عمده فروشی يا قيمت های بازار 

قيمت ها متکی بر قيمت توليدند  خواهيم ديد که اين

هرچند می توانند نوساناتی نسبت بدان داشته باشند 

و قيمت توليد يک کاال خود متکی بر ارزش 

اجتماعی يا کار اجتماعاً الزم برای توليد آن است 

و ارزش اجتماعی يا ارزش بازاری هر کاال نيز 

چنانکه ديديم متکی بر ارزش های انفرادی يعنی 

دی توليد کنندگان مختلف يک کاال برای کار انفرا

بدين سان جوهر قيمت، ارزش يا . توليد آن است

 .کار مجرد است

قيمت بازار و نيز قيمت توليد، ارزش (کار 

اجتماعاً الزم مجرد) را از چشم ناظر پنهان می 

کنند. اما در واقع آنها نمودها و يا اشکال تظاهر 

ش ناشی از ارزش اند و تغييراتشان نسبت به ارز

رقابت، شرائط توليد، وضعيت عمومی اقتصادی و 

بازار جهانی اند. اما اين تغييرات نمی توانند 

مؤلفۀ اصلی و تعيين کنندۀ قيمت را که همان 

ارزش يا کار اجتماعا الزم برای توليد يک کاال 

 است محو کنند يا جانشين آن شوند.  

حال به پرسشی که در آغاز اين بخش مقاله 

آيا ما حق داريم محاسبات کرديم بازگرديم: ح مطر

ارزشی را براساس قيمت های بازار انجام دهيم و 

آيا نتايج چنين محاسباتی معنی دار و قابل اتکا 

هستند؟ آيا حق داريم نرخ استثمار در ايران را با 

استفاده از آمارهای رسمی که براساس قيمت اند 

مثبت است  پاسخ ما به اين پرسش هامحاسبه کنيم؟ 

 زيرا:

چنانکه گفتيم مؤلفۀ اصلی و تعيين کنندۀ  -1

 قيمت، ارزش است.

هنگامی که مجموعه های بزرگی از  -2

داخلی  ناخالص توليد کل قيمت ها مثال

را در نظر می گيريم و يا هنگامی که 

محاسباتی روی شمار بسيار بزرگی از 

کميت ها مانند کل مزد ساالنۀ کارگران 

گردان سرمايۀ مولد، قيمت کل بخش 
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ثابت در کشور، استهالک سرمايۀ پايا و 

غيره براساس قيمت بازار انجام می 

دهيم، می توانيم انتظار داشته باشيم که 

اگر نه همه، دست کم بخش مهمی از 

تفاوت های بين قيمت ها و ارزش ها 

(که برخی مثبت و برخی منفی اند) 

 يکديگر را خنثی کنند.

ری می پذيريم در تئو«مارکس می گويد  -3

که قوانين حاکم بر توليد سرمايه داری 

در شکل خالص خود عمل می کنند. در 

واقعيت تنها تقريب وجود دارد اما هر 

اندازه شيوۀ توليد سرمايه داری تکامل 

يافته تر باشد و آميختگی و آلودگی 

کمتری با بازمانده های شرايط اقتصادی 

گذشته داشته باشد اين نزديکی [بين 

وری و واقعيت] بيشتر خواهد بودتئ
6F

7

 .«

به کار  سان ما برآنيم که هرچندبدين 

بردن داده های مربوط به قيمت های 

بازار برای محاسبۀ نرخ ارزش اضافی 

می شود که ناگزير با به نتايجی منجر 

مقداری خطا و تقريب همراه است اما 

اين خطا در محدودۀ قابل قبولی قرار 

                                                           
برابر شدن نرخ ،  10جلد سوم، فصل سرمايه  -  7

 عمومی سود در اثر رقابت

ين محاسباتی خواهد داشت و نتايج چن

 قابل اتکا خواهند بود.

برای نشان دادن حدود خطای اين گونه محاسبات 

به نتايج يک مقالۀ تحقيقی در اينجا اشاره می 

برخی «کنيم. در اين مقاله که عنوان آن 
نوشتۀ ربه » مالحظات تجربی در مسألۀ تبديل

 اياالت در اضافی ارزش نرخ کا کالمنز است،

 فواصل به 1977 تا 1958 های سال در متحده

 محاسبه با و ارزش براساس محاسبه با سال، 5

 جدول در را و ما آنها است آمده قيمت، براساس

آوريم. می زير
7F

8
  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 Value Controversy and theاله در کتاب اين مق - 8

Foundations the Economics The New  آمده

 است و روی اينترنت قابل دسترسی است.
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 1977تا  1958لۀ سال های صنرخ ارزش اضافی در اياالت متحده در فا

 1977 1972 1967 1963 1958 سال

 66/2 65/2 56/2 39/2 37/2 نرخ ارزش اضافی بر اساس ارزش

 43/2 41/2 29/2 22/2 23/2 نرخ ارزش اضافی بر اساس قيمت

 1/8 ٪ 1/9٪ 6/6٪ 1/7٪ 9/5٪ خطای نسبی

 

داده های باال نشان می دهند که اختالف محاسبۀ 

نرخ ارزش اضافی برحسب اينکه براساس قيمت 

صورت گيرد و يا براساس ارزش، نسبتا کم 

 درصد).  9تا  6است (بين 

روش مارکس در محاسبۀ ارزش  -3

 اضافی براساس داده های واقعی
مارکس در توضيح ارزش اضافی و نرخ آن 

کند. بيشتر  عددی استفاده میغالبا از مثال های 

اند. اما مواردی هم هست که  فرضیاين مثال ها 

را به کار می گيرد. ما  داده های واقعیمارکس 

داده های در زير يکی از اين مثال های مبتنی بر 

واقعی را که مارکس برای محاسبۀ نرخ ارزش 

اضافی به کار برده است نقل می کنيم. اين مثال از 

اين نظر که نشان می دهد مارکس چگونه به مورد 

واقعی برخورد می کرده است آموزنده است. 

 مارکس می نويسد: 

وارد يک کارخانۀ ريسندگی شويم. داده های «

 ستند که خود ه 1871زير مربوط به سال 

 

 10کارخانه دار به من داده است. اين کارخانه 

 هزار دوک را به حرکت در می آورد و از پنبۀ 

 

می  32آمريکائی به کمک دوک ها نخ شمارۀ 

است. بنابراين در  6 ٪ريسد. اتالف پنبه حدود 

 10000پاوند پنبه در اثر کار به  10600هفته 

ضايعات به  پاوند 600پاوند نخ تبديل می شود و 

قيمت هر پاوند  1871وجود می آيد. در آوريل 

پنی و درنتيجه قيمت  75/7اين پنبه برابر بود با 

ليرۀ استرلينگ بود.  343پاوند آن برابر  10600

دوک، به انضمام ماشين ريسندگی  10000 قيمت

و ماشين بخار برابر بود با يک ليرۀ استرلينگ 

رلينگ. ليرۀ است 10000برای هر دوک يعنی 

ليرۀ  1000يعنی  10٪استهالک آنها برابر 

ليره در هفته و  20استرلينگ [در سال] و يا 

ليره در  6ليره در سال و يا  300اجارۀ ساختمان 

پاوند در ساعت به  4هفته بود. مصرف زغال (

اسب بخار به  100ازای هر اسب بخار، برای 

ساعت در هفته به عالوۀ هزينۀ گرم   60مدت 
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در هفته می رسيد و  ُتن 11ارخانه) به کردن ک

 4پنی به  6شيلينگ و  8هزينۀ آن از قرار هر تن 

شيلينگ بالغ می شد.  10ليرۀ استرلينگ و 

مصرف هفتگی گاز يک ليره و مصرف هفتگی 

شيلينگ و مصرف همۀ مواد  10ليره و  4روغن 

ليره بود. بدينسان مصرف کل ارزش  10کمکی 

ۀ استرلينگ در هفته می لير 378سرمايۀ ثابت به 

رسيد که آن را برابر صفر قرار می دهيم [مارکس 

چون سرمايۀ ثابت با ارزش  کهپيشتر توضيح داده 

خود وارد ارزش محصوالت می شود و در ايجاد 

ارزش جديد نقشی ندارد برای محاسبۀ ارزش جديد 

 می توان آن را کنار گذاشت]. 

هفته  ليره استرلينگ در 52مزد کارگران به 

پاوند نخ توليد شده از  10000بالغ می شد؛ قيمت 

ليرۀ  510پنی به  25/12قرار هر پاوند 

ليره هزينۀ سرمايۀ  378استرلينگ می رسيد. اگر 

ليره باقی خواهد ماند  132ثابت را از آن کم کنيم 

که برابر ارزش توليد شده در هر هفته است. حال 

از اين مبلغ اگر سرمايۀ متغير (مزد کارگران) را 

ليرۀ  80کم کنيم ارزش اضافی ای برابر 

استرلينگ باقی خواهد ماند. پس نرخ ارزش 

. 80: 52 =85/153 ٪اضافی برابر است با 

 3باشد  ساعت 10اگر متوسط کار روزانه برابر 

 4ساعت و  6دقيقۀ آن کار الزم و  56ساعت و 

»دقيقۀ آن کار اضافی خواهد بود.
8F

9
  

ن گونه که پيش تر ديديم هما –بی شک مارکس 

ارزش و قيمت را به خوبی می  تفاوت بين -

دانست با اين همه می بينيم که برای اندازه گيری 

محاسبات خود را  اضافی و نرخ آنارزش 

ها انجام داده است. بی شک  قيمتبراساس 

مارکس می دانست که اين کار باعث چند درصد 

اشتباه و  اشتباه در محاسبۀ نهائی می شود اما اين

که همواره در عمل وجود  –تقريب در محاسبه 

دقت علمی تحليل و محاسبه و اهميت  –دارد 

 عملی نتايج آنها را زير سؤال نمی برد.

محاسبۀ ميانگين نرخ استثمار در  -4

 ايران
با توجه به آنچه گفته شد با تکيه بر داده های 

رسمی و با رعايت يک رشته دقت ها، احتياط ها، 

می توان به رقمی ل ها، مقايسه ها و تست ها کنتر

مقدار کل در مورد ) تقريبیقابل اتکا (هر چند 

نرخ ارزش اضافی دست يافت. ارزش اضافی و 

 آن نرخ و اضافی ارزش محاسبۀ برای ما روش

 :بود خواهد چنين ايران در

                                                           
 .اضافی ارزش نرخ فصل اول، جلد سرمايه، مارکس، - 9
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مبنای داده های اقتصادی که در اين نوشته به 

 رسمی قتصادیاهای آمار آخرين کار می گيريم

است
9F

10
. از آنجا که آخرين داده های کامل 

است، نرخ  1386اقتصادی مربوط به سال 

 ارزش اضافی را برای اين سال محاسبه می کنيم.

 شمار کارگران مولد 1-4

اولين محاسبۀ ما مربوط به شمار کارگران مولد 

 مربوط فصل 3-20 جدولاست. برای اين کار از 

که  1386 کشور آماری سالنامۀ انسانی نيروی به

 برحسب تر بيش و ساله ۱۰ شاغالن برآورد

در  شغلی وضع و شغلی ۀعمد یها گروه جنس،
است، استفاده می کنيم. اين جدول در 1385 آبان

 زير رونويسی شده است.

 

 

                                                           
سالنامۀ آماری کشور تکيۀ ما اساساً بر داده های  - 10

و جدول سری های زمانی (مرکز آمار ايران)  1386
(بانک مرکزی). منبع رسمی منتشر شده  1386-1338

گزارش تحوالت اقتصادی ايران در بخش پس از اين دو، 
از انتشارات بانک مرکزی  )1387واقعی (نيمۀ اول سال 

است. اين منبع اخير عالوه بر اينکه داده های تمام سال 

را در بر نمی گيرد فاقد برخی از داده های مهم 1387

 نيز هست.   1387نيمۀ اول سال 

ساله و بيش تر برحسب  ۱۰برآورد شاغالن 
 ۱۳۸٥شغلی: آبان  ۀگروه های عمد

 نيروی شبخ کشور آماری سالنامۀ: منبع
 انسانی

 (ارقام به هزار نفر) 
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 بگيران حقوق و مزد ستون دو جدول اين از

 می نظر در را عمومی بخش و خصوصی بخش

روشن است که کارفرمايان، کارکنان . گيريم

 مستقل، کارکنان فاميلی بدون مزد، کارگر ِ مزدی 

 

 

ا در ميان مجموع مزد و حقوق بگيران نيستند. ام

بخش خصوصی و عمومی نيز گروه هائی هستند 

که نمی توان آنها را به رغم اينکه حقوق بگيرند و 

به حساب  کارگردر رابطۀ کار مزدی قرار دارند 

آورد و يا کارگر مولد به حساب آورد. ما اين 

بخش  
 عمومی

 بخش خصوصی

اظهار 
 نشده

مزد و 
حقوق 
 بگيران

کارکنان 
فاميلی 
بدون 
 مزد

مزد و 
حقوق 
 بگيران

کارکنان 
 مستقل

  جمع کل جمع کارفرمايان

 زن و مرد 20476 15064 1530 7366 5485 683 5025 387

، مقامات عالی رتبه  قانونگذاران 608 334 148 55 129 1 265 9
 و مديران

 متخصصان 1923 461 59 95 306 2 1426 36

 تکنيسين ها و دستياران 1090 569 57 180 327 4 501 20

 کارمندان امور اداری و دفتری 913 313 18 26 268 1 584 15

کارکنان خدماتی، فروشندگان  2602 2225 301 1306 519 46 333 44
 فروشگاه ها و بازار ها

کارکنان ماهر کشاورزی، جنگل  3236 3109 209 2270 229 401 52 76
 داری و ماهی گيری

صنعتگران و کارکنان مشاغل  4042 3658 441 1562 1516 139 307 77
 مربوط

متصديان ماشين آالت، دستگاه  2402 2004 126 1121 746 11 355 43
ها، مونتاژکارها و رانندگان 

 وسائل نقليه

 کارگران ساده 2561 2121 80 620 1363 57 389 51

 ساير و اظهار نشده 1099 269 90 78 81 20 814 16
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گروه ها را با توجه به تعريف و توضيحاتی که در 

داديم در جدول زير با استفاده از داده  1پيوست 

های جدول باال مشخص و شمار آنها را از کل 

مزد و حقوق بگيران بخش خصوصی و عمومی 

 کم می کنيم:

 

 

 

 )ارقام به هزار نفر(

 مزد و حقوق بگيران

 (زن و مرد)

 جمع بخش عمومی بخش خصوصی

 10510 5025 5485 کل

 کسر می شود:

 394 265 129 ات عالی رتبه و مديرانقانونگذاران، مقام

 852 584 268 کارمندان امور اداری و دفتری

 852 333 519 کارکنان خدماتی، فروشندگان فروشگاه ها و بازارها

 895 814 81 ساير و اظهار نشده

 2993 1996 997 جمع اقالمی که بايد کسر شوند:

 باقی می ماند:

 7517 3029 4488 تخمين کارکنان مولد

 

 رتبه عالی مقامات قانونگذاران،گروه  بدين سان

را که کارگر نيستند و کارمندان اداری،  مديران و

دفتری و فروشندگان مزد بگير را که کارگر مولد 

نيستند از جمع کل کارگران و مزد بگيران کم می 

را نيز » ساير و اظهار نشده«کنيم. همچنين گروه 

عمومی اين گروه  کنار می گذاريم (احتماال بخش

هزار نفرند نيروهای نظامی،امنيتی و  814که 

انتظامی را در بر می گيرند). در نتيجه، نخستين 

ولد است. کارکن مميليون نفر  5/7تخمين ما حدود 

 اما به نظر می رسد که هنوز بايد اين رقم را دقيق 

 

تر کرد. مديران و مقامات عالی رتبۀ دولتی و 

فرمايان، اعم از بزرگ يا خصوصی و همچنين کار

 ميليون نفر وجود ندارند. اما  5/7کوچک در اين 

 

احتماالً مديران ميانی حقوق بگير و نيز بخش 

های ديگری از کارکنان غيرمولد کارخانه ها و 

 مأمورانکارگاه ها و ديگر واحدهای توليدی مانند 

 5/7غيره در ميان اين  و سرايداری نگهبانی،

شايد شمار مديران ميانی حقوق د. ميليون نفر هستن
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بگير بخش خصوصی و دولتی و کارکنان غير 

مولد ديگری را که قبال به حساب نياورده بوديم 

ميليون نفر  5/7نفر از اين  هزار 500بتوان حدود 

بر آورد کرد. بدين سان شمار کارگران مولد در 

ميليون نفر می شود و ما به  7تقريبا  1385آبان 

ن اطالعات دقيق تر در مورد سال خاطر نداشت

همين شمار کارگران مولد را برای سال  1386

  منظور می کنيم. 1386

و نيز کارکنان (در معنی وسيع کلمه) ما معلمان 

مزدی بهداشت و درمان (غير از کادرها و مديران 

بخش) را کارگر مولد به حساب می  در اين دو

اده شده علت اين امر توضيح د 3آوريم. در پيوست 

 است. 

علت اينکه در محاسبۀ نرخ ارزش اضافی صرفاً 

کارگران مولد مزدی را در نظر می گيريم اين 

 کارگران تنها جامعه مولدان همۀ ميان دراست که 

 ديگر مولدان. کنند می توليد اضافی ارزش مولد

 اگر) غيره و ، صنعتگران وران پيشه دهقانان،(

 مزدیِ◌  کار رابطۀ در استثمار اين شوند استثمار

 پرداخت طريق از است ممکن دهقانان مثال. نيست

 نزول يا ها بانک به وام بهرۀ زمينداران، به اجاره

 با نابرابر مبادلۀ رابطۀ دولتی، ماليات خواران،

 غيره و صنعتی داران سرمايه خران، سلف تجار،

 استثمار نوع از استثمار اين. شوند استثمار

 استثماری هر مانند ندچره نيست مزدی کارگران

 کنندۀ مستقيم توليد اضافی کار تصاحب بيانگر

 .است غير توسط

کل مزد ساليانۀ کارگران مولد  2-4

 (سرمايۀ متغير)

کارگران مولد  ما اطالعات تفصيلی در مورد مزد

در ايران نداريم. داده های رسمی ای که در مورد 

ت مزد و حقوق می توان به دست آورد يا مبلغی اس

جبران خدمت کارکنان بخش «که تحت عنوان 

منتشر می شود که در سال » خصوصی و عمومی

ميليارد لایر بوده است و يا  461880برابر  1385

مبالغی مربوط به کل مزد و حقوق کارکنان (اعم 

از کارگران، کادرها و مديران ميانی و عالی رتبه) 

(مثال کارکنان کارگاه  بخشی از کارکنانصرفا 

کارکن و بيشتر). اين داده ها شامل  10ی دارای ها

همۀ مزدها و حقوق ها از جمله حقوق مديران 

عالی رتبه و ميانی و نيز مزد کارگران غير مولد 

هستند. به عبارت ديگر مقداری از ارزش اضافی 

زير پوشش حقوق و مزد در اين ارقام نهفته است. 

به و حقوق مديران عالی رت مبلغ کلاز آنجا که ما 

ميانی و نيز مزد کارگران غير مولد را نمی دانيم، 

نمی توانيم از روی داده های فوق مزد ساليانۀ 

کارگران مولد را به دست آوريم. بنابراين می 

را  1386در سال  متوسط يک کارگر مزدکوشيم 

از روی داده های رسمی در نظر بگيريم و از 
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گران ميليون کار 7روی آن مبلغ کل مزد ساليانۀ 

 مولد را حساب کنيم.

برای اينکه تخمينی واقع بينانه در مورد مزد  

متوسط کارگران داشته باشيم به موارد زير توجه 

 می کنيم:

 183مبلغ 1386مزد حداقل کارگران در سال  -

هزار تومان در ماه تعيين شده بود که با حق اوالد، 

هزار تومان  236مسکن، ُبن کارگری و غيره به 

می رسيد (روشن است که همۀ کارگران ِ  در ماه

، از حق اوالد، مسکن و غيره استفاده »حداقلی«

 نمی کردند و نمی کنند).

 در »كارگران سابق ۀنمايند« ـ برشان اصغر - 

اسفند  11(در گفتگو با ايسنا  -كار یعال یشورا

درصد کارگران مزد  70) اظهار داشت 1387

 ـ یمحمد دعبدالحميحداقل دريافت می کنند. 

 در نيز   ـ كار یعال یشورا در »كارگران نمايندۀ«

 طور به صنعت بخش در«گفت  ايسنا با گو و  گفت

 دريافت تومان هزار 350 از بيش كارگران متوسط

 است كم كارگران نوع اين درصد البته كه كنندمی 

 را یكارگر جامعهی رسم كارگران درصد 25 و

درصد  50ش از می دانيم که بي .»شوند یم شامل

کارگران ايران غير رسمی هستند. بدين سان می 

در صد کارگران در سال  12توان گفت حدود 

هزار تومان دريافت  350به طور متوسط  1387

دريافتی آنان  1386می کرده اند که قطعاً در سال 

 از اين مبلغ کمتر بوده است.

) براساس داده های 3در پانوشت های (پيوست  -

ن داديم که حقوق متوسط معلمان و رسمی نشا

کارکنان مزدی بخش بهداشت و درمان تفاوت 

چندانی با مزد کارگران صنعتی ندارد و در 

 مواردی کمتر است.

ميليون کودک کارگر  2تا  5/1در ايران بين  -

وجود دارد که بخشی از آنها کارگر مولدند (در 

صنايعی مانند قالی بافی، آجرپزی و غيره). روشن 

ست که مزد آنها از حداقل هم کمتر است و اين ا

امر باعث پائين آمدن مزد متوسط می شود. 

همچنين کارگران بسياری از کارگاه های کوچک 

مزدی، کارگران کشاورزی و کارگران فصلی 

 .کمتر از مزد حداقل دريافت می کنند

زنان کارگر نيز در موارد زيادی به علت ستم  -

مضاعفی که بر آنان وارد می شود مزدی برابر 

 مزد حداقل يا کمتر از آن دارند.

اکثريت عظيم کارگران مهاجر شاغل در ايران  -

به خاطر تبعيض ملی مزدی کمتر از کارگران 

ايرانی برای کار مشابه دريافت می کنند. البته مزد 

هاجر، مانند مزد کم زنان و کودکان، کم کارگران م

باعث پائين آوردن سطح عمومی مزدها نيز می 

شود. بدين سان خواه بخشی از کارگران مهاجر در 
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شمار کارگران مولدی که ما حساب کرديم آمده 

باشند يا نه به هر حال نمی توان منکر تأثير تبعيض 

ملی حاکم در کاهش مزدها حتی در سطحی پائين 

 د حداقل شد.تر از مز

 1386براساس داده های مرکز آمار ايران  -

(فصل صنعت)، شمار کارگران کارگاه های دارای 

کارکن و بيشتر، و جبران خدمات آنها (يعنی  10

مزد و حقوق + ساير پرداختی ها)  چنين بوده 

 است:

 

 

 ميليون لایر

 جمع بيشتر و 100 50-99 10-49 شمار کارکنان کارگاه

 1060594 681204 122738 256652 ارکنانشمار کل ک

 56059937 43783185 4349047 7927704 جبران خدمات (مزد و حقوق + ساير پرداختی ها)

 4.404759 5.356103 2.952798 2.574077 دريافتی متوسط ماهانه

 

دريافتی متوسط  1385می بينيم که در سال 

ماهانۀ کارکنان (که شامل دريافتی متخصصان، 

درها، مديران ميانی و عالی رتبه هم می شود) کا

 250کارکن حدود  49تا  10برای کارگاه های بين 

 99تا  50هزار تومان و برای کارگاه های بين 

هزار تومان بوده است.  300کارکن اندکی کمتر از 

علت اصلی باالتر بودن دريافتی متوسط در کارگاه 

تر، کارکن و باال 100ها و کارخانه های دارای 

وزن نسبی باالی مديران و کادرها و متخصصان 

در مجموع پرسنل اين کارگاه ها و حقوق های 

باالی آنها است. مزد کارگران عادی و حتی ماهر 

و تکنيسين ها در کارگاه ها و کارخانه های مختلف 

تفاوت چندانی ندارد و اختالف بين متوسط های 

 کادرها دريافتی اساساً با حقوق باالی مديران و 

 

قابل توضيح است. اگر همين روند جدول باال را 

 70برای کارکنان کارگاه های کوچک (که تقريبا 

درصد شاغالن بخش صنعت را تشکيل می دهند) 

ادامه دهيم با احتمال زياد به دريافتی متوسطی 

 هزار تومان درماه خواهيم رسيد.  250کمتر از 

 صنعتی کارگران متوسط مزد اگربا اين همه،  -

 درمان و بهداشت بخش مزدی کارکنان و معلمان و

 هزار 350 مانند نمايندۀ شورای عالی کار را

(و نه  بگيريم) 1386 سال برای( ماه در تومان

بقيۀ  درصد 70 مزد و هزار تومان) 295يا  250

 از يعنی( کنيم فرض حداقل مزد را کارگران مولد

 منفی يراتتأث از و حداقل از تر پائين مزدهای همۀ

 مزد ،)کنيم رظن صرف مزدها ديگر بر آنها
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با در نظر گرفتن  1386 درسال کارگران متوسط

 و معلمان و صنعتی کارگران مجموعاينکه 

 کارگران درصد 30 حدود بهداشتی مزدی کارکنان

 :با بود خواهد برابرمولد را تشکيل می دهند، 

350000 x 3/0  + 183000  x  7/0  = 

ر ماه تومان د 233100  

نسبت ها را به ترتيب  70٪و  30 ٪اگر به جای 

 بگيريم خواهيم داشت: 65٪و  ٪35

350000 x 35/0  + 183000 x 65/0  = 

ماه در تومان 241450  

 مولد مزد متوسط کارگران 1386ما در سال  -

هزار تومان در ماه به حساب می آوريم و  300را 

تومان تا  241450يا  تومان 233100نه 

مختلف اجتماعی کارگران چه مستقيم و » یمزايا«

 هزينۀ کمک اوالد، حق مانند(چه غير مستقيم 

 کمک نيز و غيره، و عيدی کارگری، بن مسکن،

، آموزش اجتماعی، تأمين مانند مستقيم غير های

 را نيز منظور کرده باشيم. ) بهداشت و درمان

 300000بدين سان با در نظر گرفتن مزد ماهانۀ 

اه کل مزد ساليانۀ کارگران مولد و يا تومان در م

 چنين می شود: 1386کل سرمايۀ متغير در سال 

7000000 x 300000 x 12 = 

 تومان 25200000000000

   ميليارد تومان.  25200و يا 

حجم کل ارزش اضافی توليد شده در  3-4

 1386سال 

 شده توليد اضافی ارزش کل حجم محاسبۀ برای

 می کنيم: چنين عمل 1386 سال در

 1386در سال  داخلی ناخالص توليد نخست -

 نظر در علت. را در نظر می گيريم نفت بدون

 اين(درآمد صادراتی نفت خام)  نفت درآمد نگرفتن

 سود از ناشی درآمد اين از مهمی بخش که است

 و کارگران استثمار از که است رانت و انحصاری

 ددرآم تمام و آيد می دست به جهان زحمتکشان

ِ◌  کار از ناشی آن از حاصل سود و ايران نفتی

 های شرکت واقع در .نيست ايران نفت کارگران

 های دولت نيز و) نفتی های غول ويژه به( نفتی

 روسيه، عربستان، مانند خيز نفت کشورهای

 نروژ، ونزوئال، ر،يالجزا کويت، ايران، آمريکا،

 مالکيت باالی بسيار تمرکز لطف به غيره و کانادا

 روزافزون نياز خاطر به و نفت معادن انحصار و

 بسيار سطحی در را نفت قيمت قادرند بدان، جهانی

 سود و دارند نگاه آن توليد هزينۀ از باالتر

) تفاضلی و مطلق اجارۀ( رانت و انحصاری

 از پرهيز برای رو اين از. کنند خود عايد بزرگی

 در شده توليد اضافی ارزش مصنوعی افزايش

 صادرات درآمد کلی طور به محاسبات، در ايران

 باعث امر اين البته. گذاريم می کنار راخام  نفت
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 کردن حساب کم جهت در بار اين( محاسبه اشتباه

 از اشتباه اين ميزان ولی شود می) اضافی ارزش

 ناشی سود و خام نفت صادرات درآمد کل که حالتی

 اضافی ارزش و کار محصول همچون آن از

  .است کمتر آيد حساب به ايران کارگران

برابر  1386 سال در داخلی ناخالص توليدکل 

ناخالص  ميليارد تومان و کل توليد 7/289034

 1/208436 برابردر همان سال داخلی بدون نفت 

(منبع: سری های زمانی  ميليارد تومان بوده است

 .بانک مرکزی)

بايد از کل توليد ناخالص داخلی بدون نفت 

ا که توسط کارگران مزدی توليد می مقداری ر

استهالک  ،شود تعيين کنيم. سپس از اين مقدار

سرمايۀ استوار مربوط به بخش هائی را که در آن 

کارگران مزدی کار می کنند، کم کنيم تا ارزش 

افزودۀ خالص يا مجموع کل مزدها و ارزش 

اضافی کل به دست آيد. اما مبلغ کل مزد ساليانۀ 

بنابراين ا قبالً تخمين زده ايم. کارگران مزدی ر

آن از مجموع مزد و ارزش اضافی  پس از کاستن

مبلغ کل ارزش اضافی و سپس نرخ ارزش 

 اضافی يا نرخ استثمار را محاسبه می کنيم.

ما ميزان دقيق توليد کارگران مولد در بخش های 

مختلف صنعت، معدن، ساختمان، کشاورزی و 

ر اين مورد اين است خدمات را نداريم. تخمين ما د

درصد توليد ناخالص داخلی بدون  70که حدود 

نفت توسط کارگران مزدی صورت می گيرد
10F

11
. 

ارزش افزودۀ ناخالصبدين سان 
11F

12
بخش های  

بدون نفت که توسط کارگران مختلف اقتصادی 

                                                           
 .رجوع کنيد 4برای توضيح در اين باره به پيوست  - 11 

ارزش افزودۀ ناخالص عبارت است از ارزش  -  12

 ستانده منهای هزينه های واسطه.

چنين تعريف  صنعتی رامرکز آمار ايران ارزش افزوده 

 کرده است:

 از است عبارت کارگاه صنعتی فعاليت افزوده ارزش «

 .صنعتی فعاليتدادۀ  ارزش و ستانده شارز التفاوت به ما

 : صنعتی فعاليت دادۀ ارزش

 و ابزار اوليه، و خام مواد ارزش مجموع از است عبارت

 سوخت ارزش شده، مصرف دوام کم ملزومات و لوازم

 ارزش شده، خريداري آب و برق ارزش شده، مصرف

 اموال ايجاد يا ساخت جهت شده مصرف قطعات و مواد

 خدمات بابت پرداختي و کارگاه توسط ای سرمايه

 .صنعتی

  : صنعتی فعاليت ستاندۀ ارزش

 مجموع از است عبارت صنعتی فعاليت ستاندۀ ارزش

 صنعتی، خدمات بابت دريافتی شده، توليد کاالهای ارزش

 ساخت، جريان در کاالهای وجودی ارزش تغييرات

 بدون که کاالهائی خريد ارزش از فروش ارزش تفاوت

 ای سرمايه اموال ارزش اند، رسيده فروش به شكل تغيير

 و توليد آب و برق ارزش کارگاه، توسط شده ساخته

 فروش قابل غير ضايعات ارزش منهای شده فروخته

 .»شده توليد محصوالت
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شده برابر خواهد بود توليد  1386در سال  مزدی
 با:

1/208436  x ٪70 3/145905ميليارد تومان =   

پايا (سرمايۀ استوار)  سرمايۀ استهالکحال بايد 

را از مبلغ باال کم کنيم تا  به سرمايۀ مولدمربوط 

ای مجموع مزد کارگران مولد و ارزش اضافی 

  که توليد کرده اند به دست آيد.

 86جدول سری های زمانی«اساس داده های بر

 1386 سال بانک مرکزی، در» 1338 -

 ميليارد 1/24998 ادلمع ثابت سرمايۀ استهالک

 .بود تومان

فرض می کنيم همان نسبتی که ارزش افزودۀ 

سهم  ناخالص داخلی داردبخش نفت در توليد 

استهالک سرمايۀ استوار بخش نفت در کل 

   استهالک سرمايه نيز به همان نسبت باشد.

برابر  1386ارزش افزودۀ بخش نفت در سال 

 80دود ميليارد تومان بوده است (ح 6/80598
                                                                                       

دهای ارزش افزودۀ ناخالص در يک دورۀ زمانی در واح

اساس کار مزدی اداره می توليدی سرمايه دارانه که بر

ارزش جديدی که در آن دورۀ  ست از:شوند عبارت ا

زمانی در واحد مورد نظر توليد شده + استهالک سرمايۀ 

 استوار در آن دوره به عبارت ديگر:

ارزش افزوده ناخالص در يک دوره = استهالک سرمايۀ 

استوار در آن دوره + مزد کارگران مولد در آن دوره + 

 ارزش اضافی توليد شده در آن دوره

درصد کل توليد  28ميليارد دالر) که نزديک 

است. اگر استهالک  86در سال  ناخالص داخلی

 28سرمايۀ استوار مربوط به بخش نفت را نيز 

درصد از کل استهالک سرمايۀ استوار فرض کنيم 

سهم استهالک سرمايۀ استوار (يا دقيق تر بگوئيم 

ليد، زيرا همۀ اين وسائل تو ،وسائل توليد استوار

نيستند) مجموع بخش های بدون نفت حدود  سرمايه

درصد از کل استهالک خواهد شد که برابر  72

  ميليارد تومان. 3/18027خواهد بود با 

حال فرض می کنيم استهالک سرمايۀ استوار 

مربوط به توليدی که توسط کارگران مزدی 

درصد کل استهالک  85صورت گرفته برابر 

دون نفت باشدتوليد ناخالص داخلی ب
12F

13
. پس 

 توسط که نفت بدون داخلی ناخالص توليداستهالک 

برابر خواهد بود با:  شده انجام مزدی کارگران

کل مزد  ميليارد تومان. در نتيجه اگر2/15323

و کل ارزش اضافی  Vساليانۀ کارگران مولد را 

 واهيم داشت: فرض کنيم، خ Sرا 

                                                           
 به مربوط استوار سرمايۀ استهالک سهم کهاين علت -  13

 به نه و کرديم فرض درصد 85 را مزدی کارگران توليد

 که است اين درصد، 70 يعنی آنها توليد حجم تناسب

 کارگران توليدی های بخش در سرمايه ارگانيک ترکيب

 از بيش استهالک در آنها نسبی سهم و است باال مزدی

 .است ديگر های بخش
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  کل مزد کارگران مولد + کل ارزش اضافی   

= V+S = 3/145905  - 2/15323  

= 1/130582  

V+S = 1/130582 ميليارد تومان    

 ميليارد را قبال محاسبه کرده بوديم: Vمقدار 

 در نتيجه خواهيم داشت:  V= 25200 تومان

S = 1/130582  – 25200 =  ميليارد 

1/105382تومان  

S/V = نرخ ارزش اضافی =      25200 :

1/130582  

S/V = 2/4  = ٪420  

 يا   و

  نرخ استثمار = نرخ ارزش اضافی= ٪420

اساس محاسبات ما ميانگين نرخ بدين سان بر
 420برابر  1386استثمار در ايران در سال 

 .ه استصد بوددر

اين گونه محاسبات، چنانکه پيش تر اشاره 

درصد خطای  10تا  5کرديم، تقريبی اند و بين 

در  محاسبه را دربر دارند. يعنی در مورد ايران

می توان گفت با احتمال زياد نرخ  1386سال 

 460درصد و  380ارزش اضافی رقمی بين 

درصد است. البته با توجه به اينکه ما درآمد 

کنار گذاشتيم و  به طور کلیصادرات نفت خام را 

در نتيجه ارزش اضافی توليد شده توسط کارگران 

ايران از اين درآمد را هم ناديده گرفتيم (چون 

ن دقيق و يا تقريبی آن را نمی دانستيم)، ميزا

همچنين مزدهای زير مزد حداقل رسمی را در 

نظر نگرفتيم (چون ميزان آنها را نمی دانستيم 

بنابراين هيچ مزدی را از مزد حداقل کمتر 

نگرفتيم)، خطای محاسباتی ما با احتمال بسيار 

زياد خطای نقصانی است و نه خطای اضافی و به 

 420نرخ ارزش اضافی رقمی بين عبارت ديگر 

 درصد است. 460درصد و 

ن معنی درصد بدي 420نرخ ارزش اضافی 

که در شرايط است که اگر مزد يک کارگر 

هزار تومان در  300متوسط توليد کار می کند 

برابر  2/4به طور متوسط در اين مدت  ،ماه باشد

هزار  و شست آن يعنی يک ميليون و دويست

ده است. به عبارت ديکر کل تومان استثمار ش

ميليون تومان  560/1او در يک ماه خالص توليد 

هزار تومان آن مزد او است و يک  300بوده که 

هزار تومان ارزش و شست ميليون و دويست 

 اضافی است که به جيب کارفرما رفته است. 

کارفرمايان بخشی از ارزش اضافی ای را که 

ورت بهره به از کارگران استثمار می کنند به ص

بانک ها در مقابل وام توليدی دريافتی می 

پردازند، مبلغی را بابت اجارۀ زمين، معدن، 
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جنگل يا منابع طبيعی ديگری که برای توليد مورد 

استفاده قرار می گيرد به مالکان زمين و ديگر 

حقوقی) می  يا حقيقی مالکان به(منابع طبيعی 

وش يا خرده مقداری از آن به تاجر عمده فردهند، 

زودتر به  فروش منتقل می شود تا کاالهای توليدی

د و سريع تر بتواند به روند بازتوليد نپول تبديل شو

برای  آن از همچنين مقداری. دنسرمايه برگرد

انباشت مجدد سرمايه و استثمار بيشتر، به سرمايه 

مقداری از اين  های موجود اضافه می شود.

و يا سود  ماليات صورت ارزش اضافی به

دولت، يعنی ارگان سلطۀ  مؤسسات دولتی به

طبقاتی سرمايه داران می رسد که بخشی از آن را 

همراه با درآمدهای ديگر دولتی صرف تحکيم و 

گسترش ماشين نظامی و اداری، پيشبرد سياست 

نظامی گری و شووينيستی اش می کند و بخش 

ديگر را به شکل های گوناگون در اختيار طبقۀ 

يه دار می گذارد: از کشيدن راه و اتوبان سرما

گرفته تا ساختن تأسيسات بندری و فرودگاه، از 

اعتبارات ارزان و فراوان گرفته تا يارانۀ انرژی 

و يارانۀ کاالهای اصلی که باعث می شود سرمايه 

داران بتوانند سطح مزدها را پائين تر و پائين تر 

 بياورند. 

عملکردش تنها  اما دولت سرمايه داری ايران

دولت های بورژوائی » عادی«انجام اين کارهای 

نيست. رژيم جمهوری اسالمی بر بخش مهمی از 

اين ارزش اضافی توليد شده در کشور و تمام 

درآمد نفت و بسياری از منابع طبيعی و اقتصادی 

سلطه دارد و اين ارزش ها و منابع را نه صرفاً 

ريق پيوندهای با مکانيسم های اقتصادی بلکه از ط

سياسی و اداری و دينی در اختيار يک اوليگارشی 

 –بورژوازی بوروکرات قدرت و ثروت يعنی 

نظامی، بخشی از تجار بزرگ و زمينداران 

بزرگ قرار می دهد. اين رژيم همچنين بخش 

مهمی از دسترنج کارگران و زحمتکشان و درآمد 

نفت را صرف گسترش ايدئولوژی ارتجاعی پان 

سم می کند که هدف آن تحکيم موقعيت خود اسالمي

    در منطقه و تخدير اذهان توده های مردم است.

بيش  1386بورژوازی ايران و دولت در سال 

 105تومان (بيش از هزار ميليارد  105از 

ميليارد دالر) ارزش اضافی استثمار کرده و بيش 

ميليارد دالر از درآمد صادراتی نفت خام  80از 

 185ار داشته است. يعنی بيش از را در اختي

ميليارد دالر در سال در اختيار طبقۀ سرمايه دار 

  و دولت بوده است.

نرخ ارزش اضافی در ايران بسيار باال است. 

اين نرخ تقريبا دو برابر نرخ استثمار در آمريکا و 

انگليس است و تنها نرخ استثمار در کشورهائی 

نرخ  ) با1980مانند برزيل (در سال های 

 استثمار در ايران قابل مقايسه است. نرخ

به اين شدت، تصاحب حجم عظيم  استثماری

ارزش اضافی ناشی از استثمار کارگران، و نيز 
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و منابع  تصاحب درآمد نفت و کنترل وسائل توليد

کشور، اينهاست آن مناقع اقتصادی ای که پايۀ 

اصلی استبداد سياسی و ديکتاتوری طبقاتی 

ايران را تشکيل می دهند. به خاطر  بورژوازی در

اين منافع هنگفت و استثمارگرانه است که رژيم 

 حاکم دست به هر جنايتی می زند. 

علت اصلی باال بودن نرخ استثمار و حجم 

ارزش اضافی در ايران نه باال بودن بارآوری 

کار، بلکه سطح بسيار پائين مزدها است. يعنی 

: 1389اقل د حدمز«همان گونه که در مقالۀ 

 »گامی ديگر در تشديد استثمار مطلق در ايران
خاطرنشان کردم، روش اصلی استثمار در ايران 

روش استثمار مطلق است. به همين جهت است که 

دولت جمهوری اسالمی و طبقۀ سرمايه دار ايران 

نظامی و چه  –(چه بورژوازی بوروکراتيک 

بورژوازی ليبرال) با تشکل يابی طبقۀ کارگر 

خالفند و به همين دليل مبارزه برای ايجاد تشکل م

های مستقل کارگری (مستقل از دولت، کارفرما، 

احزاب سياسی و نهادهای دينی) يکی از عرصه 

ناپذير مبارزۀ طبقاتی های بسيار مهم و اجتناب 

  کارگران ايران است.

من اين مقاله را به توضيح و محاسبۀ ميانگين 

ش اضافی در ايران نرخ استثمار يا نرخ ارز

اختصاص دادم. به عنوان جمع بندی و نتيجه 

به اين پرسش که چرا ارزيابی کّمی  ،گيری مقاله

چنين پاسخ  ،ميزان و نرخ ارزش اضافی مهم است

 می دهم: 

برای اينکه کارگران ديدی روشن از  •

وضعيت خود داشته باشند و از شدت 

استثمار و ستمی که بر آنان وارد می 

 ی دقيقی به دست آورند.شود آگاه

برای اينکه در مقابل سرمايه داران،  •

دولت سرمايه داری، ايدئولوژی 

پردازان، قلم زنان و ديگر مدافعان 

مذهبی و غير مذهبی سرمايه و دروغ 

و  پردازی ها و سفسطه بازی های آنان

نيز در برابر رفرميست های کارگری 

که همان حرف سرمايه داران را به 

می زنند، به منطقی محکم  زبان ديگری

مبتنی بر تحليل علمی و ارقام و آمار 

عينی متکی باشند. مبارزۀ کارگران با 

سرمايه داران، دولت سرمايه داری و 

ديگر مدافعان سرمايه داری مبارزه ای 

 -در عرصه های مختلف اقتصادی

اجتماعی، سياسی، نظری و فرهنگی 

است و کارگران بايد در تمام اين عرصه 

ا نه تنها قادر به مقابله با تهاجمات ه

دشمنان طبقاتی خود باشند بلکه بتوانند 

اشکال به آنان حملۀ متقابل کنند و با 

مبارزۀ آگاهانه و متحدانۀ خود  مختلف

آنان را شکست دهند. آگاهی عينی و 
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وضعيت  کارگر ايران ازعلمی طبقۀ 

و از  ايران خود، از وضعيت بورژوازی

طور کلی، به آمادگی وضعيت جامعه به 

مبارزات دفاعی و تهاجمی کارگران در 

شان با سرمايه داران و ديگر 

کمک تعيين کننده ای  استثمارگران

خواهد کرد. شناخت دقيق از ميزان و 

چگونگی استثمار کارگران بخشی از اين 

دانش و اطالع شناخت علمی است. 

درست، سالح جانشين ناپذيری در 

  مبارزۀ طبقاتی است.

برای اينکه کارگران به طور روشن و  •

دقيق ببينند چگونه در جامعۀ سرمايه 

داری محصول کارشان بين گروه ها و 

اليه های مختلف طبقات استثمارگر 

(سرمايه دارن صنعتی، سرمايه داران 

تجاری، بانکداران و ديگر سرمايه 

داران مالی و بهره خوار، ديوانساالران 

ظامی، و صاحب منصبان اداری و ن

و ميانی خصوصی،  رتبه عالی مديران

زمينداران بزرگ و غيره) تقسيم می 

شود. بدين سان هم دشمنان طبقاتی خود 

را بشناسند وهم نقش تعيين کنندۀ طبقۀ 

خود را در جامعۀ کنونی و به ويژه در 

جامعۀ آينده درک کنند. قانون ارزش 

اضافی بنيادی ترين قانون جامعۀ سرمايه 

فهم و توضيح پديده های  داری است و

مختلف اين جامعه مانند فقر روزافزون، 

بحران، تورم، عدم اطمينان به  بيکاری،

آينده، افزايش تبهکاری و فساد و غيره 

با فهم دقيق قانون ارزش اضافی و نتايج 

آن امکان پذير است. به همين طريق 

توضيح علمی و روشن پديده هائی مانند 

توری، سلطه از خود بيگانگی، ديکتا

طلبی و جنگ های تجاوزگرانه و نيز 

بسياری از جنگ های عادالنه و 

مبارزات طبقاتی نمی تواند بدون فهم اين 

قانون عينی اقتصاد سرمايه داری و 

 نتايج آن صورت گيرد.

عمومی و  ديدیکارگران برای اينکه  •

فراگير نسبت به نحوۀ ادارۀ توليد و 

ری توزيع ثروت در جامعۀ سرمايه دا

پيدا کنند، پوچی طغيان برانگيز اين 

حسی و شيوۀ توليد را نه تنها به طور 

 عقالنی و کلیبلکه به شکل  موردی

. کارگران با شناخت حجم کلی دريابند

توليد و ارزش اضافی ای که ساالنه 

توليد می کنند، با شناخت توليد و 

محصول اضافی ديگر زحمتکشان، با 

، با شناخت منابع و وسائل موجود

شناخت نيازها و کمبودها، امکانات و 

محدوديت ها بهتر می توانند به ممکن 
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استقرار شيوۀ توليد بودن و به ضرورت 

ه خود بايد طراح و و توزيع جديدی ک

شيوۀ  ، بيانديشند.باشند بازيگر اصلی اش

و  از انسان توليدی که استثمار انسان

ی را تخريب نيروهای مولد مادی و فکر

بردارد و شرائط تکامل همه از ميان 

جانبۀ استعداد های جسمانی و معنوی و 

رفاه روزافزون همۀ انسان ها را فراهم 

اين شيوۀ توليد با روبنای سياسی، سازد. 

حقوقی و فرهنگی درخور خود، نظام 

که به سوسياليستی را تشکيل می دهد 

کار ِ مزدی استثمار و سرمايه داری، 

ماعاً تنظيم شدۀ و توليد اجت دهدمی پايان 

مولدان آزاد و متحد با مالکيت اجتماعی 

وسائل توليد و مديريت مولدان مستقيم را 

جايگزين آن می کند و محو نظام طبقاتی 

و گذار به جامعۀ بی طبقه و بی دولت را 

 ممکن می سازد.

من شمار تقريبی کارگران مولد در سال   •

ميليون تخمين زدم.  7را حدود  1386

سال شمار کارگران مزدی غير در همان 

که بخش جدائی ناپذير طبقۀ  –مولد 

کارگر و خواهران و برادران طبقاتی 

کارگران صنعتی، کشاورزی و کارگران 

 2تا  5/1رقمی بين –مولد خدماتی اند 

ميليون نفر را تشکيل می دادند. شمار 

که اکثريت  – 1386بيکاران در سال 

 عظيم آنان نيز جزء جدائی ناپذير

در سال  -پرولتاريا محسوب می شوند 

طبق داده های سالنامۀ آماری 1386

 3هزار يا تقريبا  2992کشور به رقم   

ميليون می رسيد. بدين سان شمار کل 

به  1386کارگران مزدی ايران در سال 

ميليون نفر می  12تا  11رقمی بين 

رسيد. برای ارزيابی کامل کّمی 

گران کارگران ايران بايد شمار کار

بازنشسته را نيز به رقم باال افزود. بدين 

سان شمار کارگران شاغل، بيکار و 

 12قطعاً از  1386بازنشسته در سال 

ميليون نفر بيشتر بوده است. اينان با 

اعضای خانوادۀ خود جمعيتی بيش از 

ميليون نفر را تشکيل می دهند. اين  40

) حتما بيشتر شده 1389رقم اکنون (

ان می دهد که طبقۀ کارگر است. اين نش

ايران بزرگ ترين طبقۀ اجتماعی کشور 

است. همچنين ديديم که بزرگ ترين 

حتی  –نقش را در توليد و اقتصاد کشور 

بدون در نظر گرفتن درآمد صادراتی 

دارد. اينها ثابت می کنند که هيج  –نفت 

تحول مهمی در کشور، چه در عرصۀ 

واند سياسی و چه اقتصادی، تحولی که بت

تا چه  –جامعه را يک گام به پيش برد 
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 -برسد به انقالب و دگرگونی بنيادی 

بدون شرکت فعال، مستقل و آگاهانۀ 

طبقۀ کارگر قابل تصور نيست. آنجه 

گفته شد همچنين تأييدی بر اين امر است 

که طبقۀ کارگر ايران، دهقانان فقير و 

متوسط و ديگر زحمتکشان غير 

بيش  که مجموعاً  پرولتری شهر و روستا

صد جمعيت را تشکيل می در 90از 

سياسی، اقتصادی و  دهند منافع عينی ِ

اجتماعی واقعی و مشترکی در 

 -برانداختن نظم سياسی و اقتصادی 

 90اجتماعی حاکم دارند. اين تودۀ 

درصدی و باالتر، همچنين در استقرار 

حکومتی که انعکاس منافع حقيقی و 

واقعی کارگران و مشترک آنان و نمايندۀ 

زحمتکشان باشد و نه سرمايه داران و 

 10ديگر استثمارگران که کمتر از 

درصد جمعيت را تشکيل می دهند، 

ذينفع است. انقالب آتی ايران امر اين 

درصدی و باالتر است و  90تودۀ 

هنگامی که اين توده برای خواست های 

خود برپا خيزد نه تنها قادر است رژيم 

می با تمام ماشين نظامی، جمهوری اسال

امنيتی و انتظامی و زرادخانۀ 

ايدئولوژيکش را زير پای خود له کند، 

بلکه هيج قدرت امپرياليستی و ارتجاعی 

 را يارای مقابله با آن نخواهد بود.

برای اينکه کارگران در مبارزات   •

روزانه و جاری برای افزايش مزد، 

تعيين مزد حداقل، بهبود شرائط کار، 

هش ساعات کار، برابری مزد زنان و کا

مردان در برابر کار يکسان، پرداخت 

حقوق کافی به همۀ کارگران بيکار، منع 

کار کودکان، لغو هرگونه تبعيض در 

محيط کار و در جامعه، برابری 

کارگران مهاجر با کارگران بومی در 

همۀ زمينه ها، مسکن، بهداشت، درمان 

تحزب و آموزش، مبارزه برای تشکل و 

و غيره و غيره بر داده های مطمئن و 

 عينی تکيه کنند.

برای اينکه بتوانند وضعيت اقتصادی و  •

اجتماعی و دستاوردهای مبارزاتی خود 

را با کارگران کشورهای ديگر مقايسه 

کنند، از آنها بياموزند و دستاوردهای 

مبارزاتی خود را در اختيار آنان قرار 

 دهند.

ببينند تا هنگامی و سرانجام برای آنکه  •

که سرمايه داران و زمينداران وسائل 

توليد و زندگی و قدرت سياسی و 

ابزارهای آن را در دست دارند محصول 

کار و دسترنج کارگران و زحمتکشان 
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همواره به وسيله ای به ضد آنان و برای 

دربند نگاه داشتن و استثمار بيشترشان 

 تبديل خواهد شد.

 و ستم از خواهد می اگر ايران کارگر طبقۀ

 مبارزۀ بايد تنها نه شود آزاد داری سرمايه استثمار

 سرمايه نظام و دار سرمايه طبقۀ با خود ويژۀ

 توده همۀ کنار در بايد بلکه برد، پيش به را داری

 برای پيکار در آنها پيشاپيش در و ستم زير های

 اَعمال و ها سياست همۀ ضد به و دموکراسی

 و برزمد امپرياليستی های هنقش و حاکم ارتجاع

 اين. گيرد دست در را مبارزات اين رهبری

 که رسيد خواهد پيروزی به هنگامی مبارزه

 رژيم کارگری انقالبی در زحمتکشان و کارگران

 کنند، سرنگون را اسالمی جمهوری ارتجاعی

 بشکنند، درهم را آن اداری و نظامی ماشين

 زلع قابل و مسئول منتخب، شوراهای حکومت

 متکی که را روستا و شهر زحمتکشان و کارگران

 مستقر آن جای به اند مردم مسلح های توده بر

 سوسياليسم، به گذار برای راه سان بدين تا سازند

  .گردد هموار مزدی کارِ  لغو و استثمار محو

  1پيوست 

 مورد معنای در را »مولد کارگر« اصطالح ما

 ضافیا ارزش که کارگری يعنی مارکس، نظر

 ارزش ايجاد مستقيم وسيلۀ« يا و کند می توليد

 او. بريم می کار به است، سرمايه برای »اضافی

  :نويسد می

 بلکه نيست کاال توليد صرفا داری سرمايه توليد«

 برای نه کارگر. است اضافی ارزش توليد ماهيتاً 

 بنابراين. کند می توليد سرمايه برای بلکه خود

 اضافی ارزش بايد بلکه ،دکن توليد که نيست کافی

 ارزش که است مولد کارگری تنها. آورد وجود به

 گستری خود موجب سان بدين و کند توليد اضافی

 از بيرون مثالی. شود سرمايه] افزائی ارزش[

 معلم يک. زنيم می مادی اشيای توليد قلمرو

 بر عالوه که است مولد کارگر هنگامی مدرسه

 برای دهد ورشپر را خود شاگردان مغز آنکه

 اينکه. بکند جان مدرسه صاحب کردن ثروتمند

 در آنکه جای به را خود سرمايۀ مدرسه صاحب

 در اندازد کار به سازی سوسيس کارخانۀ

 در تغييری انداخته کار به »تدريس کارخانۀ«

 کارگر مفهوم رو اين از. کند نمی ايجاد رابطه

 يدمف اثر و کار بين ای رابطه بيانگر صرفاً  مولد

 بلکه ،نيست کار محصول و کارگر بين آن،

 ای ويژه اجتماعی توليد رابطۀ بيانگر همچنين

 ،کارگر به و برآورده سر تاريخ طول در که است

. است زده اضافی ارزش ايجاد مستقيم وسيلۀ داغ

 بلکه اقبال نشان نه بودن مولد کارگر سان بدين

 اول، جلد سرمايه، مارکس،.» (است بختی نگون

 بر تأکيد ،)14 فصل  آلمانی چاپ در( 16 فصل

 ).ش. س. است من از کلمات
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 مگر که شود مطرح پرسش اين است ممکن حال

 دارد؟ وجود هم مولد غير کارگر

 مانند هرچند که است کارگری مولد غير کارگر  

 اما فروشد می را خود کار نيروی مولد کارگر

 توليد اضافی ارزش و ارزش او کار روند در

 غيرمولد کارگران از نمونه يک. شود نمی

 نه و کاال مبادلۀ روند در که هستند کارگرانی

 مزد فروشندگان مانند کارند به مشغول آن توليد

بزرگ يا ويزيتورهای  فروشگاه يک در بگير

 بی زمينه اين در توضيحی .يک شرکت داروئی

 :نيست فايده

 –پول شکل از خود گردش روند در سرمايه

 و توليد لوسائ يعنی ،مولد سرمايۀ به سرمايه

 خريد صرف که ای سرمايه( متغير سرمايۀ

 می تبديل ،)کارگران مولد می شود کار نيروی

 شکل ،توليد روند در مولد سرمايۀ سپس گردد،

 در سرمايه -کاال. گيرد می خود به سرمايه -کاال

 -پول به بايد دارد نام سرمايه تحقق که بعدی روند

 که ای سرمايه – پول از که ودش تبديل سرمايه

 و است بيشتر ،افتاده کار به روند ابتدای در

 اما. است اضافی ارزش ،دو اين بين تفاوت

 به مولد سرمايه تبديل روند در تنها اضافی ارزش

 آيد می وجود به توليد روند در يعنی سرمايه -کاال

 در يا شده توليد کاالهای فروش روند در نه و

 روند در که کارگرانی. توليد لوسائ خريد روند

 شکل از يا پول به کاال شکل از سرمايه چرخش

 برای کارشان هرچند دارند فعاليت کاال به پول

 اما است الزمو چرخش آن  سرمايه بازتوليد

 آنها از بخشی. کنند نمی توليد اضافی ارزش

 اضافی ارزش و ارزش تحقق در ديديم چنانکه

 کاالئی شکل از شده توليد محصوالت تبديل يعنی

  .دارند نقش پولی شکل به

 در خريد مأموران يا مزدبگير فروشندگان

 که کسانی توليدی، مؤسسات ديگر و ها کارخانه

 گروه تنها غيره و دارند فعاليت بازاريابی در

 مزد کليۀ و حسابداران. نيستند مولد غير کارگران

 و محصوالت ها، قيمت محاسبۀ در که بگيرانی

 کارگر دارند فعاليت توليدی واحد يک های هزينه

 آوری، جمع جريان در زيرا ،مولدند غير

 پخش و نگهداری تحليل، و تجزيه پردازش،

 و محصوالت فروش و خريد به مربوط اطالعات

 به ارزشی ،بنگاه يک درآمدهای و ها هزينه

 به که مزدبگيری کارکنان همچنين. آيد نمی وجود

 مبادله وسائل وزيعت و نگهداری و تنظيم کار

 کار به بدان مربوط معامالت و) غيره و پول(

  ند.مولدغير کارگر مشغولند

 در که بگيری مزد کارگران همۀ کلی طور به

 کارگران مشغولند کار به سرمايه چرخش روند

 داری سرمايه نظام برای آنها وجود. مولدند غير

 هزينۀ کاهش باعث آنها کار چون است الزم
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 تنها نه کارگران اين اما شود می هسرماي چرخش

 بلکه آورند نمی وجود به اضافی ارزش و ارزش

 مولد کارگران توسط شده توليد ارزش از مقداری

 کارگران اين اگر البته. کنند می مصرف را

13Fچرخش هزينۀ نبودند

 داران سرمايه برای 14

افزايش می يافت و سود کمتری عايد گروه های 

 کاهش داران سرمايه. مختلف سرمايه دار می شد

 کارگران اين کار از ناشی که را چرخش هزينۀ

 کارگران وجود يعنی. »زنند می جيب به« است

 چرخش هزينۀ در جوئی صرفه باعث مولد غير

 می بهره آن از داران سرمايه که شود می سرمايه

 طريق بدين. اما اين ارزش جديدی نيست گيرند

 آنکه بی شوند می استثمار مولد غير کارگران

 .کنند توليد اضافی ارزش

 دفتری و اداری کارکنان ديگر که است روشن

 کارگران دولتی و خصوصی اقتصادی مؤسسات

 طريق همين به آيند می حساب به مولد غير

 غير مؤسسات مزدی کارکنان از بسياری

 و نظامیقضائی،  سياسی، اجتماعی،( اقتصادی

گی ، خدمتکاران مزدی خان)غيره و انتظامی

 حقوق و مزد. وغيره کارگران غير مولدند

 در خواه مولد، غير کارگران به پرداختی

 خواه و باشند مشغول کار به اقتصادی مؤسسات

                                                           
 faux فرانسوی اصطالح ها هزينه اين رایب مارکس - 14

frais   (هزينه های فرعی يا جنبی)برد می کار به را  . 

 متغير سرمايۀ جزو اقتصادی، غير مؤسسات در

 مزد تنها متغير سرمايۀ. آيد نمی حساب به

 طريق همين به. گيرد می دربر را مولد کارگران

 بهره سرمايۀ( وامی رمايۀس و تجاری سرمايۀ

 چون ،نيستند لدمو سرمايۀ) خوار بهره يا آور

 حرکت به اضافی ارزش توليد روند در مستقيماً 

 به اضافی ارزش از بخشی اما. آيند نمی در

 سود صورت به توليد روند در آمده وجود

 غير های سرمايه اين سمت به بهره و بازرگانی

 .شود می جاری مولد

 هزينه ،7 فصل« سرمايه دوم جلد در مارکس
 های گروه و مولد غير کار ،»چرخش های

 است کرده تشريح را مولد غير کارگران مختلف

 .دهيم می ارجاع بدان را خوانندگان که

، 17مارکس همچنين در جلد سوم سرمايه (فصل 

 ) می نويسد:سود تجاری

با گسترش مقياس توليد، عمليات بازرگانی «.... 

رای به چرخش درآوردن سرمايۀ ای که پيوسته ب

صنعتی، خواه به منظور فروش محصوالت 

کاال، خواه برای تبديل  -موجود در شکل سرمايه

پول به وسائل توليد و خواه برای حسابداری کل 

روند الزم اند، افزايش می يابند. محاسبۀ قيمت 

ها، حسابداری، صندوق و مراسالت جايشان 

می گيرند]. هر اينجا است [در اين مقوله جای 

اندازه مقياس توليد گسترده تر باشد عمليات 

 خيزش                                     ١١كارگران انقالبي متحد ايران                                 شماره   ارگان                         



49 

 

بازرگانی ِ سرمايۀ صنعتی بيشتر خواهد بود 

(هرچند اين دو افزايش به يک نسبت صورت 

نمی گيرند) و بنابراين کار و ديگر هزينه های 

چرخش به منظور تحقق ارزش و ارزش اضافی 

ن نيز افزايش می يابند. درنتيجه، استخدام کارگرا

مزدی برای فعاليت های بازرگانی يا کارکنان 

دفتری بازرگانی [کارکنان پيشخوان] ضرورت 

هزينۀ اين حقوق بگيران هرچند به می يابد. 

صورت مزد است اما از سرمايۀ متغيری که 

برای خريد [نيروی] کار مولد مصرف می شود 

. اين هزينه، هزينۀ سرمايه داران متمايز است

مايۀ پيش ريخته را افزايش صنعتی، حجم کل سر

می دهد بی آنکه مستقيماً ارزش اضافی را باال 

ببرد. زيرا صرفاً هزينۀ کاری است که برای 

تحقق ارزشی که قبال توليد شده اختصاص می 

يابد. اين هزينه مانند هر هزينۀ ديگری از اين 

نوع باعث کاهش نرخ سود می شود زيرا سرمايۀ 

بی آنکه ارزش  پيش ريخته افزايش می يابد

 مارکس می افزايد:». اضافی باال رفته باشد

هر قدر مقياس توليد بزرگ تر باشد ارزش و «

در نتيجه ارزش اضافی ای که بايد تحقق يابند 

کاالی  -بزرگ تر خواهند بود و در نتيجه سرمايه

توليد شده بزرگ تر خواهد بود و هزينۀ کارهای 

شوند به دفتری که باعث نوعی تقسيم کار می 

طور مطلق (هر چند نه نسبی) افزايش خواهد 

يافت ... کار بازرگانی صرفاً شامل عملياتی 

واسطه ای است که يا به محاسبۀ ارزش ها، يا 

تحقق آنها و يا تبديل آنها به وسائل توليد از پوِل 

تحقق يافته می شوند. بنابراين حجم کار بازرگانی 

د بستگی به حجم کل ارزشی که بايد تحقق ياب

پس طبيعی است که چنين کاری، برخالف دارد. 

کار مستقيما مولد، نه علت حجم اين ارزش ها 

. در مورد ديگر بلکه معلول و نتيجۀ آن باشد

 وضع به همين منوال است.، هزينه های چرخش

ضافی توليد رگر بازرگانی مستقيماً ارزش اکا

[نيروی] کار او با ارزش نمی کند، اما قيمت 

اين با هزينۀ توليد اين کارش و بنابر نيروی

در حالی که کاربرد  نيروی کار تعيين می شود

اين نيروی کار، اِعمال ِ آن همچون تالش، 

صرف انرژی و فرسايش، درست مانند مورد هر 

مزد بگير ديگر، به هيچ رو محدود به ارزش 

نيروی کار نيست. بنابراين مزد او ضرورتاً با 

حققش به سرمايه دار حجم سودی که او در ت

کمک می کند، تناسب ندارد. هزينۀ کارگر 

بازرگانی برای سرمايه دار و دستاوردش برای 

او برای سرمايه او کميت های متفاوتی هستند. 

 دار دستاورد دارد نه بدين علت که مستقيماً 

ون با انجام چارزش اضافی توليد می کند، بلکه 

در  کاری که بخشی از آن پرداخت نمی شود

 ».ارزش اضافی سهم دارد تحقق کاهش هزينۀ

 (تأکيد ها از من است. س. ش.) 
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به همين طريق مأموران مختلف مربوط به 

ماليات يا ثبت احوال و ثبت امالک برای چنين 

نظامی ضرورت دارند. نيروهای انتظامی، 

امنيتی و نظامی و قضائی بخش ديگری از 

شان اصلی کارکنان غير مولد هستند که نقش 

حفظ امنيت سرمايه و مالکان وسائل توليد و 

سرکوب کارگران و زحمتکشان است از اين رو 

اينها نيز برای نظام سرمايه داری الزم اند و اين 

نظام بايد هزينه های آنان را نيز بپذيرد. در 

جامعۀ سرمايه داری اين هزينه ها اساساً از 

ارزش اضافی ای که کارگران مولد توليد می 

د و از کار اضافی ديگر زحمتکشان (به کنن

صورت ماليات و غيره) تأمين می شوند. اينان 

چنانکه گفتيم در نظام سرمايه داری برای کاهش 

هزينۀ چرخش، محاسبات قيمت و هزينه، مسائل 

به گردش پول و اعتبار و غيره الزم اند.  مربوط

اگر کارگران غير مولد شاغل در بازرگانی 

که روند تحقق ارزش (تبديل  نباشند روشن است

صورت نخواهد پول)  -کاال به سرمايه  –سرمايه 

ناقص و غير کارآمدی  گرفت يا به شکل کامالً 

انجام خواهد شد و در نتيجه در روند گردش 

سرمايۀ اجتماعی اختالل به وجود خواهد آمد. 

همين امر در مورد کارگران غير مولد در زمينۀ 

 صادق است. امور اعتباری و پولی نيز

 است اين داشت توجه بايد که مهمی بسيار نکتۀ

 يا کارگر معنی به غيرمولد کارکن يا کارگر که

بحث مولد بودن يا نبودن در نيست.  زائد کارکن

نظام سرمايه داری، چنانکه گفتيم، به اين معنی 

است که آيا کارکنان مورد نظر ارزش اضافی 

ياليستی فرق توليد می کنند يا نه. در جامعۀ سوس

ميان کارگر مولد و غير مولد از ميان می رود و 

همه مولد خواهند بود ولی نه به معنی توليد کنندۀ 

ارزش اضافی، بلکه به معنی توليد کنندۀ 

محصول و خدمتی که تودۀ مردم بدان نياز دارند 

(همچنين می توان گفت همۀ کارگران، غير مولد 

خواهند بود!  -به معنی سرمايه دارانۀ کلمه  -

چون هيچ کارگری ارزش اضافی توليد نخواهد 

کرد و توليدات کارگران و زحمتکشان به 

صورت مستقيم يا غير مستقيم به خود آنها 

 برخواهد گشت).

 2پيوست 

بيشتر کتاب ها و نوشته های آموزشی برای 

توضيح اين روند مثال ساده ای از سه بخش با 

يک های سرمايه های برابر و ترکيب ارگان

متفاوت می آورند و فرض را بر اين می گذارند 

که تمام سرمايۀ ثابت در يک دورۀ گردش 

سرمايه مصرف شود. هرچند با اين گونه مثال ها 

اما در هم می توان جوهر مسأله را بيان کرد 

نسبتا پيجيده تری که به واقعيت  اينجا ما مثال

 سرمايهنقل از جلد سوم  نزديک تر است، به
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برقراری نرخ عمومی سود (نرخ سود « 9فصل 

 می آوريم. مارکس می نويسد:، »متوسط)

پنج حوزۀ مختلف توليد را که در آنها سرمايه «

هائی با ترکيب ارگانيک متفاوت چنانکه در 

 جدول زير آمده است در نظر می گيريم:

 سرمايه ها

C)  ،سرمايۀ ثابتVسرمايۀ متغير( 

 نرخ سود رزش توليد شدها ارزش اضافی نرخ ارزش اضافی

1 V 20 + C80 ٪100 20 120 ٪20 

2 V 30  +C70 ٪100 30 130 ٪30 

3 V 40  +C60 ٪100 40 140 ٪40 

4 V 15  +C85 ٪100 15 115 ٪15 

5 V 5  +C95 ٪100 5 105 ٪5 

 

ی برحسب در اين مثال برای حوزه های مختلف توليد و استثمار يکسان کار با نرخ سودهای بسيار متفاوت

 ترکيب ارگانيک های مختلف سرمايه ها مواجهيم. 

و ارزش کل کاالهای توليد شده  110و جمع کل ارزش های اضافی برابر  500جمع کل سرمايه ها برابر 

است سرمايۀ واحدی فرض  500حال کل سرمايه ها را که برابر  است. 610توسط اين سرمايه ها برابر 

جزای مختلف آن را تشکيل می دهند ... ترکيب متوسط اين سرمايه عبارت ا 5تا  1کنيم که سرمايه های 

واحد در  100واحد سرمايۀ متغير. اگر ترکيب سرمايه را برای  110واحد سرمايۀ ثابت و   390است از 

که  100واحد آن سرمايۀ متغير خواهد بود. سرمايه ای معادل  22واحد آن سرمايۀ ثابت و  78نظر بگيريم، 

و ارزش اضافی متوسطی  v 22+ c 78م کل سرمايه را تشکيل می دهد ترکيب متوسطی برابر يک پنج

واحد سرمايه] و نرخ  500واحد ارزش اضافی مربوط به کل  110خواهد داشت [يک پنجم کل  22برابر 

واحدی از سرمايۀ کل يا توليد مربوط به  100و سرانجام قيمت توليد هربخش  22 ٪سود متوسط برابر 
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]. بنابراين قيمت 610: 5= 122خواهد بود [يک پنجم توليد کل يا  122پنجم سرمايۀ کل برابر  يک

 » باشد. 122مربوط به يک پنجم سرمايۀ کل بايد  محصول

در يک دورۀ گردش سرمايه (يعنی روند تبديل سرمايۀ  کل سرمايۀ ثابتدر مثال باال فرض بر اين است که 

پول به سرمايۀ مولد)  –پول و تبديل سرمايه  –کاال به سرمايه  –يل سرمايه کاال و تبد –مولد به سرمايه 

ارزش محصوالت توليدی گردد. در مورد بخش گردان ِ سرمايۀ ثابت (مواد خام  واردمصرف شود، يعنی 

و کمکی، انرژی مصرف شده، وسائل يدکی و غيره) اين فرض با واقعيت انطباق دارد اما در مورد بخش 

ستوار سرمايۀ ثابت (ماشين آالت، تأسيسات و ساختمان های توليدی، اسکله، راه، پل و غيره) اين پايا يا ا

فرض غالبا درست نيست. تمام ارزش سرمايۀ پايا يا استوار معموال در بيش از يک دورۀ گردش وارد 

کسری از ارزش کاالهای توليد شده توسط آن سرمايه می شود. به عبارت ديگر در هر دورۀ گردش فقط 

سرمايۀ استوار وارد ارزش کاالهای توليد شده می گردد. بدين سان سرمايۀ پيش ريخته (کل مقدار سرمايه 

يکی نيست. برای محاسبۀ نرخ سود بايد کل سرمايه و نه فقط سرمايۀ  شده مصرف سرمايۀگذاری شده) با 

نيازی به اين کار نيست چون  مصرف شده را در نظر گرفت، اما برای محاسبۀ مقدار و نرخ ارزش اضافی

ارزش اضافی از سرمايۀ ثابت (چه کل آن و چه بخش مصرف شدۀ آن در يک دورۀ گردش) به دست نمی 

آيد. مارکس برای پرهيز از اشتباه در زمينۀ درهم آميختن سرمايۀ مصرف شده و سرمايۀ کل و دقت های 

 ه می دهد:محاسباتی ای که در اين زمينه بايد رعايت شوند چنين ادام

 بگيريم. 100برای اينکه به نتائج کامال غلطی نرسيم نبايد هزينۀ توليد را برابر با «

 با ، ارزش کاالهای توليد شده در صورتی برابر100٪با نرخ ارزش اضافی  V 20  +C80برای سرمايۀ  

120=  s20  +V 20  +C80  ]s 20 د محصول که تمام سرمايۀ ثابت وار بود خواهد] = ارزش اضافی

 4ساليانه گردد. اين امر ممکن است در برخی حوزه های توليد رخ دهد اما در مورد سرمايه ای با ترکيب 

واحد از سرمايه های مختلف  100نادر است. بنابراين هنگامی که ارزش کاالهای توليد شده توسط  1به 

ت چگونه به بخش پايا و بخش مورد نظر باشد بايد توجه کنيم که اين ارزش برحسب اينکه سرمايۀ ثاب

گردان تقسيم می شود، متفاوت خواهد بود. همچنين بايد در نظر داشت که عناصر پايای سرمايه های ثابت 

مختلف با سرعت های متفاوت مستهلک می شوند و بنابراين در زمان واحد مقادير متفاوتی ارزش به 

 80چه در سال  C 80 ود اهميتی ندارد. سرمايۀ ثابتمحصول توليد شده می افزايند. اما اين امر برای نرخ س

واحد ارزش به محصول ساليانه منتقل کند يعنی خواه محصول ساليانه برابر  5واحد و چه  50واحد، چه 
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در هر حال  s20  +V 20  +C5=  45يا  s20  +V 20  +C50= 90يا   s20  +V 20  +C80= 120باشد با 

واحد از هزينۀ توليد بيشتر خواهد بود و در هر حال برای تعيين نرخ   20زۀ به اندا ارزش [جديد] توليد شده

 20٪ سنجيده می شوند و در هر حال نرخ سود اين سرمايه  100واحد نسبت به سرمايۀ  20سود اين 

خواهد بود. برای روشن شدن بيشتر آنچه گفته شد در جدول زير نسبت های مختلفی از سرمايۀ ثابت پنج 

 رد بحث را وارد ارزش محصول توليد شده می کنيم:سرمايۀ مو

نرخ ارزش  سرمايه ها

 اضافی

ارزش 

 اضافی

سرمايۀ  نرخ سود

 مصرف شده

 هزينۀ توليد ارزش کاالها

1 V 20  +C80 ٪100 20  ٪20 50 90 70 

2 V 30  +C70 ٪100 30  ٪30 51 111 81 

3 V 40  +C60 ٪100 40  ٪40 51 131 91 

4 V 15  +C85 ٪100 15  ٪15 40 70 55 

5 V 5  +C95 ٪100 5  ٪5 10 20 15 

 جمع

V 110  +C390 

 کل    110 

 واحد سرمايه 100برای 

V 22  +C78 

 متوسط   ٪22  22 

 

 5را سرمايۀ کلی واحدی فرض کنيم می بينيم که ترکيب مجموع اين  5تا  1حال اگر دوباره سرمايه های 

  V 22  +C78  =100نيز ترکيب متوسط سرمايه  V 110  +C390  =500سرمايه يعنی 

واحد باقی مانده است. اگر اين ارزش اضافی را به  22تغيير نکرده اند. ارزش اضافی متوسط هم همان 

 اضافه کنيم قيمت کاالهای توليد شده مربوط به هر سرمايه را به دست خواهيم آورد: 5تا 1سرمايه های 
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ارزش  سرمايه ها

 اضافی

ارزش 

 الهاکا

هزينۀ 

 توليد

قيمت 

 کاالها

اختالف  نرخ سود

بين قيمت 

 و ارزش

1 V 20  +C80 ٪100  90 70 92  ٪22  +2 

2 V 30  +C70 ٪100  111 81 103  ٪22  -8 

3 V 40  +C60 ٪100  131 91 113  ٪22  -18 

4 V 15  +C85 ٪100  70 55 77  ٪22  +7 

5 V 5  +C95 ٪100  20 15 37  ٪22  +17 

 

باالتر از ارزش خود، و  17+7+2 =26 به ميزان )5) و (4) ، (1ربوط به سرمايه های (م کاالهای

کمتر از ارزش خود به فروش رفته  8+  18=  26) به ميزان 3) و (2( کاالهای مربوط به سرمايه های

ن سود دطوری که تفاوت های بين قيمت و ارزش در اثر توزيع منظم ارزش اضافی و يا افزوبه اند، 

سط به هزينۀ توليد يکديگر را خنثی می کنند. بخش های يکسانی از کاالها به قيمتی باالتر يا پائين تر از متو

 ».ارزش خود به فروش می روند

در آغاز، نرخ سود بين شاخه های مختلف توليد بسيار متفاوت «... بدين سان مارکس چنين نتيجه می گيرد: 

، به شکل نرخ سود عمومی ای که ميانگين نرخ های سود است. اين نرخ های متفاوت در اثر رقابت

متفاوت است در می آيند. سودی که مطابق اين نرخ سود به سرمايۀ معينی، فارغ از ترکيب ارگانيک آن 

سرمايه، تعلق می گيرد سود متوسط نام دارد. اگر به هزينۀ توليد يک کاال سهم سود متوسط ساالنۀ سرمايۀ 

يۀ مصرف شده) در توليد آن کاال را با توجه به شرايط گردش سرمايه اضافه کنيم، پيش ريخته (و نه سرما

را در نظر می گيريم که بخش  500قيمت توليد آن کاال به دست می آيد. به عنوان مثال سرمايه ای معادل 

فرض شده،  400و استهالک سرمايۀ پايا در مدت گردش بخش گردان سرمايه که  100پايای آن برابر 

می گيريم. هزينۀ 10٪باشد. نرخ سود متوسط [کل سرمايه] برای اين دورۀ گردش را 10٪ابر بر
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واحد برای سرمايۀ گردان  400واحد برای استهالک سرمايۀ پايا و 10محصوالت توليد شده عبارت است از

ل سرمايه . حال اگر به اين هزينۀ توليد سود متوسط ک410[مزد به عالوۀ بخش گردان سرمايۀ ثابت] يعنی 

 ». خواهد شد 460را بيافزائيم قيمت توليد برابر   10x  500٪=  50يعنی 

خود، يعنی هزينۀ توليد به عالوۀ سود  قيمت توليدخالصه اينکه با تکامل سرمايه داری کاالها براساس 

وند ( يا متوسط کل سرمايه ای که برای توليد آنها در يک دورۀ گردش سرمايه به کار افتاده مبادله می ش

دقيق تر بگوئيم به قيمتی حول قيمت توليد مبادله می شوند). سود متوسط هر بخش از سرمايۀ اجتماعی 

برابر است با مقدار اين سرمايه ضرب در نرخ سود عمومی يا متوسط سرمايه. نرخ سود متوسط سرمايه يا 

يک دورۀ گردش سرمايه بر کل  نرخ عمومی سود از تقسيم کل ارزش اضافۀ توليد شده (و تحقق يافته) در

 ارزش سرمايۀ اجتماعی به دست می آيد. 

  3پيوست 

در اينجا مورد معلمان (در معنی وسيع کلمه يعنی آموزگاران دبستان ها، دبيران دبيرستان ها و مدرسان 

کارگر  دانشگاه ها و مدارس عالی) و کارکنان مزدی بهداشت و درمان را از اين زاويه که آيا بايد آنان را

 مولد به حساب آورد يا نه بررسی می کنيم. 

ديديم که مارکس معلمان حقوق بگير را که در مؤسسات خصوصی انتفاعی کار می کنند  1در آغاز پيوست

کارگر مولد می داند. پرسشی که مطرح می شود اين است که آيا معلمانی که در استخدام دولت (بخش 

  يا نه؟رمولد (توليد کنندۀ ارزش اضافی) به حساب آورد عمومی) هستند را نيز می توان کارگ

نخست ببينيم آيا معلمان استخدامی بخش دولتی استثمار می شوند يا نه و اگر استثمار می شوند ثمرۀ استثمار 

 آنها به جيب چه کسانی می رود. 

بيشتر آنها) حقوقی يا 90٪اکثريت عظيم معلمان (حدود  نشان می دهد کهنگاهی به حقوق دريافتی معلمان 

که قرار بود حقوق  1386در حد حقوق متوسط کارگران يدی يا کمی بيشتر دريافت می کنند. در سال 

) گفت حقوق آن زمانهزار تومان در ماه برسد، حداد عادل (رئيس مجلس  330بخشی از معلمان به 

هزار تومان در ماه  180حدود  عکه در آن موقمعلمانی که در ابتدای کار هستند با حداقل حقوق کارگران (
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14Fبود) برابر است.

اکنون نيز اين وضعيت  تغييری پيدا نکرده است و اکثر معلمان مانند کارگران زير خط  15

فقر زندگی می کنند. اين به روشنی نشان می دهد که معلمان استثمار می شوند. حال پرسشی که می تواند 

فی ای هم برای طبقۀ سرمايه دار به وجود می آورند يا اينکه مطرح شود اين است که آيا معلمان ارزش اضا

 مانند کارگران غير مولد نقش شان کاهش هزينه های فرعی مانند هزينۀ چرخش يا حفظ نظم و غيره است. 

و کار ندارند  شرکت روند اين در چونروشن است که معلمان هزينۀ چرخش سرمايه را کاهش نمی دهند  

يت سرمايه هم نيست. ولی معلمان با کارشان در آموزش کودکان و جوانان که بخش آنها حفظ نظم و امن

و به طور مشخص هزينۀ  – هزينۀ توليدیمهمی از آنها کارگران و کارمندان آينده اند، بخش قابل توجهی از

 مؤسسات سرمايه داری (خصوصی يا دولتی) را کاهش می دهند. –نيروی کار 

است. می دانيم که کارگر برای کارکردن نياز به حد معينی از سواد (خواندن،  توضيحی در اين باره الزم 

نوشتن، حساب کردن و غيره) دارد و هر قدر سرمايه داری بيشتر تکامل يابد نياز توليد و اقتصاد به طور 

ش بيشتر می شود. اگر آموز» حد معين«کلی به افراد آموزش ديده در تمام سطوح افزايش می يابد و اين 

عمومی (که هزينۀ آن برعهدۀ دولت است يعنی از محل ماليات و غيره تأمين می شود) نبود، سرمايه داران 

(اعم از دولتی يا خصوصی) مجبور بودند هزينه ای برای آموزش کارگران صرف کنند و يا مزد آنها را 

ن صورت يا بايد سرمايه داران در حدی باال ببرند که کارگران بتوانند خود اين هزينه را تأمين کنند. در آ

برای آموزش کارگران و فرزندان شان (که بخش اعظم آنها کارگران آينده را تشکيل می دهند) معلم 

استخدام می کردند  و يا بايد آنقدر به مزد کارگران می افزودند که کارگران بتوانند تمام هزينۀ آموزش را 

 خود به عهده گيرند.

اری از کشورهای ديگر جهان هزينۀ آموزش عمومی برعهدۀ دولت است. يعنی اما در ايران و در بسي 

دولت به جای سرمايه داران هزينۀ آموزش کارگران را برعهده می گيرد و بدين سان هزينۀ نيروی کار را 

به نفع سرمايه داران پائين می آورد. همچنين با افزايش سواد و دانش نيروی کار، بارآوری کار و در نتيجه 

نرخ استثمار افزايش می يابد. اينکه آموزش عمومی به نفع خود کارگران هم هست يا می تواند باشد منافاتی 

با اين واقعيت ندارد که آموزش عمومی کارگران توسط دولت باعث کاهش هزينۀ مزد و بنابراين افزايش 

 حجم و نرخ ارزش اضافی می شود.

                                                           
 1389ارديبهشت  9ايلنا  - 15
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ز بايد توجه داشت دولت از يک سو با تربيت رايگان متخصص در زمينۀ آموزش عالی و تحقيق و توسعه ني

برای مؤسسات سرمايه داری (خصوصی يا دولتی) و از سوی ديگر برعهده گرفتن بخش عمدۀ هزينه های 

 پژوهشی هزينه های سرمايه داران را کاهش می دهد. 

عمومی در سطوح مختلف  غير انتفاعی بودن آموزشنکته ای که بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که 

15Fنيست هابه معنی غير استثماری بودن آن

. معلم در اين مؤسسات استثمار می شود و ارزش اضافی به 16

وجود می آورد. اما دولت به عنوان صاحب و کارفرمای مؤسسات آموزشی عمومی، برخالف مؤسسات 

ده از معلمان را به آموزشی خصوصی و برخالف مؤسسات انتفاعی دولتی، ارزش اضافی استثمار ش

صورت سود در يک حساب يا صندوق کنار نمی گذارد چون خدمات آموزشی را نمی فروشد تا بتواند 

بخش هزينه و سود آن را جدا کند (هرچند در مؤسسات غير انتفاعی هم حسابداری وجود دارد). دولت 

 تنها نه داران سرمايهی گذارد. م» عموم«خدمات آموزشی را به طور رايگان يا تقريبا رايگان در اختيار 

از اين آموزش رايگان برای خود و فرزندانشان بهره می گيرند بلکه آموزشی هم که نصيب کارگران می 

شود چنانکه ديديم در خدمت کارآئی و بارآوری نيروی کار است که به کاهش هزينۀ نيروی کار و افزايش 

ر اثر آموزش) منجر می شود. در يک کالم دولت نرخ ارزش اضافی (از طريق افزايش بارآوری کار د

ارزش اضافی استثمار شده از معلمان را به صورت مستقيم و غير مستقيم به طبقۀ سرمايه دار منتقل می 

 کند. 

به طور خالصه، ارزش اضافی بيشتری که سرمايه داران از کارگران مولد آموزش ديده و دارای 

 ،ه کارگران مولد بدون آموزش و بدون انضباط به دست می آورندنسبت ب مدرسه اندانضباطی که محصول 

به طور غير مستقيم محصول کار معلمان است، بنابراين معلمان به همين نسبت در ايجاد ارزش اضافی 

 سهيم اند و کارگر مولد محسوب می شوند.  

رمان هم صدق می کند. آنچه در مورد معلمان گفتيم  در مورد کارکنان مزدی در رشته های بهداشت و د 

تا آنجا که به بخش خصوصی و يا بخش دولتی انتفاعی در اين حوزه مربوط می شود (بيمارستان ها، 

کلينيک ها، مراکز توان بخشی، آزمايشگاه های پزشکی، پرتونگاری، فيزيوتراپی و غيره) بخش اعظم 
                                                           

اصوال بخش غير انتفاعی، بخش غير تجاری و بخش عمومی (خدمات عمومی) در نظام سرمايه داری ساختارها و  -  16

يچ جامعۀ سرمايه داری بخش انتفاعی يا بنگاه ها و مؤسسات خصوصی نمی نهادهای الزمی برای بخش انتفاعی هستند. در ه

  توانند بدون تکيه بر بخش های غير انتفاعی، غير تجاری و بدون پشتيبانی خدمات عمومی به فعاليت خود ادامه دهند.
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نس، کارکنان فنی و نگهداری و مسئوالن آمبوال پرستاران،کارکنان اين مؤسسات (بهياران، بهورزان، 

غير از  –بخشی از متخصصان و پزشکان  آزمايشگاه، مددکاران اجتماعی و حتیتعميرات، تکنيسين های 

کادرها و مديران) کارگر مولد به شمار می روند يعنی برای صاحبان مؤسسات بهداشتی و درمانی 

کنان رشته هائی که نام برديم، خواه در مزد و حقوق اکثريت کارخصوصی ارزش اضافی توليد می کنند. 

16Fبخش خصوصی و خواه در بخش دولتی، در سطحی مانند کارگران ديگر شاخه ها است

17.  

شبيه مؤسسات آموزش عمومی است. نقش اين مؤسسات  در اين بخش هانقش مؤسسات دولتی غير انتفاعی 

نه ها نبود سرمايه داران می بايست حفظ سالمت و توان نيروی کار است. اگر خدمات دولتی در اين زمي

مزد کارگران را به ميزانی افزايش دهند که کارگران بتوانند خود اين هزينه ها را برعهده گيرند (چون مزد 

بايد هزينه های الزم برای نگهداری و باز توليد نيروی کار را تأمين کند). مؤسسات درمانی و بهداشتی 

ومی، کارکنان مزدی فعال در بهداشت و درمان را استثمار می بخش عمومی مانند مؤسسات آموزش عم

کنند اما حاصل اين استثمار به صورت سود به جيب دولت نمی رود (يا تماماً نمی رود). دولت با ارائۀ 

بهداشتی و درمانی در واقع بخشی از هزينۀ افزايش مزد را که در  ارزان برخی خدماترايگان يا نسبتا 

مک ها اجتناب ناپذير می بود، برعهده می گيرد. بدين سان ارزش اضافی توليد شده صورت نبودن اين ک

را به طور غير مستقيم به مؤسسات  –يا بخش مهمی از آن  –در مؤسسات درمانی و بهداشتی غير انتفاعی 

 سرمايه داری انتقال می دهد.

، و همچنين کارکنان بخش -ابه غير از مديران و کادره –در نتيجه ما معلمان بخش خصوصی و عمومی 

 را جزو کارگران مولد به حساب می آوريم. –به غير از مديران و کادرها  –بهداشت و درمان 

 

 
                                                           

 افزايش گفت: اين 89نان در سال ره به افزايش حقوق کارکدر گفتگو با خبرنگار ايلنا با اشارستار ايران پدبير کل خانۀ   -  17

 هزار 400 با برابر آنان حقوق متوسط كه بوده تومان هزار 25 پرستاران یبرا شده ابالغ ماه سه گذشت از پس كه حقوق

  1389خرداد 16ايلنا منبع: شود.  مي تومان
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 4پيوست 

ميليون نفر برآورد کرديم. شمار کل توليد کنندگان  7حدود  1386ما شمار کل کارگران مولد را در سال  

حتی اگر بارآوری کار ميليون نفر است. بدين سان  5/6تا  3/6مستقل اعم از صنعتی و کشاورزی حدود 

روشن است که توليد کارگران مولد از کل توليد  ،کارگران مزدی و کارکنان مستقل را يکسان فرض کنيم

با توجه به اما . خواهد بوددرصد توليد ناخالص بدون نفت بيشتر  50مولدان مستقل و بنابراين قطعاً از 

وليد و سازماندهی کار و بازده ناشی از مقياس در صنايع بزرگ و به طور کلی پيشرفته تر بودن وسائل ت

در صد توليد ناخالص بدون نفت  70واحدهای بزرگ کار و توليد با اطمينان می توانيم بگوئيم که بيش از 

 توسط کارگران مزدی صورت می گيرد.

کل  1385می کند. در سال  چند مثال و بررسی در مورد صنعت، خدمات و کشاورزی موضوع را روشن

ميليارد تومان بالغ 7/31612نفر بودند و کل ارزش افزودۀ آنان به  3458000شاغالن در صنعت (ساخت) 

افزودۀ  و کل ارزش 1061000کارکن و بيشتر  10می شد. در همان سال شمار شاغالن کارگاه های دارای 

 31بيشتر، که کمتر از  کارکن يا 10رگاه های دارای ميليارد تومان بود. يعنی کارکنان کا9/26939آنان مبلغ 

ارزش افزودۀ بخش صنعت را توليد می کردند. به بيان  85٪درصد کل کارکنان صنعتی بودند، بيش از 

) 270٪برابر ( 7/2ديگر توليد سرانۀ کارکنان کارگاه های دارای ده کارکن و بيشتر به طور متوسط بيش از 

 10نفر بود. البته بخش مهمی از توليد در کارگاه های کمتر از  10اه های کمتر از توليد سرانۀ کارکنان کارگ

نفر نيز توسط کارگران مزدی اين کارگاه ها صورت می گيرد. بدين طريق اغراق نخواهد بود اگر بگوئيم در 

ه سهم پيش  توليد صنعتی توسط کارگران مزدی انجام می شد و  90 ٪تا  85چيزی در حدود 1386سال 

در صد حجم  15تا  10بين  وران، استادکاران و صنعتگران کوچکی که خودشان توليد کننده بودند حداکثر

 ارزش افزودۀ توليد صنعتی بدون نفت بود.

در مورد خدماتی مانند آموزش، سهم توليد کنندگان خرد بی شک ناچيز است. در مورد خدمات بهداشتی و 

ای مطب و برخی پرستاران و متخصصان خدمات بهداشتی و درمانی درمانی با توجه به شمار پزشکان دار

که برای خود کار می کنند می توان سهمی برای اينگونه مشاغل آزاد در توليد خدمات بهداشتی و درمانی 

قائل شد. اما نگاهی به وضعيت شاغالن در بخش بهداشت و درمان نشان می دهد که در اين بخش نيز وزن و 

 بسيار بيشتر از دارندگان مشاغل آزاد است. اهميت کار مزدی
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هزار نفر بوده است (جدول  521شمار کل شاغالن در بخش بهداشت و مددکاری اجتماعی  1385در آبان 

شاغل در وزارت بهداشت و کارکنان عدۀ نيروی انسانی، سالنامۀ آماری کشور). در همان سال  3-8شماره 

اگر بيمارستان ها و  و همچنين ادن در اين بخش را تشکيل می دنفر بود که اکثر شاغال 321544درمان 

کلينيک های خصوصی را در نظر بگيريم به اين نتيجه خواهيم رسيد که بخش عمدۀ خدمات بهداشتی و 

 انجام می گيرد.   –بخش عمومی و خواه خصوصی در خواه  –درمانی در ايران توسط کارکنان مزدی 

اف تماماً توسط کارکنان مزدی انجام می شود و توليد کنندگان مستقل در آن خدمات مخابرات و پست و تلگر

ها  ینقشی ندارند. بخش مهمی از خدمات حمل و نقل و توريسم و رستوران و تمام کار بارگيری و تخليۀ کشت

 و غيره نيز توسط کار ِ مزدی صورت می گيرد.

 بخش کشاورزی است.  ،ز کارگران مزدی استتنها بخشی که در آن نقش توليد کنندگان مستقل مهم تر ا

در اين و نقش مولدان مستقل بخش کشاورزی تا حدودی نقش کارگران مزدی  نگاهی به برخی داده ها در

 بخش را روشن خواهد کرد. 

در  1382در س�ال   - 1386سالنامۀ آماری کش�ور منتشر شده در  –طبق داده های رسمی مرکز آمار ايران  

 3471972بهره برداری کشاورزی وجود داشته که به صورت زي�ر طبق�ه بن�دی ش�ده ان�د:  4332423ايران 

 802312خ�انوار از آنه�ا ص�احب زم�ين ب�وده ان�د و 2669660خانوار معمولی بهره بردار ساکن روس�تا ک�ه 

 خانوار بی زمين. 

o  816104  واحد از آنها بی زمين بوده اند. 12382بهره بردار غير ساکن که 

o 36239 خانوار آنها بی زمين بوده اند. 36236نوار معمولی غير ساکن که خا 
o 8108  تای آنها بی زمين بوده اند.  763شرکت رسمی يا مؤسسۀ عمومی که 

خانوار  231280از کل خانوارهای معمولی بهره بردار 1382طبق داده های باال می بينيم که درسال 

کارکن اين خانوارهای بی زمين (که رقمی در  درصد آنها بی زمين بوده اند. اعضای 1/23يعنی 

ميليون را تشکيل می دادند) يا به صورت کارگر کشاورزی در واحدهای بزرگ  5/1حدود دست کم 

کشاورزی کار می کردند يا به صورت کارگر فصلی برای زمينداران بزرگ و دهقانان مرفه و يا 

ه اجاره می کردند. ما شمار دقيق اين بخش های اينکه قطعه زمينی از زمينداران بزرگ يا دهقانان مرف
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که در متن مقاله آمده است  3-20مختلف کارکنان بی زمين در بخش کشاورزی را نداريم. در جدول 

هزار نفر برآورد شده است. به نظر می رسد که کارگران  281شمار کارکنان کشاورزی مزدی حدود 

اين » کارگران ساده«نيامده اند و احتماالً در بخش فصلی يا روزمزد کشاورزی در اين رقم به حساب 

 و دهقانی خانوارهای برحسب ساالنه محصوالت زير کشت های زمين جدول ادغام شده اند. توزيع

 کشاورزی در جدول زير خالصه شده اند: بزرگ واحدهای

بهره مساحت کل  

 برداری

شمار کل بهره 

 برداری ها

کل مساحت زمين  درصد

زير کشت 

 ار)(هکت

 درصد

 7/19 3/22924 7/65 1735532 هکتار 5کمتر از  دهقانان فقير

 5/19 2271691 4/17 459339 هکتار 10هکتارتا  5 طدهقانان متوس

 5/29 3436695 9/12 339549 هکتار 25تا  10 دهقانان ثروتمند

 زمينداران بزرگ

(حقيقی يا 

 حقوقی)

 3/31  3646238 9/3 104065 هکتار و بيشتر 25

 100 11647027 100 2639486  کل

 

زمين های زير کشت مربوط به مالکيت های بزرگ زمين  درصد 3/31جدول نشان می دهد که اين 

هکتار بوده اند و همچنين دهقانان ثروتمند (دارای بهره  25(حقيقی يا حقوقی) يعنی بهره برداری های باالی 

د زمين های زير کشت را در اختيار داشته اند. اگر تنها درص 5/29هکتار) حدود  25تا  10برداری های بين 

درصد کل زمين های زير کشت را دربر می گيرند و  3/31بهره برداری های بزرگ را در نظر بگيريم که 

توجه داشته باشيم که اين بهره برداری ها به خاطر استفادۀ بيشتر از ماشين آالت کشاورزی، سيستم آبياری 

اندازۀ تر از بذر مناسب و کود، داشتن انبار و سردخانه و غيره، صرفه جوئی ناشی از مدرن، استفادۀ بيش

  ، سازماندهی کار و غيره به طور متوسط بازدهی باالتر از بقيه دارند، نتيجه می گيريم که بزرگ توليد

ری در مورد درصد کل توليدات کشاورزی است و همين امر تا حدود کمت 3/31توليدات آنها بسيار بيشتر از 

 دهقانان ثروتمند صادق است. 
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درصد زمين ها است، در نظر بگيريم با توجه به آنچه  3/31حال اگر تنها بهره برداری های بزرگ را، که 

درصد باشد. اگر نه تمام اين توليد دست کم بخش مهمی  45تا  40سهم آنها از توليد کشاورزی شايد  ،گفته شد

شاورزی توليد می شود و همين امر در مورد بخشی از توليد دهقانان ثروتمند از آن توسط کارگران مزدی ک

صادق است. بدين سان از يک سو با توجه به شمار تقريبی کارگران مزدی کشاورزی و از سوی ديگر توليد 

درصد کمتر نخواهد  25در واحدهای بزرگ کشاورزی سهم کارگران کشاورزی در کل توليد اين بخش از 

  پروری، ماهيگيری و شکار هم در رقم کلی منظور شده اند). بود (دام

 13را در نظر بگيريم از اين توليد حدود  1386حال اگر کل توليد ناخالص داخلی بدون نفت در سال 

درصد مربوط به  5/24درصد مربوط به بخش کشاورزی، دام پروری، جنگل داری، ماهيگيری و شکار، 

مربوط به خدمات (آموزش، بهداشت، حمل و نقل،  5/62و برق و صنعت و معدن و ساختمان و آب 

مخابرات و ارتباطات، خدمات اداری و دفتری، تجارت، توريسم و رستوران داری) بوده است. اگر از بخش 

کنار بگذاريم (خواه آنچه مربوط به کارگران  ،خدمات، تجارت و خدمات اداری و دفتری را که توليد نيستند

 اه آنچه مربوط به کارکنان مستقل) به نتيجۀ تقريبی زير می رسيم:مزدی است و خو

سهم کارکنان  بخش اقتصادی

 مستقل در توليد 

سهم کارگران 

 مزدی در توليد

 کل

 13 )25٪(    25/3 )75٪(    75/9 کشاورزی، دام پروری، جنگل داری، ماهی گيری، شکار

 5/24 )85٪(  83/20 )15٪(    67/3 صنعت، معدن، ساختمان، آب و برق

خدمات (آموزش، بهداشت و درمان، حمل و نقل، مخابرات،  

 ارتباطات، توريسم و رستوران داری)

63/16 )٪25( 87/46  )٪75( 5/62 

 100٪ 95/70٪ 05/29٪ جمع

 

درصد  30از بدون درآمد صادراتی نفت کمتر توليد کنندگان مستقل در توليد ناخاص داخلی بدين سان سهم 

  .درصد است 70کارگران مزدی بيش از و سهم 
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