
  در ايران کارگران نرخ استثمار ميانگين 
، مدرسهبندر، معدن، کشتزار، نيروگاه برق، ، ساختمانی کارگاهيدی يا فکری که در کارخانه،  کارگر هر

نقل،  و يا بر روی وسائل حمل وفرهنگی تفريحی و  مراکز و رستوران هتل،و بيمارستان،  دانشگاه

وز و هر ساعت استثمار را با گوشت و پوست ر هر است به کار مشغولارتباطات، مخابرات، و غيره 

و فقر و سيه خود احساس می کند و انباشت بی وقفۀ سرمايه و ثروت سرمايه داران و ديگر استثمارگران 

و  اين واقعيت که کارگران استثمار می شوند. خود می بيند انبا چشمروزی خود و هم طبقه ای هايش را 

برای نيز و  زحمتکشان و امری دائمی و روز افزون است برای کارگرانداری در جامعۀ سرمايه استثمار 

که پول، پول نمی زايد  کسی می داند هر. ی امری بديهی به شمار می رودی غرضهر انسان واقع بين و ب

بدون نمی توانند  ها رايانه و ربات هاُ ها، اتوماتتأسيسات و مدرن ترين  و پيشرفته ترين ماشين ها و

کنند و می اندازند، برنامه ريزی و کنترل  یو فکری کسانی که آنها را به کار می بدنی، عصبی نيرو

خود اين ماشين  افزون براين. آورندکترين محصول و خدمتی به وجود نمايند کوچمی تعمير و نگهداری 

نيروی کار بدنی،  ها، ربات ها، رايانه ها، اتومات ها و غيره بايد طراحی و ساخته شوند و اين نيز جز با

 فکری و يدی کارمحصول و جز با تکيه بر تکنولوژی و دانش که عصبی و فکری کارگران يدی و فکری 

   .ميسر نيستاست،  انباشت شدۀ گذشته و حال

چه نيازی به دانستن ميزان و نرخ استثمارهست؟  پس بدين سان ممکن است اين پرسش مطرح شود که 

غير «استثمار، چه کم و چه زياد، وانگهی  .ر می شوند و همين کافی استکارگران می دانند که استثما

  !»کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنيم«: و بايد با آن مبارزه کرد است» غير انسانی«و » عادالنه

با سرمايه داری مبارزه مبارزه با استثمار و با نظام های استثمارگر و به طور مشخص ما می گوئيم 

نظری و فرهنگی  بلکه مبارزه ای همه جانبه در حوزه های اقتصادی، سياسی، ،اخالقی نيست امری صرفًا

ت و بايد شناخت عينی و علمی داشمبارزه ای است که برای پيشبرد آن و برای به پيروزی رساندنش . است

آن  که درخود را بی نياز بداند، هرچند  شناخت و اندازه گيری کّمیشناخت عينی و علمی نمی تواند از 

و اينها همه بايد در خدمت عمل انقالبی  نيز ضروری است تحليل و بررسی کيفیچون  خالصه نمی شود

  .طبقۀ کارگر باشند

نرخ استثمار، نرخ ارزش اضافی يا نخست مبانی نظری و روش شناختی محاسبۀ ما در اين نوشته 
 در مارکس آن، آنگاه روشسپس مسألۀ ارزش و قيمت و نقش آن در محاسبۀ ارزش اضافی و نرخ 

را  ايران در استثمار نرخ ميانگين واقعی و پس از آن محاسبۀ های داده براساس اضافی ارزش محاسبۀ

 بندی می جمع ،داده ايمانجام  نوشتهج تحليل و محاسباتی را که در طول ينتا ،در پايان. توضيح می دهيم
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. که در زير نويس ها به آنها ارجاع داده شده استپيوست است  ۴مقاله عالوه بر متن اصلی دارای . کنيم

مطالب و اطالعاتی است که در مقاله مورد بحث قرار اين پيوست ها بيشتر برای توضيح نظری برخی از 

می تواند در  ،ج موضوع اصلی نوشته آگاه شوديخواننده ای که ميل دارد زودتر از تحليل و نتا. گرفته اند

اين پيوست ها به خواندن مقاله ادامه دهد و پس از آن در صورت احساس  مرحلۀ اول بدون مراجعه به

  . لزوم به مطالعۀ پيوست ها بپردازد

  محاسبۀ نرخ استثمار مبانی نظری و روش شناختی  -١

کارگران مولد ،در شيوۀ توليد سرمايه داری  
١

و  محصوالتکاری که معادل  يعنی ،کار الزم عالوه بر 

 معينی مدت برای مزد دريافتی آنانمعادل  آنها و به عبارت ديگريد نيروی کار الزم برای بازتول خدمات

 ،که به صورت محصول اضافی در می آيدنشده يعنی کار رايگان يا پرداخت  کار اضافی، مقداری است

تحمل کارگران از نظر اقتصادی مجبور به در نظام سرمايه داری، . به کارفرمايان تحويل می دهند

و  ندو وسائل زندگی ا چون فاقد وسائل توليد تحويل مقداری کار اضافی به کارفرمايان هستند استثمار يا

در از سوی ديگر نيروی کاری که نتواند  .ادامه دهندزندگی  نمی توانند بهبدون فروش نيروی کارشان 

  .نخواهد شدارزش توليد کند استخدام  ،برای آن مدت ، يعنی بيش از مزدبيش از ارزش خود ی معينزمان

نرخ ارزش . نام دارد نرخ ارزش اضافی يا نرخ استثمار ،در زمان معين نسبت کار اضافی به کار الزم 

قابل تعريف  برای کل کارگران مولد در يک جامعۀ سرمايه داریاضافی هم برای فرد کارگر مولد و هم 

ارزشی معادل مزد  اعتس ٨از اين  عتاس ۴ کند و در مدت ساعت کار ٨اگر کارگری روزانه  .است

ش اضافی يا ساعت و نرخ ارز ٨ -۴=۴برابرروزانۀ خود به وجود آورد مقدار کار اضافی روزانۀ او 

هم بر حسب زمانی که  ،کار الزم و کار اضافی. خواهد بود١٠٠٪و يا  ۴:۴=١نرخ استثمار او برابر

کارگری که زد روزانۀ اگر م. ری اندمعادل پولی زمان کار قابل اندازه گيبر حسب بيانگر آن هستند و هم 

 ١٠٠ ٪ استثمار نرخ به توجه بااين کارگر ارزش روزانه ای که  ،هزار تومان باشد ١٠در باال مثال زديم 

 به صورت مزد به او برمی گرددهزار تومان آن  ١٠که خواهد بود   هزار تومان ٢٠معادل  توليد می کند

ساعت باشد  ٣اگر کار الزم او . و ديگر استثمارگران می رودهزار تومان ديگر به جيب کارفرما  ١٠و 

ساعت باقی  ٨و زمان کار روزانه همان ) ساعت ارزشی معادل مزد خود توليد کند ٣يعنی در مدت (

خواهد  ١۶۶٪و يا  ۵: ٣ =۶۶/١ نرخ استثمار برابر باساعت می شود و  ۵کار اضافی روزانۀ او  ،بماند

                                                            
  . رجوع کنيد ١برای تعريف و توضيح کارگران مولد و غير مولد به پيوست   -١ 
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 ٣ساعت باشد و زمان کار روزانه ثابت بماند کار اضافی يا رايگان او  ۵او  عکس کار الزمه اگر ب. بود

    .خواهد گرديد ۶٠٪و يا  ٣: ۵ =۶/٠ ساعت خواهد شد و نرخ استثمار يا نرخ ارزش اضافی برابر با

به عبارت (نرخ استثمار به عوامل مختلفی بستگی دارد که زمان کار روزانه، بارآوری کار و سطح مزد  

هر . هستند ملامهم ترين آن عو) مقدار محصوالت و خدماتی که برای بازتوليد نيروی کار الزم اندديگر 

 ترديد بی اما ،گرايش صعودی استگرايش عمومی نرخ ارزش اضافی در جامعۀ سرمايه داری چند 

   .است مؤثر استثمار نرخ کردن محدود دردر مقابل کارفرمايان و دولت  کارگران ومتاو مق مبارزه

خارجی که روند توليد سرمايه داری در دورۀ  یيا ناظر و کند می کارگری که در يک واحد توليدی کار

درکی  دهد می مورد بررسی قراررا در آن واحد توليدی معينی، مثال يک سال، شش ماه يا حتی يک ماه، 

دقيق نخواهد  ،ميزانين ا اما ،به دست خواهد آورددر آنجا از ارزش اضافی و حتی تا حدودی از ميزان آن 

  .نيستبود و به ويژه قابل تعميم به کل جامعه 

يا  ، ماهانههفتگی روزانه،(ميزان ساعات کار  سطح مزد، ،يک علت اين امر آن است که بارآوری کار

 با يکديگر تفاوت داشته باشند و معموًالممکن است کارگران رشته های مختلف و واحدهای مختلف  )نۀساال

درست باشد نتيجه ای که معينی  در واحد توليداين حتی اگر مشاهده و محاسبۀ ناظر ما بنابر .دنرداتفاوت 

وضع آن واحد توليدی خاص است و وضعيت عمومی را  بيانگردر بهترين حالت به دست می آورد 

 محاسبۀ ارزش اضافی در يک واحد توليدی ،از سوی ديگر. منعکس نمی کند منعکس نمی کند يا تمامًا

اما هزينۀ توليد  .، مثال يک سال، استی معينو ميزان فروش آن واحد در مدتمحاسبۀ هزينۀ توليد مستلزم 

به ويژه قيمت مواد خام و کمکی، انرژی و هزينه (ها توليدی مستلزم در نظر گرفتن قيمت هر واحد  در

 هزينه ارزش نسبت بهی زيادنوسانات می توانند ها قيمت اين . است) يا هزينۀ واسطه های جاری ديگر

)يا سرمايۀ استوار(برای سرمايۀ پايا که  ی، همان گونه که استهالکداشته باشند های واسطه
٢

محاسبه می 

مصرف شده  پايایسرمايۀ استوار يا  با ارزش واقعی سرمايۀ اساس قيمت است امکان داردچون بر ،شود

آن ی تواند بيشتر يا کمتر از ارزش قيمت فروش محصوالت آن واحد م همچنين. تفاوت داشته باشد

اضافی توليدی  ارزش ازممکن است دار يک واحد توليدی ود سرمايه از اين رو س. باشدمحصوالت 

                                                            
 برای را) fixes Kapitalو به آلمانی  capital fixe فرانسوی به  ، fixed capital انگليسی به( پايا سرمايۀ اصطالح - ٢

 ها کتاب در. گيريم می کار به يابد می تبلور توليدی های ساختمان و تأسيسات آالت، ماشين در که مولد سرمايۀ از بخش آن

  .است شده ترجمه ثابت سرمايۀ به اصطالح اين دولتی آمارهای در نيز و فارسی داری سرمايه اقتصادی نشريات و

)  konstantes Kapital به آلمانی  و capital constant فرانسوی به و  constant capitalانگليسی به( ثابت سرمايۀ ما 

 کمکی، و خام مواد بلکه توليدی های ساختمان و تأسيسات آالت، ماشين تنها نه که بريم می کار به آن مارکسی مفهوم در را

  .گيرد می دربر نيز را غيره و ، وسائل يدکیابزارها انرژی،
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مبنای سود آن واحد بدين اين نرخ ارزش اضافی ای که بربنابر. بيشتر يا کمتر باشدکارگران آن واحد 

ی از ميزان متوسط نرخ ارزش اضافی بيشتر يا طريق به دست می آيد می تواند از ميزان واقعی يا حت

   .اند قابل مالحظهوت ها اگاهی اين تفو  کمتر باشد

برای اينکه نرخ ارزش اضافی در کل و  اقل رساندن آنهاو يا به حد برای پرهيز از اين نوع اشتباهات

ه داده های يک بنگااساس بايد تحليل و محاسبه نه بر ،ت آيدبه دس) نرخ ارزش اضافیميانگين يا (جامعه 

توليد سرمايه يا به عبارت دقيق تر کل (جامعه اساس داده های کل اقتصاد يا حتی يک رشتۀ توليدی بلکه بر

بايد حوزۀ تحليل و محاسبه،  يعنی. صورت گيرد) اساس کار مزدی در جامعۀ مورد نظردارانه يا توليد بر

ارزش اضافی کل جامعه حجم  در ضمن در محاسبۀ .بنگاهيا اقتصاد  اقتصادِ  کالن باشد و نه اقتصادِ  ُ خرد

هم در نظر و مزايا و غيره روزهای تعطيل و مرخصی با حقوق کارگران  ،کل ارزش اضافیو نرخ 

 در يک سال نرخ متوسط ارزش اضافی، و د و از آنجا که کل کار الزم و کل کار اضافینگرفته می شو

، اختالف مزدها، اختالف در بارآوری ار کارگران واحدهاتفاوت های موجود در ساعات ک مورد نظرند

   .اند وارد شدهمحاسبه نيز خود به خود در رشته های مختلف  کار در

درهم تنيدگی داده ها در  اسبۀ دقيق نرخ ارزش اضافی به علتمح ،البته در حوزۀ اقتصاد کالن هم

اقتصادی مارکس تنظيم نشده اند و از اين اساس مفاهيم اين آمارها بر. آمارهای سرمايه داری ساده نيست

مفاهيم مارکسی از داده های اقتصادی سرمايه داری مستلزم مقداری  ِ مقادير کّمیرو استخراج و محاسبۀ 

ايران، افزون براين  در. تالش و محاسبۀ مجدد و پذيرش حد معينی از تقريب و خطای محاسبه است

هم  اطالعاتپوشاندن و تحريف يک رشته  نيزز نبودن آنها و کمبود داده های اقتصادی و به رو مشکالت،

   .شود می »مزيد بر علت«

  مسألۀ ارزش و قيمت  - ٢

يک معضل روش برای محاسبۀ ارزش اضافی، اما صرف نظر از اين مشکالت فنی و اطالعاتی 

اين مشکل که . ردو راه حل قابل قبولی برای آن پيدا ک فهميدشناختی هم وجود دارد که بايد آن را درست 

   :چنين است بدان اشاره شدنيز در باال 

، نرخ سرمايۀ متغير، سرمايۀ ثابت، ترکيب ارگانيک سرمايهو نيز (نرخ ارزش اضافی مانند  مفاهيمی

يعنی اساس ارزش بربايد به آنها  مربوط محاسبات ند قاعدتًاا چون به مقولۀ ارزش مربوط) و غيره سود

هم ارز پولی آن حال واحد ارزش را ساعت کار بگيريم يا ( دصورت گيرتوليد آنها  الزم برای کار اجتماعًا

ارزش انجام شود  اساستوليد و اجزای مختلف آن بايد بر کل حجممحاسبۀ همچنين . )تفاوتی ايجاد نمی کند

ل متغير مصرف شده، مقدار کسرمايۀ ير الزم برای جانشينی سرمايۀ ثابت و دتا بتوان پس از کسر مقا
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کل  و از تقسيم آن بر به دست آورد )حسب ساعات کار يا معادل پولی آنبر طبيعتًا(ارزش اضافی را 

ش نرخ ارز ،حسب ارزش محاسبه شودبربايد ، که آن هم يعنی کل مزد کارگران مولد سرمايۀ متغير،

قيمت اساس براند  و در دسترساما داده هائی که می توانيم از آنها استفاده کنيم . محاسبه کرداضافی را 

    . ندوت داشته باشتفاآنها با ارزش می توانند که محاسبه شده اند  کاالهابازار 

اساس قيمت های ما حق داريم محاسبات ارزشی را بربراين سؤالی که مطرح می شود اين است که آيا بنا

  ج چنين محاسباتی معنی دار و قابل اتکا هستند؟يبازار انجام دهيم و آيا نتا

   دارد؟ست ببينيم قيمت چيست و چه ارتباطی با ارزش نخ

  .نگاهی سريع به قيمت و عناصر تشکيل دهندۀ آن در سير تاريخی تکامل اقتصادی بی فايده نيست

 ارزش با کاالها بود نيافته زيادی تکامل هنوز داری سرمايه که هنگامی و کاالئی توليد نظام آغاز در 

اما ارزش يک کاال به علت تفاوت های . شدند می مبادله توليدشان، یبرا الزم کار اساسبر يعنی خود،

 بنگاه يا باشند مستقل های کننده توليد خواه(موجود در سطح بارآوری کار توليد کنندگان مختلف آن کاال 

. می توانست متفاوت باشدو برحسب توليد کنندگان مختلف شرائط مختلف توليد و  )دارانه سرمايه های

. و دارد وجود داشت) بر حسب توليد کننده های مختلف(دی متفاوتی ارانفارزش های ی يک کاال برايعنی 

کار بيشتری برای توليد کاالی مورد نظر صرف  ،توليد کننده ای با بارآوری کم و شرائط توليد نامناسب

کار  ،ط توليد بهترو توليد کنندۀ با بارآوری باالتر و شرائ) تمام می شد» گران«يعنی کاالی او (می کرد 

اما با گسترش توليد  .)تمام می شد» انارز«يعنی کاالی او (کمتری صرف توليد همان کاال می کرد 

داخلی و (کاالئی، افزايش شمار توليدکنندگان کاال در رشته های مختلف، گسترش ارتباطات و تجارت 

انست دوام بياورد و می بايست وجود ارزش های متفاوت برای يک کاالی واحد نمی تو ،و غيره) خارجی

يعنی (انفرادی  اين ارزش ديگر نه ارزش .واحد برای کاالی واحد در سطح بازار شکل بگيرد ارزشی

با مقدار کاری که به طور ، بلکه ارزش اجتماعی بود يعنی ارزش يک کاال )مربوط به اين يا آن توليد کننده

 مارکس اين کار. تعيين می شد) الزم برای توليد آن کاال کار اجتماعًا(اجتماعی برای توليد آن الزم بود 

الزم را ارزش بازاری می نامد اجتماعًا
٣

کار الزم ميانگين با يک کاال ارزش بازاری  شرائط عادیدر . 

  .برای توليد کاال تعيين می شود

                                                            
  : می نويسد سرمايهجلد سوم  ١٠مارکس در فصل   -  ٣

 آنها ارزش که است معنی اين به تنها شوند می ختهوفر خود ارزش به توليد گوناگون قلمروهای در کاالها شود فرض اينکه«

.  دارد شدن برابر به گرايش نهاآ دائمی کاهش و افزايش] ميزان[ و کنند می نوسان آن گرد به ها قيمت که است ثقلی مرکز

 .فرق گذاشت... و ارزش بازاری آنها  کنند می توليد مختلف سازندگان کاالها که انفرادی ارزشاز سوی ديگر بايد بين 
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توليد کنندۀ  .دنباش هداشتوجود  توليد کنندۀ الف، ب، پ و ت ۴توليد کاالی معينی  برای فرض می کنيم

) واحد آن کاال کار الزم برای توليديعنی (کاالی او واحد رزش انفرادی اواحد توليد کند و  ١٠٠ )الف(

ساعت  ٨او  کاالی واحد واحد توليد کند و ارزش انفرادی ١۴٠ )ب(باشد، توليد کنندۀ  ساعت ١١ رببرا

 کنندۀ توليدساعت باشد و  ٩کاالی او حد واواحد توليد کند و ارزش انفرادی  ١۶٠) پ( کنندۀ توليد باشد،

ميانگين ارزش بازاری اين کاال برابر . ساعت باشد ٧واحد توليد کند و ارزش انفرادی کاالی او  ١٢٠) ت(

  :ارزش های انفرادی است يعنی موزون

 (١٢٠+١۶٠+ ١۴٠ + ١٠٠):(٧ x ١٢٠+ ٩ x ١۶٠ + ٨ x ١۴٠+ x١١ ١٠٠) = ارزش بازاری 

۶۵/٨ = ۴۵٠٠:۵٢٠ = ارزش بازاری    ساعت 

و يا کار متوسط اجتماعی الزم الزم برای توليد اين کاال  يعنی ارزش بازاری اين کاال و يا کار اجتماعًا

ارزش توليد معادل پولی اگر . دقيقه خواهد بود ٣٩ساعت و  ٨ساعت و يا  ۶۵/٨برابر برای توليد اين کاال 

از ارزشی که او در اين مدت توليد می کند کمتر  و نه مزد ساعتی يک کارگر که(شده در يک ساعت 

کاالی مورد نظر ) ارزشبه طور خالصه و يا (تومان فرض کنيم ارزش بازاری  ۵٠٠٠را برابر ) است

روشن است که اين ارزش با ارزش های انفرادی توليد . تومان خواهد بود ۴٣٢۵٠در اين مثال برابر با 

ه های الف و پ مجبورند کاالی خود را به ارزشی کمتر از ارزش کنندتوليد . کنندگان مختلف فرق دارد

های انفرادی کاالی خود بفروشند و توليد کننده های ب و ت کاالی خود را با ارزشی بيش از ارزش 

  .)البته همگی به ارزش بازار می فروشند( می فروشند انفرادی کاالی خود

واحد کاالئی که اين توليد کنندگان به  ۵٢٠ موعاست که مج یتن وضعيت که گفته شد مربوط به حالاي

واحد بيشتر باشد قيمت  ۵٢٠اگر تقاضا از اين . برابر باشدبرای اين کاال ند با تقاضا بازار عرضه می کن

 ١٠يا  ٩امکان دارد به دقيقه بيشتر خواهد شد و  ٣٩ساعت و  ٨واحد اين کاال از ارزش بازاری آن يعنی 

ده ای که کمترين بارآوری ارزش انفرادی کاالی توليد کنن(ساعت  ١١ست از حتی ممکن اساعت برسد و 

واحد کمتر باشد قيمت  ۵٢٠اگر تقاضا از اين . )هزار تومان ۵۵يعنی بيش از ( هم بيشتر شود) را داشت

                                                                                                                                                                                                
 ارزش در آنچه از کمتری الزم کار زمان يعنی( است آنها بازاری ارزش از تر پائين کاالها اين از برخی انفرادی ارزش

 ارزش از بيشتر ديگر کنندگان توليد کاالهای انفرادی ارزش که حالی در) است الزم آنها توليد برای شود می بيان بازاری

 نظر در معين حوزۀ يک در شده توليد کاالهای متوسط ارزش همچون سو يک از بايد را بازاری ارزش. است آنها بازاری

 و شوند می توليد خودشان به مربوط قلمرو متوسط رائطش در که کاالهائی انفرادی ارزش همچون ديگر سوی از و گرفت

 در شده توليد کاالهای که است] العاده فوق[ عادی غير طيشرا در تنها. دهند می تشکيل را قلمرو آن محصوالت انبوه تودۀ

 قيمت نوسانات مرکز خود نوبۀ به بازار ارزش اين و کنند می تنظيم را بازار ارزش طيشرا مساعدترين در يا طيشرا بدترين

  .)ش. س است من از تأکيد( ».يکسانند واحدی کاالی برای بازار های قيمت ينا. دهد می تشکيل را بازار های
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 کاهش يابدساعت و حتی کمتر  ٧ساعت يا  ٨بازار از ارزش بازار کمتر خواهد شد و ممکن است به 

  .)هزار تومان ٣۵از يعنی کمتر (

 يعنی ،بيان ارزش يک کاال با طال«: :می نويسدمقياس ارزش،جلد اول فصل سوم،  سرمايه، مارکس در

يا قيمت آن  ،است، شکل پولی ارزش] طال[کاالی پول واحد Y برابر  Aاحد از کاالی و X اينکه بگوئيم

  .بيان پولی ارزش است ،به عبارت ديگر قيمت. »است

يکسانی دارند که همان کار مجرد و کيفيت ن معنی است که قيمت و ارزش ماهيت اول بدا اين در درجۀ 

ناشی (البته از نظر کّمی نيز رابطۀ بسيار نزديکی بين قيمت و ارزش وجود دارد و تغييرات ارزش . است

 رديگ ماندن ثابت شرط و به ، در قيمت منعکس می شوند)رات نيروهای مولد و بارآوری کارياز تغي

يعنی هنگامی که عرضۀ يک کاال با ( »ايده آل«در حالت . تغييرات قيمت را رقم می زنند عوامل، دقيقًا

اما اينکه . بيانگر مقدار يکسانی کار مجرد هستند آنکاال و ارزش  آن، قيمت )تقاضای آن دقيقا برابر است

قيمت و ی نيست که همواره قيمت توسط ارزش تعيين می شود و قيمت بيان پولی ارزش است به اين معن

بارۀ ارزش بازار و قيمت آورديم ديديم که در جمالتی که از مارکس در. ارزش از نظر کّمی يکسانند

 ختهوفر خود ارزش به توليد گوناگون قلمروهای در کاالها شود فرض اينکه «: مارکس به روشنی می گويد

 »کنند می نوسان آن گرد به ها قيمت که است ثقلی زمرکآنها  ارزش که است معنی اين به تنها البته شوند می

  ..)ش. س. تأکيد بر کلمات از من است(

  :ارزش و قيمت را با تفصيل بيشتری چنين بيان می کندرابطۀ بين سرمايه جلد اول فصل سوم مارکس در 

ک کاال با مجموع اين بيان هم ارز بودن يبنابر. ه در کاال تحقق يافته استکاری است ک ِ پولی ِ نام ،قيمت«

ارزش نسبی يک کاال  پولی که قيمت آن را تشکيل می دهد نوعی همانگوئی است درست همان طور که کًال

]شاخص نمايانگر،[نشانگر  همچونگرچه قيمت  .است دو کاالبيانی از هم ارز بودن 
٤

ارزش يک کاال،  

که نشانگر اين نسبت مبادله بودن است، اما از اينجا نتيجه نمی شود نشانگر نسبت مبادلۀ آن با پول 

 گرم کيلو ٧/١٢برای توليد الزم  زمان کارفرض کنيم . استبودن همان نشانگر کميت ارزش  ضرورتًا

ليرۀ استرلينگ، نام  ٢باشد وبرابر اونس طال  ٢زمان الزم برای توليد با گندم ] quarterانگليسی  چارک[

گرم گندم يا قيمت  کيلو ٧/١٢يرۀ استرلينگ بيان پولی ارزش اين دو لبنابر. اختيار شوداونس طال  ٢پولی 

ليرۀ استرلينگ افزايش يابد يا  ٣به گرم گندم  کيلو ٧/١٢که قيمت موجب شوند طی يحال اگر شرا. آن است

ليره بسيار بيشتر از آن هستند که  ٣ليره بسيار کمتر و  ١در آن صورت با آنکه  کند پيداليره کاهش  ١به 

شکلی زيرا از يک سو  به حساب می آيندهمه قيمت آن  با اين ،گندم باشند گرم کيلو ٧/١٢ش بيانگر ارز

                                                            
٤  - exponent  آلمانی و انگليسی به،  exposant   فرانسوی به  
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اگر  .نرخ مبادلۀ گندم با پول اند بد يعنی پول، و از سوی ديگر نشانگراهر می ياهستند که در آن ارزش تظ

کار  ت يکسانی ازثابت بماند کمي] بارآوری کار[شرائط توليد يا به عبارت ديگر اگر قدرت توليدی کار 

اين . کيلو گرم گندم چه پيش از افزايش توليد و چه پس از آن الزم اند ٧/١٢الزم برای بازتوليد  اجتماعًا

   .وضعيت به توليد کنندۀ گندم و به ديگر توليد کنندگان بستگی ندارد

صول معين و بين يک مح بيانگر نوعی رابطۀ توليد است، بيانگر پيوندی است که ضرورتًا ،کميت ارزش

به محض تبديل کميت ارزش به . که برای توليد آن الزم است وجود دارد جتماعیابخشی از کل زمان کار 

ک کاال و کاالی ديگر يعنی بين ي نسبت مبادلۀ ، رابطۀ ضروری باال به شکل رابطۀ کمابيش تصادفیتقيم

يا بيانگر کميتی از  عی ارزش کاال باشدبيانگر کميت واقيا اما اين رابطۀ مبادله ممکن است . می آيدپول در

اين نابرب. ن پرداخت شده استآدر عوض  یيشتر است و در شرائط معينبطال که از آن ارزش کمتر يا 

يد بلکه به اين عيبی به حساب نمی آ .ذاتی خود شکل ارزش است ،امکان عدم انطباق قيمت و کميت ارزش

شيوۀ توليدی تطبيق می دهد که قوانين ذاتی اش خود را  عکس به نحو تحسين برانگيزی شکل قيمت را به

 تکيه. (»دنتحميل می کن خنثی گر يکديگرندمندی که غير قانون به صورت ميانگين بی نظمی های ظاهرًا

  . .)ش. س. است من از کلمات بر

 ه طور سادهيا ب، قيمت بازار به گرد ارزش بازار توليد کاالئی نه چندان پيشرفتهاين حتی در حالت بنابر

 تغييراتو تعيين کنندۀ قيمت است عامل به طور کلی ارزش، البته . نوسان می کندبه گرد ارزش قيمت 

 .را تعيين می کنند) به گرد ارزش(نه قيمت بلکه نوسانات قيمت  تقاضا و عرضه

ل می شود و نيروی کار به کاالئی مانند هر کاالی ديگر تبدي سرمايه داریشيوۀ توليد و گسترش با تکامل 

. تعيين می گردد) يا بازتوليد آن(الزم برای توليد آن  اجتماعًاارزش آن مانند هر کاالی ديگر با ميزان کار 

کار (کار مرکب در مورد  .ا گرايش به برابری پيدا می کنندبدين سان دست کم در مورد کار ساده مزده

مزدها در طول زمان  ،بی از کار ساده استمضر که اساسًا ،نيز) پيجيده، يا کار متکی بر مهارت باال

 در معين لحظۀ در مزدها واقعی اختالف با منافاتی برابری بهمزدها  گرايش اين( ندکمابيش يکسان می شو

  .)ندارد مختلف های رشته در و داری سرمايه توليد مختلف واحدهای

طقه به ۀ ديگر و از يک منفعاليت به رشت دی انتقال کارگر از يک رشتۀاز سوی ديگر به خاطر آزا 

 توليدیاما در رشته های مختلف . يدا می کندپگرايش نيز به برابر شدن  ارزش اضافیمنطقۀ ديگر، نرخ 

يعنی ميزان سرمايۀ متغير در مقدار معينی از سرمايۀ مولد برحسب  ،ترکيب ارگانيک سرمايه متفاوت است

ارزش  قدارم ،گرفتيميکسان  را رخ ارزش اضافیناز آنجا که . صنايع و رشته های مختلف فرق می کند

 در ضرببا سرمايۀ متغير به کار افتاده در اين رشته ها  برابرکه اضافی توليد شده در رشته های مختلف 

يکسان نخواهد در اين رشته ها به کار افتاده برای حجم معينی از سرمايۀ مولد  ،ستنرخ ارزش اضافی ا
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مبادله شوند مقدار ارزش اضافی توليد شده توسط حجم معينی از سرمايۀ  اگر کاالها با ارزش خود .بود

بيش از ارزش اضافی برای همان ترکيب ارگانيک سرمايه پائين تر است در آنها مولد در رشته هائی که 

اگر کاالها با بدين سان . خواهد بود ،توليد يب ارگانيک باالترِ حجم از سرمايۀ مولد در رشته های با ترک

 های رشته در سود نرخ تفاوت .متفاوت خواهد بودنرخ سود در رشته های مختلف زش خود مبادله شوند ار

 سود کم های رشته از سرمايه آمدن بيرون و تر بخش سود های رشته به ها سرمايه هجوم باعث مختلف

باعث تشديد رقابت  پائين ترافزايش سرمايه های به کار افتاده در رشته های با ترکيب ارگانيک . شد خواهد

ده در ارزش کاالهای توليد شدر نتيجه می گردد و  ها رشته اين درنيز افزايش توليد و بين سرمايه داران 

در رشته های با ترکيب ارگانيک باالتر روند عکس آنچه گفتيم رخ . د کرداين رشته ها کاهش پيدا خواه

از بيرون آمدن بخشی از سرمايه های فعال  ناشی(می دهد يعنی به خاطر کاهش عرضه در اين رشته ها 

و ثابت ماندن يا حتی افزايش تقاضا برای محصوالت آنها، ارزش بازاری اين محصوالت افزايش ) در آن

بدين سان نرخ سود باال در رشته های با ترکيب ارگانيک پائين، گرايش به کاهش پيدا می کند  پيدا می کند

روند نرخ سود در  با ادامۀ اين. افزايش می يابد ،ترکيب ارگانيک باالو نرخ سود پائين در رشته های با 

گرايش داردرشته های مختلف به يکسان شدن 
٥
می گذارد و باعث  کاالها مبادلۀ بر را خود تأثير روند اين .

اال به يعنی هزينۀ توليد ک(ناميده می شود  توليد قيمته چخود بلکه با آنمی شود که کاالها نه با ارزش توليد 

  . مبادله شوند) برای توليد آن کاال به کار افتادهکه عالوۀ سود متوسط سرمايه ای 

  :را می توان چنين خالصه کرد ٢توضيحات پيوست چکيدۀ ج آنچه در باال آمد و ينتا

شته های مختلف توليد که ترکيب ر اساس ارزش خود مبادله شوند نرخ سود دراگر کاالها بر •

 .متفاوت است يکسان نخواهد بود ارگانيک سرمايه شان

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

مبادله خود  قيمت توليديۀ اپربلکه ب ،ارزشساس اربرای تحقق اين امر الزم است که کاالها نه ب •

سود مربوط به آن سهم به عالوۀ  کاال عبارت است از هزينۀ توليد آن يک کاال قيمت توليد. شوند

 و نه صرفًا(است شده به کار افتاده  سرمايه ای که برای توليد آن کاالکل سود متوسط کاال از 

 .)توليد آنبرای  سرمايۀ مصرف شده

های توليد کاالها با مجموع ارزش  اما مجموع قيمت ،ت توليد يک کاال با ارزش آن تفاوت داردمقي •

 .برابر است زمانی معينهای کاالهای توليد شده در 

                                                            
  .رجوع کنيد ٢برای توضيح بيشتر در اين باره به پيوست  -٥ 
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مگر (سود سرمايه های انفرادی با ارزش های اضافی توليد شده توسط آنها عموما يکسان نيست  •

اينکه ترکيب ارگانيک سرمايه در يک رشته يا يک بنگاه برابر ترکيب ارگانيک متوسط کل 

های سرمايه های يک دورۀ گردش سرمايه، مجموع سود اما در). ماعی باشدسرمايۀ مولد اجت

اين  مولد رشته های مختلف توليدی برابر مجموع ارزش های اضافی توليد شده توسط کارگران

 .رشته ها است

 و سپس آيدمی ديديم که ارزش از شکل ارزش انفرادی به صورت ارزش اجتماعی يا ارزش بازار در

قيمت توليد جای خود را به
٦

در همۀ اين وضعيت ها قيمت بازار به گرد ارزش يا به گرد قيمت . می دهد 

  .توليد نوسان می کند

روند معکوس مطالعۀ . بيان کرديم –البته به صورتی خالصه  –ما روند اين تحول را به طور تاريخی 

البته اين . است آموزنده و ، به ارزش نيز ممکندر مشخص ترين شکل آن ،آنچه گفتيم يعنی گذار از قيمت

که گذار از مشخص به مجرد نام  قی استنيست بلکه روند تجريد علمی و منط روندی تاريخی روند اخير،

  .دارد

است که قيمتی که يک کارگر به طور روزانه با آن سر و کار دارد از يک سو قيمت کاالها و خدماتی  

، خدمات بهداشتی و ، پوشاک، مسکن، تغيير مکانخوراک(مند است نياز به آنهابرای گذران زندگی اش 

حسب رشتۀ يعنی مزد او در بازار کار که بر و از سوی ديگر قيمت نيروی کار او) ... درمانی، آموزش

اما در هر حال می . ، وضعيت عمومی اقتصادی و غيره می تواند تغيير کندو کارفعاليت، محل زندگی 

همين امر در . سر و کار دارد قيمت های خرده فروشی و محلی به طور مستقيم باتوان گفت يک کارگر 

نخست با قيمت های خرده نيز صادق است يعنی آنان نيز پيشه ور و حتی سرمايه دار و غيره  مورد دهقان،

واسطۀ قيمت، قيمت خرده يعنی شکل مشخص، ملموس و بی . سر و کار دارندو قيمت های محلی فروشی 

و تغييرات قيمت های خرده فروشی و محلی يک گام  ميزاناگر برای فهميدن حال . لی استفروشی و مح

قيمت عمده فروشی يکسان  هرچند باو محلی قيمت های خرده فروشی خواهيم ديد  ،تحليل را جلوتر ببريم

قيمت های عمده فروشی يا قيمت های به همين طريق با ادامۀ تحليل و ريشه يابی . نيستند اما متکی بر آنند

 متکی بر قيمت توليدند هرچند می توانند نوساناتی نسبت بدان داشته باشندکه اين قيمت ها  دخواهيم ديزار با

الزم برای توليد آن است و ارزش  و قيمت توليد يک کاال خود متکی بر ارزش اجتماعی يا کار اجتماعًا

ليد نفرادی يعنی کار انفرادی توهای ا چنانکه ديديم متکی بر ارزشنيز هر کاال  یاجتماعی يا ارزش بازار

  .بدين سان جوهر قيمت، ارزش يا کار مجرد است .کنندگان مختلف يک کاال برای توليد آن است
                                                            

  ) ٩، فصل ٣سرمايه، ج (» .توليد پايۀ  تعيين کنندۀ ارزش از نظر پنهان می شودبا تبديل ارزش ها به قيمت «  -  ٦
در مورد قيمت توليد .] ش. س -اختالف آن با ارزش انفرادی و نيز تفاوتش با قيمت بازار [ گفتيم آنچه در بارۀ ارزش بازار«

  )١٠ صلف ،٣ ج سرمايه،(»  . هم  به محض اينکه جانشين ارزش بازار می شود صادق است
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اما در . می کنند را از چشم ناظر پنهان) الزم مجرد کار اجتماعًا(ارزش  ،قيمت بازار و نيز قيمت توليد

ائط توليد، ناشی از رقابت، شرنسبت به ارزش ييراتشان و تغ ها و يا اشکال تظاهر ارزش اندواقع آنها نمود

اما اين تغييرات نمی توانند مؤلفۀ اصلی و تعيين کنندۀ قيمت  .بازار جهانی اند می اقتصادی ووضعيت عمو

   . يا جانشين آن شوند و کنندای توليد يک کاال است محرا که همان ارزش يا کار اجتماعا الزم بر

ا حق داريم محاسبات ارزشی را آيا م: کرديم بازگرديممطرح از اين بخش مقاله حال به پرسشی که در آغ

ج چنين محاسباتی معنی دار و قابل اتکا هستند؟ آيا حق داريم ياساس قيمت های بازار انجام دهيم و آيا نتابر

سخ ما به اين پا نرخ استثمار در ايران را با استفاده از آمارهای رسمی که براساس قيمت اند محاسبه کنيم؟

  :مثبت است زيراها پرسش 

  .که گفتيم مؤلفۀ اصلی و تعيين کنندۀ قيمت، ارزش استچنان - ١

گيريم را در نظر می  داخلی ناخالص توليد کل مثالقيمت ها  عه های بزرگی ازهنگامی که مجمو - ٢

ن روی شمار بسيار بزرگی از کميت ها مانند کل مزد ساالنۀ کارگرامحاسباتی هنگامی که  يا و

اساس قيمت برو غيره  ، استهالک سرمايۀ پاياقيمت کل بخش گردان سرمايۀ ثابت در کشور ،مولد

بخش مهمی از  دست کم ،می توانيم انتظار داشته باشيم که اگر نه همه ،بازار انجام می دهيم

 .يکديگر را خنثی کنند) که برخی مثبت و برخی منفی اند(تفاوت های بين قيمت ها و ارزش ها 

در شکل خالص در تئوری می پذيريم که قوانين حاکم بر توليد سرمايه داری «رکس می گويد ما - ٣

در واقعيت تنها تقريب وجود دارد اما هر اندازه شيوۀ توليد سرمايه داری . خود عمل می کنند

ط اقتصادی گذشته داشته يکمتری با بازمانده های شراو آلودگی تکامل يافته تر باشد و آميختگی 

بيشتر خواهد بود] بين تئوری و واقعيت[اين نزديکی  باشد
٧

به  آنيم که هرچندسان ما بربدين . »

جی منجر يبرای محاسبۀ نرخ ارزش اضافی به نتاکار بردن داده های مربوط به قيمت های بازار 

قابل قبولی قرار  ودۀحدممی شود که ناگزير با مقداری خطا و تقريب همراه است اما اين خطا در 

 .قابل اتکا خواهند بودچنين محاسباتی ج يد داشت و نتااهخو

در  .اينجا اشاره می کنيم مقالۀ تحقيقی در يکج يبه نتااين گونه محاسبات  یابرای نشان دادن حدود خط

 ارزش نرخ است، زکا کالمننوشتۀ ربه  »برخی مالحظات تجربی در مسألۀ تبديل«که عنوان آن  همقالاين 

                                                            
  برابر شدن نرخ عمومی سود در اثر رقابت،  ١٠جلد سوم، فصل سرمايه  -  ٧
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 و ارزش براساس محاسبه با ،سال ۵ فواصل به ١٩٧٧ تا ١٩۵٨ های سال در تحدهم اياالت در اضافی

.آوريم می زير جدول در را آنهاما و  است آمده ،قيمت براساس محاسبه با
٨
   

  ١٩٧٧تا  ١٩۵٨لۀ سال های صنرخ ارزش اضافی در اياالت متحده در فا

  ١٩٧٧  ١٩٧٢  ١٩۶٧  ١٩۶٣  ١٩۵٨  سال

  ۶۶/٢  ۶۵/٢  ۵۶/٢  ٣٩/٢  ٣٧/٢  نرخ ارزش اضافی بر اساس ارزش

  ۴٣/٢  ۴١/٢  ٢٩/٢  ٢٢/٢  ٢٣/٢  نرخ ارزش اضافی بر اساس قيمت

 ١/٨ ٪ ١/٩٪ ۶/۶٪  ١/٧٪  ٩/۵٪  ای نسبیخط

  

ۀ نرخ ارزش اضافی برحسب اينکه براساس قيمت داده های باال نشان می دهند که اختالف محاسب

   ).رصدد ٩تا  ۶بين (نسبتا کم است  ،اساس ارزشصورت گيرد و يا بر

  اساس داده های واقعیش مارکس در محاسبۀ ارزش اضافی بررو -٣

بيشتر اين مثال ها . کند اده میفعددی استاز مثال های غالبا مارکس در توضيح ارزش اضافی و نرخ آن 

زير يکی از اين ما در . را به کار می گيرد داده های واقعیاما مواردی هم هست که مارکس  .اند فرضی

مبتنی بر داده های واقعی را که مارکس برای محاسبۀ نرخ ارزش اضافی به کار برده است نقل مثال های 

اين مثال از اين نظر که نشان می دهد مارکس چگونه به مورد واقعی برخورد می کرده است . می کنيم

   :مارکس می نويسد. آموزنده است

هستند که خود کارخانه دار به  ١٨٧١ال داده های زير مربوط به س. وارد يک کارخانۀ ريسندگی شويم«

هزار دوک را به حرکت در می آورد و از پنبۀ آمريکائی به کمک دوک ها  ١٠اين کارخانه . من داده است

پاوند پنبه در اثر کار به  ١٠۶٠٠براين در هفته بنا. است ۶ ٪اتالف پنبه حدود . سدمی ري ٣٢نخ شمارۀ 

 قيمت هر پاوند ١٨٧١در آوريل . پاوند ضايعات به وجود می آيد ۶٠٠و تبديل می شود پاوند نخ  ١٠٠٠٠

 قيمت. ليرۀ استرلينگ بود ٣۴٣پاوند آن برابر  ١٠۶٠٠پنی و درنتيجه قيمت  ٧۵/٧ اين پنبه برابر بود با

با يک ليرۀ استرلينگ برای هر دوک  بود دوک، به انضمام ماشين ريسندگی و ماشين بخار برابر ١٠٠٠٠

 ٢٠و يا  ]در سال[ليرۀ استرلينگ  ١٠٠٠ يعنی ١٠٪برابر استهالک آنها . ۀ استرلينگلير ١٠٠٠٠يعنی 

پاوند در  ۴(زغال مصرف . ليره در هفته بود ۶ليره در سال و يا  ٣٠٠ليره در هفته و اجارۀ ساختمان 

                                                            
آمده است و روی  Value Controversy and the Foundations the Economics The Newاين مقاله در کتاب  - ٨

  .اينترنت قابل دسترسی است
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 ساعت در هفته به عالوۀ هزينۀ گرم  ۶٠اسب بخار به مدت  ١٠٠، برای ساعت به ازای هر اسب بخار

ليرۀ  ۴پنی به  ۶شيلينگ و  ٨تن  هر از قراردر هفته می رسيد و هزينۀ آن  نُت ١١به  )ردن کارخانهک

 ١٠و ليره  ۴ک ليره و مصرف هفتگی روغن مصرف هفتگی گاز ي. شيلينگ بالغ می شد ١٠استرلينگ و 

ليرۀ  ٣٧٨بدينسان مصرف کل ارزش سرمايۀ ثابت به . ليره بود ١٠شيلينگ و مصرف همۀ مواد کمکی 

چون  که همارکس پيشتر توضيح داد[ استرلينگ در هفته می رسيد که آن را برابر صفر قرار می دهيم

سرمايۀ ثابت با ارزش خود وارد ارزش محصوالت می شود و در ايجاد ارزش جديد نقشی ندارد برای 

   .]محاسبۀ ارزش جديد می توان آن را کنار گذاشت

پاوند نخ توليد شده از قرار هر  ١٠٠٠٠گ در هفته بالغ می شد؛ قيمت ليره استرلين ۵٢مزد کارگران به 

ليره هزينۀ سرمايۀ ثابت را از آن کم کنيم  ٣٧٨اگر . ليرۀ استرلينگ می رسيد ۵١٠پنی به  ٢۵/١٢پاوند 

مزد (حال اگر سرمايۀ متغير . ليره باقی خواهد ماند که برابر ارزش توليد شده در هر هفته است ١٣٢

پس نرخ . ليرۀ استرلينگ باقی خواهد ماند ٨٠را از اين مبلغ کم کنيم ارزش اضافی ای برابر  )کارگران

 ٣باشد  ساعت ١٠برابر روزانه اگر متوسط کار . ٨٠: ۵٢ =٨۵/١۵٣ ٪ ارزش اضافی برابر است با

».دقيقۀ آن کار اضافی خواهد بود ۴ ساعت و ۶ دقيقۀ آن کار الزم و ۵۶ساعت و 
٩
   

می دانست با خوبی به ارزش و قيمت را  تفاوت بين -همان گونه که پيش تر ديديم  –بی شک مارکس 

انجام ها  قيمتاساس محاسبات خود را بر اضافی و نرخ آنارزش همه می بينيم که برای اندازه گيری  اين

 بی شک مارکس می دانست که اين کار باعث چند درصد اشتباه در محاسبۀ نهائی می شود اما. است داده

دقت علمی تحليل و محاسبه و اهميت  –که همواره در عمل وجود دارد  –اشتباه و تقريب در محاسبه  اين

  .ج آنها را زير سؤال نمی برديعملی نتا

  محاسبۀ ميانگين نرخ استثمار در ايران -۴

کنترل با رعايت يک رشته دقت ها، احتياط ها، با توجه به آنچه گفته شد با تکيه بر داده های رسمی و 

مقدار کل ارزش اضافی و در مورد ) تقريبیهر چند (قابل اتکا می توان به رقمی ها، مقايسه ها و تست ها 

  :بود خواهد چنين ايران در آن نرخ و اضافی ارزش محاسبۀ برای ما روش. نرخ ارزش اضافی دست يافت

                                                            
  .اضافی ارزش نرخ فصل اول، جلد ،سرمايه مارکس، - ٩
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است رسمی اقتصادیای هآمار آخرين بنای داده های اقتصادی که در اين نوشته به کار می گيريمم
١٠
از  .

نرخ ارزش اضافی را برای اين سال  ،است ١٣٨۶آنجا که آخرين داده های کامل اقتصادی مربوط به سال 

  .محاسبه می کنيم

  شمار کارگران مولد ۴-١

 به مربوط فصل ٣-٢٠ جدولبرای اين کار از  .اولين محاسبۀ ما مربوط به شمار کارگران مولد است

 گروه جنس، برحسب تر بيش و ساله ١٠ شاغالن برآوردکه  ١٣٨۶ کشور آماری نامۀسال انسانی نيروی

اين جدول در زير رونويسی شده  .استفاده می کنيم ،است١٣٨۵ آبان در شغلی وضع و شغلی ۀعمد یها

  .است

  ١٣٨٥آبان : شغلی ۀساله و بيش تر برحسب گروه های عمد ١٠برآورد شاغالن 

  انسانی نيروی خشب کشور آماری ۀمسالنا: منبع

 )ارقام به هزار نفر(

  

                                                            
 ١٣٣٨- ١٣٨۶و جدول سری های زمانی ) مرکز آمار ايران( ١٣٨۶سالنامۀ آماری کشور اساسًا بر داده های تکيۀ ما  -  ١٠

نيمۀ اول سال (گزارش تحوالت اقتصادی ايران در بخش واقعی منبع رسمی منتشر شده پس از اين دو، ). بانک مرکزی(
را در بر نمی گيرد فاقد ١٣٨٧داده های تمام سال  اين منبع اخير عالوه بر اينکه. از انتشارات بانک مرکزی است )١٣٨٧

  .  نيز هست ١٣٨٧برخی از داده های مهم نيمۀ اول سال 
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. گيريم می نظر در را عمومی بخش و خصوصی بخش بگيران حقوق و مزد ستون دو جدول اين از

ميان  اما در. کارگرِ  مزدی نيستند ،ون مزددکارکنان فاميلی ب ت که کارفرمايان، کارکنان مستقل،روشن اس

 مجموع مزد و حقوق بگيران بخش خصوصی و عمومی نيز گروه هائی هستند که نمی توان آنها را به رغم

به حساب آورد و يا کارگر مولد به حساب  کارگر ند و در رابطۀ کار مزدی قرار دارندحقوق بگير اينکه

يم در جدول زير با استفاده از داد ١ما اين گروه ها را با توجه به تعريف و توضيحاتی که در پيوست . آورد

خصوصی و عمومی کم می  شنها را از کل مزد و حقوق بگيران بخدول باال مشخص و شمار آداده های ج

 :کنيم

 

بخش  
 عمومی

 بخش خصوصی

اظهار 
 نشده

مزد و 
حقوق 
 بگيران

کارکنان 
فاميلی 
بدون 
 مزد

مزد و 
حقوق 
 بگيران

کارکنان 
 مستقل

کارفرمايان   جمع کل جمع

  زن و مرد ٢٠٤٧٦ ١٥٠٦٤ ١٥٣٠ ٧٣٦٦ ٥٤٨٥ ٦٨٣ ٥٠٢٥ ٣٨٧

، مقامات عالی رتبه قانونگذاران ٦٠٨ ٣٣٤ ١٤٨ ٥٥ ١٢٩ ١ ٢٦٥ ٩
 و مديران

 متخصصان ١٩٢٣ ٤٦١ ٥٩ ٩٥ ٣٠٦ ٢ ١٤٢٦ ٣٦

 تکنيسين ها و دستياران ١٠٩٠ ٥٦٩ ٥٧ ١٨٠ ٣٢٧ ٤ ٥٠١ ٢٠

 کارمندان امور اداری و دفتری ٩١٣ ٣١٣ ١٨ ٢٦ ٢٦٨ ١ ٥٨٤ ١٥

کارکنان خدماتی، فروشندگان  ٢٦٠٢ ٢٢٢٥ ٣٠١ ١٣٠٦ ٥١٩ ٤٦ ٣٣٣ ٤٤
 فروشگاه ها و بازار ها

کارکنان ماهر کشاورزی، جنگل  ٣٢٣٦ ٣١٠٩ ٢٠٩ ٢٢٧٠ ٢٢٩ ٤٠١ ٥٢ ٧٦
 داری و ماهی گيری

صنعتگران و کارکنان مشاغل  ٤٠٤٢ ٣٦٥٨ ٤٤١ ١٥٦٢ ١٥١٦ ١٣٩ ٣٠٧ ٧٧
 مربوط

متصديان ماشين آالت، دستگاه  ٢٤٠٢ ٢٠٠٤ ١٢٦ ١١٢١ ٧٤٦ ١١ ٣٥٥ ٤٣
ها، مونتاژکارها و رانندگان 

 وسائل نقليه

 کارگران ساده ٢٥٦١ ٢١٢١ ٨٠ ٦٢٠ ١٣٦٣ ٥٧ ٣٨٩ ٥١

 ساير و اظهار نشده ١٠٩٩ ٢٦٩ ٩٠ ٧٨ ٨١ ٢٠ ٨١٤ ١٦
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  )م به هزار نفراارق(

  مزد و حقوق بگيران

  )زن و مرد(

بخش 

  خصوصی

بخش 

  عمومی

  جمع

  ١٠۵١٠  ۵٠٢۵  ۵۴٨۵  کل

  :کسر می شود

  ٣٩۴  ٢۶۵  ١٢٩  تبه و مديرانقانونگذاران، مقامات عالی ر

  ٨۵٢  ۵٨۴  ٢۶٨  کارمندان امور اداری و دفتری

  ٨۵٢  ٣٣٣  ۵١٩  کارکنان خدماتی، فروشندگان فروشگاه ها و بازارها

  ٨٩۵  ٨١۴  ٨١  ساير و اظهار نشده

  ٢٩٩٣  ١٩٩۶  ٩٩٧  :اقالمی که بايد کسر شوندجمع 

  :باقی می ماند

  ٧۵١٧  ٣٠٢٩  ۴۴٨٨  مولد کارکنانتخمين 

  

را که کارگر نيستند و کارمندان اداری، دفتری  مديران و رتبه عالی مقامات قانونگذاران،گروه  سان بدين

همچنين . کم می کنيماز جمع کل کارگران و مزد بگيران که کارگر مولد نيستند را و فروشندگان مزد بگير 

هزار نفرند  ٨١۴گروه که  احتماال بخش عمومی اين(را نيز کنار می گذاريم  »ساير و اظهار نشده«گروه 

ميليون نفر  ۵/٧در نتيجه، نخستين تخمين ما حدود ). نيروهای نظامی،امنيتی و انتظامی را در بر می گيرند

مديران و مقامات عالی رتبۀ . اين رقم را دقيق تر کرداما به نظر می رسد که هنوز بايد . ولد استمکارکن 

. ميليون نفر وجود ندارند ۵/٧از بزرگ يا کوچک در اين  همچنين کارفرمايان، اعم ودولتی و خصوصی 

و نيز بخش های ديگری از کارکنان غيرمولد کارخانه ها و کارگاه ها حقوق بگير مديران ميانی  اما احتماًال

. ميليون نفر هستند ۵/٧ميان اين  درغيره  و سرايداری نگهبانی، مأمورانو ديگر واحدهای توليدی مانند 

ديران ميانی حقوق بگير بخش خصوصی و دولتی و کارکنان غير مولد ديگری را که قبال به مشمار شايد 

شمار بدين سان . ميليون نفر بر آورد کرد ۵/٧نفر از اين  هزار ۵٠٠حساب نياورده بوديم بتوان حدود 

ر مورد دتر  ميليون نفر می شود و ما به خاطر نداشتن اطالعات دقيق ٧تقريبا  ١٣٨۵کارگران مولد در آبان 

   .ور می کنيمنظم ١٣٨۶همين شمار کارگران مولد را برای سال  ١٣٨۶سال 

غير از کادرها و مديران در اين (و نيز کارکنان مزدی بهداشت و درمان ) در معنی وسيع کلمه(معلمان ما 

   .امر توضيح داده شده استعلت اين  ٣در پيوست . را کارگر مولد به حساب می آوريم) بخش دو

يريم اين است که گکارگران مولد مزدی را در نظر می  علت اينکه در محاسبۀ نرخ ارزش اضافی صرفًا

 پيشه دهقانان،( ديگر مولدان. کنند می توليد اضافی ارزش مولد کارگران تنها جامعه مولدان همۀ ميان در
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 ممکن دهقانان مثال. نيست یمزدِ  کار رابطۀ در استثمار اين شوند استثمار اگر) غيره و ، صنعتگران وران

 رابطۀ دولتی، ماليات خواران، نزول يا ها بانک به وام بهرۀ زمينداران، به اجاره پرداخت طريق از است

 نوع از استثمار اين. شوند استثمار غيره و صنعتی داران سرمايه خران، سلف تجار، با نابرابر مبادلۀ

 کنندۀ مستقيم توليد اضافی کار تصاحب بيانگر ستثماریا هر مانند ندچهر نيست مزدی کارگران استثمار

  .است غير توسط

  )سرمايۀ متغير(کل مزد ساليانۀ کارگران مولد  ۴-٢

رسمی ای که در مورد مزد و  داده های. نداريمدر ايران کارگران مولد  يلی در مورد مزدما اطالعات تفص

جبران خدمت کارکنان بخش خصوصی و «مبلغی است که تحت عنوان يا حقوق می توان به دست آورد 

يا مبالغی مربوط به  و ميليارد ريال بوده است ۴۶١٨٨٠برابر  ١٣٨۵که در سال منتشر می شود » عمومی

 بخشی از کارکنانصرفا ) اعم از کارگران، کادرها و مديران ميانی و عالی رتبه(کل مزد و حقوق کارکنان 

شامل همۀ مزدها و حقوق ها از جمله  ها اين داده. )ن و بيشترکارک ١٠مثال کارکنان کارگاه های دارای (

به عبارت ديگر مقداری از ارزش . هستنديران عالی رتبه و ميانی و نيز مزد کارگران غير مولد دحقوق م

حقوق مديران عالی رتبه و  مبلغ کلاز آنجا که ما . م نهفته استارقااضافی زير پوشش حقوق و مزد در اين 

کارگران مزد ساليانۀ  داده های فوقنمی توانيم از روی  ،ز مزد کارگران غير مولد را نمی دانيمنيميانی و 

داده های را از روی  ١٣٨۶در سال  متوسط يک کارگر مزداين می کوشيم بنابر .به دست آوريمرا مولد 

  .اب کنيمميليون کارگران مولد را حس ٧مبلغ کل مزد ساليانۀ در نظر بگيريم و از روی آن رسمی 

  :برای اينکه تخمينی واقع بينانه در مورد مزد متوسط کارگران داشته باشيم به موارد زير توجه می کنيم 

با حق اوالد،  ار تومان در ماه تعيين شده بود کههز ١٨٣مبلغ ١٣٨۶مزد حداقل کارگران در سال  -

ُ بن کارگری و غيره به  ِ روشن ( هزار تومان در ماه می رسيد ٢٣۶مسکن،  است که همۀ کارگران

  .)از حق اوالد، مسکن و غيره استفاده نمی کردند و نمی کنند ،»حداقلی«

 )١٣٨٧اسفند  ١١نا در گفتگو با ايس( -آار یعال یشورا در »آارگران سابق ۀنمايند« ـ برشان اصغر - 

 در »آارگران ۀدنماين« ـ یمحمد عبدالحميد. صد کارگران مزد حداقل دريافت می کننددر ٧٠شت دااظهار 

 از بيش آارگران متوسط طور به صنعت بخش در«گفت  ايسنا با گو و  گفت در نيز   ـ آار یعال یشورا

ی رسم آارگران درصد ٢۵ و است آم آارگران نوع اين درصد البته آه آنندمی  دريافت تومان هزار ٣۵٠

بدين . گران ايران غير رسمی هستنددرصد کار ۵٠می دانيم که بيش از  .»شوند یم شامل را یآارگر جامعه

هزار تومان دريافت  ٣۵٠ور متوسط به ط ١٣٨٧صد کارگران در سال در  ١٢سان می توان گفت حدود 

  .دريافتی آنان از اين مبلغ کمتر بوده است ١٣٨۶در سال  که قطعًا می کرده اند
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متوسط معلمان و کارکنان اساس داده های رسمی نشان داديم که حقوق بر) ٣پيوست (در پانوشت های  -

  .مزدی بخش بهداشت و درمان تفاوت چندانی با مزد کارگران صنعتی ندارد و در مواردی کمتر است

در صنايعی (کودک کارگر وجود دارد که بخشی از آنها کارگر مولدند ميليون  ٢تا  ۵/١ بيندر ايران  -

ث پائين باع حداقل هم کمتر است و اين امر زروشن است که مزد آنها ا). و غيره ، آجرپزیمانند قالی بافی

، کارگران کشاورزی و اه های کوچک مزدیهمچنين کارگران بسياری از کارگ. آمدن مزد متوسط می شود

  .اقل دريافت می کنندکمتر از مزد حدکارگران فصلی 

ابر مزد زنان کارگر نيز در موارد زيادی به علت ستم مضاعفی که بر آنان وارد می شود مزدی بر -

  .حداقل يا کمتر از آن دارند

اکثريت عظيم کارگران مهاجر شاغل در ايران به خاطر تبعيض ملی مزدی کمتر از کارگران ايرانی  -

مهاجر، مانند مزد کم زنان و کودکان، باعث پائين  البته مزد کم کارگران. برای کار مشابه دريافت می کنند

در شمار کارگران  مهاجر کارگران دين سان خواه بخشی ازب. می شودنيز آوردن سطح عمومی مزدها 

تبعيض ملی حاکم در کاهش  مولدی که ما حساب کرديم آمده باشند يا نه به هر حال نمی توان منکر تأثير

  .مزدها حتی در سطحی پائين تر از مزد حداقل شد

 ١٠اه های دارای ، شمار کارگران کارگ)فصل صنعت( ١٣٨۶اساس داده های مرکز آمار ايران بر -

  :چنين بوده است)  ساير پرداختی ها+ يعنی مزد و حقوق (و جبران خدمات آنها  ،کارکن و بيشتر

  ميليون ريال

 جمع بيشتر و ١٠٠ ۵٠- ٩٩ ١٠- ۴٩  شمار کارکنان کارگاه

 ١٠۶٠۵٩۴ ۶٨١٢٠۴ ١٢٢٧٣٨ ٢۵۶۶۵٢  شمار کل کارکنان

 ۵۶٠۵٩٩٣٧ ۴٣٧٨٣١٨۵ ۴٣۴٩٠۴٧ ٧٩٢٧٧٠۴  )ساير پرداختی ها+ مزد و حقوق (جبران خدمات 

 ۴.۴٠۴٧۵٩ ۵.٣۵۶١٠٣ ٢.٩۵٢٧٩٨ ٢.۵٧۴٠٧٧  دريافتی متوسط ماهانه

  

کادرها،  متخصصان، دريافتی که شامل(کارکنان ماهانۀ دريافتی متوسط  ١٣٨۵می بينيم که در سال 

و تومان  هزار ٢۵٠حدود کارکن  ۴٩تا  ١٠برای کارگاه های بين ) مديران ميانی و عالی رتبه هم می شود

بودن  ترعلت اصلی باال. هزار تومان بوده است ٣٠٠کمتر از اندکی کارکن  ٩٩تا  ۵٠بين ی کارگاه های برا

باالی مديران و  وزن نسبی ،کارکن و باالتر ١٠٠دريافتی متوسط در کارگاه ها و کارخانه های دارای 

ادی و مزد کارگران ع. باالی آنها است و حقوق هایاين کارگاه ها در مجموع پرسنل کادرها و متخصصان 

و اختالف بين متوسط  چندانی نداردت ه ها و کارخانه های مختلف تفاودر کارگاو تکنيسين ها حتی ماهر 
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اگر همين روند جدول باال را برای  .يران و کادرها قابل توضيح استدبا حقوق باالی م های دريافتی اساسًا

ادامه دهيم با ) درصد شاغالن بخش صنعت را تشکيل می دهند ٧٠ريبا که تق(کارکنان کارگاه های کوچک 

  . هزار تومان درماه خواهيم رسيد ٢۵٠احتمال زياد به دريافتی متوسطی کمتر از 

 را درمان و بهداشت بخش مزدی کارکنان و معلمان و صنعتی کارگران متوسط مزد اگرهمه،  با اين -

 ٢٩۵يا  ٢۵٠و نه ( بگيريم) ١٣٨۶ سال برای( ماه در تومان زاره ٣۵٠ مانند نمايندۀ شورای عالی کار

 تر پائين مزدهای همۀ از يعنی( کنيم فرض حداقل مزد را بقيۀ کارگران مولد درصد ٧٠ مزد و )هزار تومان

با  ١٣٨۶ درسال کارگران متوسط مزد ،)کنيم رظن صرف مزدها ديگر بر آنها منفی تأثيرات از و حداقل از

 درصد ٣٠ حدود بهداشتی مزدی کارکنان و معلمان و صنعتی کارگران مجموعن اينکه در نظر گرفت

  :با بود خواهد برابر ،مولد را تشکيل می دهند کارگران

٣۵٠٠٠٠ x ٣/٠  + ١٨٣٠٠٠  x  ٧/٠  تومان در ماه  ٢٣٣١٠٠ = 

  :بگيريم خواهيم داشت ۶۵٪و  ٣۵٪را به ترتيب  نسبت ها ٧٠٪و  ٣٠ ٪اگر به جای 

٣۵٠٠٠٠ x ٣۵/٠  + ١٨٣٠٠٠ x ۶۵/٠ ماه در تومان ٢۴١۴۵٠ =   

هزار تومان در ماه به حساب می آوريم و نه  ٣٠٠را  مولد مزد متوسط کارگران ١٣٨۶ما در سال  -

مختلف اجتماعی کارگران چه مستقيم و چه غير مستقيم » مزايای«تا تومان  ٢۴١۴۵٠يا  تومان ٢٣٣١٠٠

 تأمين مانند مستقيم غير های کمک نيز و غيره، و عيدی کارگری، بن مسکن، هزينۀ کمک اوالد، حق مانند(

 . را نيز منظور کرده باشيم) ، بهداشت و درمانآموزش اجتماعی،

کارگران مولد و يا کل ساليانۀ کل مزد تومان در ماه  ٣٠٠٠٠٠گرفتن مزد ماهانۀ  با در نظربدين سان 

  :چنين می شود ١٣٨۶سرمايۀ متغير در سال 

٧٠٠٠٠٠٠ x ٣٠٠٠٠٠ x ٢ = ١٢۵تومان ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 

      .ميليارد تومان ٢۵٢٠٠و يا 

  ١٣٨۶حجم کل ارزش اضافی توليد شده در سال  ۴-٣

  :چنين عمل می کنيم ١٣٨۶ سال در شده توليد اضافی ارزش کل حجم محاسبۀ برای

 درآمد نگرفتن نظر در علت. را در نظر می گيريم نفت بدون ١٣٨۶ در سال داخلی ناخالص توليد نخست -

 رانت و انحصاری سود از ناشی درآمد اين از مهمی بخش که است اين) نفت خام یآمد صادراتدر( نفت

 از حاصل سود و ايران نفتی درآمد تمام و آيد می دست به جهان زحمتکشان و کارگران استثمار از که است
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 دولت نيز و) نفتی های غول ويژه به( ینفت های شرکت واقع در .نيست ايران نفت کارگرانِ  کار از ناشی آن

 و کانادا نروژ، ونزوئال، ر،يالجزا کويت، ايران، آمريکا، روسيه، عربستان، مانند خيز نفت کشورهای های

 بدان، جهانی روزافزون نياز خاطر به و نفت معادن انحصار و مالکيت باالی بسيار تمرکز لطف به غيره

 اجارۀ( رانت و انحصاری سود و دارند نگاه آن توليد هزينۀ از باالتر بسيار سطحی در را نفت قيمت قادرند

 توليد اضافی ارزش مصنوعی افزايش از پرهيز برای رو اين از. کنند خود عايد بزرگی) تفاضلی و مطلق

 باعث امر اين البته. گذاريم می کنار راخام  نفت صادرات درآمد کلی طور به محاسبات، در ايران در شده

 که حالتی از اشتباه اين ميزان ولی شود می) اضافی ارزش کردن حساب کم جهت در بار اين( محاسبه هاشتبا

 به ايران کارگران اضافی ارزش و کار محصول همچون آن از ناشی سود و خام نفت صادرات درآمد کل

   .است کمتر آيد حساب

ناخالص داخلی  مان و کل توليدميليارد تو ٧/٢٨٩٠٣۴برابر  ١٣٨۶ سال در داخلی ناخالص توليدکل 

سری های زمانی بانک : منبع( ميليارد تومان بوده است ١/٢٠٨۴٣۶ برابردر همان سال بدون نفت 

  .)مرکزی

. بايد از کل توليد ناخالص داخلی بدون نفت مقداری را که توسط کارگران مزدی توليد می شود تعيين کنيم

مربوط به بخش هائی را که در آن کارگران مزدی کار می استهالک سرمايۀ استوار  ،سپس از اين مقدار

اما مبلغ کل . به دست آيد مجموع کل مزدها و ارزش اضافی کلارزش افزودۀ خالص يا کم کنيم تا  ،کنند

آن از مجموع مزد و ارزش  کاستناين پس از بنابر. تخمين زده ايم مزدی را قبًالمزد ساليانۀ کارگران 

  .افی و سپس نرخ ارزش اضافی يا نرخ استثمار را محاسبه می کنيماضافی مبلغ کل ارزش اض

 و خدمات ، کشاورزیساختمان ولد در بخش های مختلف صنعت، معدن،ما ميزان دقيق توليد کارگران م

داخلی بدون نفت توسط  درصد توليد ناخالص ٧٠تخمين ما در اين مورد اين است که حدود . را نداريم

گيردران مزدی صورت می کارگ
١١
. 

ارزش افزودۀ ناخالصبدين سان 
١٢

در  بدون نفت که توسط کارگران مزدیبخش های مختلف اقتصادی  
  :شده برابر خواهد بود باتوليد  ١٣٨۶سال 

                                                            
  .رجوع کنيد ۴برای توضيح در اين باره به پيوست  - ١١ 

  .ارزش افزودۀ ناخالص عبارت است از ارزش ستانده منهای هزينه های واسطه -  ١٢

  :نين تعريف کرده استچ صنعتی رامرکز آمار ايران ارزش افزوده 

  .صنعتی فعاليتدادۀ  ارزش و ستانده ارزش التفاوت به ما از است عبارت کارگاه صنعتی فعاليت افزوده ارزش «

  : صنعتی فعاليت دادۀ ارزش
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١/٢٠٨۴٣۶  x ٪٧٠ ٣/١۴۵٩٠۵ميليارد تومان =   

مجموع م تا کني مرا از مبلغ باال ک به سرمايۀ مولدمربوط ) سرمايۀ استوار(پايا  سرمايۀ استهالکحال بايد 

   .به دست آيد دای که توليد کرده انمزد کارگران مولد و ارزش اضافی 

 استهالک ١٣٨۶ سال بانک مرکزی، در» ١٣٣٨ - ٨۶جدول سری های زمانی«اساس داده های بر

  .بود تومان ميليارد ١/٢۴٩٩٨ معادل ثابت سرمايۀ

سهم استهالک  دارد داخلیالص ناخفرض می کنيم همان نسبتی که ارزش افزودۀ بخش نفت در توليد 

    .سرمايۀ استوار بخش نفت در کل استهالک سرمايه نيز به همان نسبت باشد

ميليارد  ٨٠حدود (ميليارد تومان بوده است  ۶/٨٠۵٩٨برابر  ١٣٨۶ارزش افزودۀ بخش نفت در سال 

ر ايۀ استوااگر استهالک سرم. است ٨۶در سال  ص داخلیلدرصد کل توليد ناخا ٢٨ نزديککه ) دالر

صد از کل استهالک سرمايۀ استوار فرض کنيم سهم استهالک سرمايۀ در ٢٨مربوط به بخش نفت را نيز 

مجموع بخش ) نيستند سرمايهزيرا همۀ اين وسائل توليد،  ،يا دقيق تر بگوئيم وسائل توليد استوار(استوار 

ميليارد  ٣/١٨٠٢٧اهد بود با درصد از کل استهالک خواهد شد که برابر خو ٧٢های بدون نفت حدود 

   .تومان

                                                                                                                                                                                                
 مصرف سوخت ارزش شده، مصرف دوام کم ملزومات و لوازم و ابزار اوليه، و خام مواد ارزش مجموع از است عبارت

 توسط ای سرمايه اموال ايجاد يا ساخت جهت شده مصرف قطعات و مواد ارزش شده، خريداري آب و برق ارزش شده،

  .صنعتی خدمات بابت پرداختي و کارگاه

   : صنعتی فعاليت ستاندۀ ارزش

 تغييرات صنعتی، خدمات بابت دريافتی شده، توليد کاالهای ارزش مجموع از است عبارت صنعتی فعاليت ستاندۀ ارزش

 فروش به شكل تغيير بدون که کاالهائی خريد ارزش از فروش ارزش تفاوت ساخت، جريان در کاالهای جودیو ارزش

 ضايعات ارزش منهای شده فروخته و توليد آب و برق ارزش کارگاه، توسط شده ساخته ای سرمايه اموال ارزش اند، رسيده

  .»شده توليد محصوالت فروش قابل غير

اساس کار مزدی اداره می شوند دهای توليدی سرمايه دارانه که بردورۀ زمانی در واح ارزش افزودۀ ناخالص در يک

استهالک سرمايۀ استوار در آن دوره + ارزش جديدی که در آن دورۀ زمانی در واحد مورد نظر توليد شده  :عبارت است از

  :به عبارت ديگر

ارزش + مزد کارگران مولد در آن دوره + آن دوره استهالک سرمايۀ استوار در = ارزش افزوده ناخالص در يک دوره 

  اضافی توليد شده در آن دوره
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که توسط کارگران مزدی صورت گرفته حال فرض می کنيم استهالک سرمايۀ استوار مربوط به توليدی 

درصد کل استهالک توليد ناخالص داخلی بدون نفت باشد ٨۵برابر 
١٣

 داخلی ناخالص توليدپس استهالک . 

 اگردر نتيجه . ميليارد تومان٢/١۵٣٢٣: خواهد بود با برابر شده انجام مزدی کارگران توسط که نفت بدون

   :واهيم داشتخ ،فرض کنيم Sرا اضافی کل ارزش  و Vرا کل مزد ساليانۀ کارگران مولد 

٣/١۴۵٩٠۵ = V+S =    کل ارزش اضافی + ارگران مولد کل مزد ک  - ٢/١۵٣٢٣  = ١/١٣٠۵٨٢  

V+S = ١/١٣٠۵٨٢ ميليارد تومان    

  :در نتيجه خواهيم داشت  V= ٢۵٢٠٠ تومان ميليارد :کرده بوديم را قبال محاسبه Vمقدار 

S = ١/١٣٠۵٨٢  – ٢۵٢٠٠ = ١/١٠۵٣٨٢تومان ميليارد   

S/V = نرخ ارزش اضافی =      ٢۵١/١٣٠: ٢٠٠۵٨٢  

S/V = ٢/۴  = ٪۴٢٠  

   و يا

   نرخ استثمار = نرخ ارزش اضافی= ٪۴٢٠

ه صد بوددر ۴٢٠ برابر ١٣٨۶ر ايران در سال اساس محاسبات ما ميانگين نرخ استثمار دبدين سان بر
  .است

درصد خطای محاسبه را  ١٠تا  ۵ اين گونه محاسبات، چنانکه پيش تر اشاره کرديم، تقريبی اند و بين

می توان گفت با احتمال زياد نرخ ارزش اضافی رقمی  ١٣٨۶مورد ايران در سال  يعنی در. بر دارنددر

 به طور کلیرا خام نفت صادرات بته با توجه به اينکه ما درآمد ال. درصد است ۴۶٠درصد و  ٣٨٠بين 

توسط کارگران ايران از اين درآمد را هم ناديده گرفتيم  کنار گذاشتيم و در نتيجه ارزش اضافی توليد شده

حداقل رسمی را در نظر مزد همچنين مزدهای زير  ،)چون ميزان دقيق و يا تقريبی آن را نمی دانستيم(

خطای  ،)اقل کمتر نگرفتيممزدی را از مزد حدبراين هيچ ن ميزان آنها را نمی دانستيم بناچو(نگرفتيم 

ه عبارت ديگر نرخ ارزش خطای اضافی و بخطای نقصانی است و نه با احتمال بسيار زياد محاسباتی ما 

  .درصد است ۴۶٠درصد و  ۴٢٠بين  اضافی رقمی
                                                            

 تناسب به نه و کرديم فرض درصد ٨۵ را مزدی کارگران توليد به مربوط استوار سرمايۀ استهالک سهم اينکه علت -   ١٣

 سهم و است باال مزدی ارگرانک توليدی های بخش در سرمايه ارگانيک ترکيب که است اين درصد، ٧٠ يعنی آنها توليد حجم

  .است ديگر های بخش از بيش استهالک در آنها نسبی
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که در شرايط متوسط توليد کار گر مزد يک کارگر ن معنی است که ادرصد بدي ۴٢٠نرخ ارزش اضافی 

برابر آن يعنی يک ميليون و  ٢/۴به طور متوسط در اين مدت  ،هزار تومان در ماه باشد ٣٠٠می کند 

 ۵۶٠/١او در يک ماه خالص به عبارت ديکر کل توليد . هزار تومان استثمار شده است شستو  دويست

هزار تومان  شستو آن مزد او است و يک ميليون و دويست هزار تومان  ٣٠٠ميليون تومان بوده که 

  . ارزش اضافی است که به جيب کارفرما رفته است

به صورت بهره به بانک ها  يان بخشی از ارزش اضافی ای را که از کارگران استثمار می کنندرفرماکا

جنگل يا منابع طبيعی  بابت اجارۀ زمين، معدن،را مبلغی  ،می پردازنددر مقابل وام توليدی دريافتی 

 حقيقی مالکان به(و ديگر منابع طبيعی  به مالکان زمينرار می گيرد قديگری که برای توليد مورد استفاده 

 ليدیی توهاتا کاال می شودمنتقل  روشفمقداری از آن به تاجر عمده فروش يا خرده ، دهندمی ) حقوقی يا

برای  آن از همچنين مقداری. دنسرمايه برگردبازتوليد روند د و سريع تر بتواند به نبه پول تبديل شوزودتر 

از اين ارزش  مقداری .انباشت مجدد سرمايه و استثمار بيشتر، به سرمايه های موجود اضافه می شود

، يعنی ارگان سلطۀ طبقاتی سرمايه داران می دولت بهو يا سود مؤسسات دولتی  ماليات صورت اضافی به

، همراه با درآمدهای ديگر دولتی صرف تحکيم و گسترش ماشين نظامی و اداریرسد که بخشی از آن را 

ه شکل های گوناگون در اختيار اش می کند و بخش ديگر را بسياست نظامی گری و شووينيستی  پيشبرد

و فرودگاه، از  یبندرساختن تأسيسات از کشيدن راه و اتوبان گرفته تا : می گذارد سرمايه دار طبقۀ

ارزان و فراوان گرفته تا يارانۀ انرژی و يارانۀ کاالهای اصلی که باعث می شود سرمايه داران تبارات عا

   .بتوانند سطح مزدها را پائين تر و پائين تر بياورند

. دولت های بورژوائی نيست» عادی«اما دولت سرمايه داری ايران عملکردش تنها انجام اين کارهای 

تمام درآمد نفت و  و از اين ارزش اضافی توليد شده در کشور رژيم جمهوری اسالمی بر بخش مهمی

با مکانيسم های  و اين ارزش ها و منابع را نه صرفًا بسياری از منابع طبيعی و اقتصادی سلطه دارد

اقتصادی بلکه از طريق پيوندهای سياسی و اداری و دينی در اختيار يک اوليگارشی قدرت و ثروت يعنی 

رژيم ين ا. نظامی، بخشی از تجار بزرگ و زمينداران بزرگ قرار می دهد –بورژوازی بوروکرات 

صرف گسترش ايدئولوژی درآمد نفت را و و زحمتکشان همچنين بخش مهمی از دسترنج کارگران 

 ی مردماذهان توده ها تحکيم موقعيت خود در منطقه و تخديرارتجاعی پان اسالميسم می کند که هدف آن 

     .است

) ميليارد دالر ١٠۵بيش از (تومان هزار ميليارد  ١٠۵بيش از  ١٣٨۶در سال بورژوازی ايران و دولت 

در اختيار داشته را خام نفت صادراتی د درآماز دالر  دميليار ٨٠ارزش اضافی استثمار کرده و بيش از 

   .بوده است در اختيار طبقۀ سرمايه دار و دولت ر در سالميليارد دال ١٨۵يعنی بيش از . است
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نرخ تقريبا دو برابر نرخ استثمار در آمريکا و انگليس اين . نرخ ارزش اضافی در ايران بسيار باال است

قابل نرخ استثمار در ايران  با) ١٩٨٠در سال های (و تنها نرخ استثمار در کشورهائی مانند برزيل  است

و استثمار کارگران، ش اضافی ناشی از تصاحب حجم عظيم ارز ،به اين شدت استثماری نرخ. مقايسه است

و منابع کشور، اينهاست آن مناقع اقتصادی ای که پايۀ اصلی  وسائل توليد و کنترلنيز تصاحب درآمد نفت 

به خاطر اين منافع هنگفت و . استبداد سياسی و ديکتاتوری طبقاتی بورژوازی در ايران را تشکيل می دهند

  . ست به هر جنايتی می زنداستثمارگرانه است که رژيم حاکم د

بلکه سطح  ،اال بودن بارآوری کاردر ايران نه بو حجم ارزش اضافی بودن نرخ استثمار  باالعلت اصلی 

گامی ديگر در تشديد استثمار : ١٣٨٩اقل د حدمز« يعنی همان گونه که در مقالۀ. بسيار پائين مزدها است

به همين  .ر در ايران روش استثمار مطلق است، روش اصلی استثماخاطرنشان کردم »لق در ايرانطم

نظامی و  –چه بورژوازی بوروکراتيک (مهوری اسالمی و طبقۀ سرمايه دار ايران ججهت است که دولت 

کارگر مخالفند و به همين دليل مبارزه برای ايجاد تشکل های  ۀبا تشکل يابی طبق) چه بورژوازی ليبرال

يکی از عرصه های بسيار ) رما، احزاب سياسی و نهادهای دينیمستقل از دولت، کارف(مستقل کارگری 

   .ايران است انکارگرمبارزۀ طبقاتی ناپذير مهم و اجتناب 

افی در ايران اختصاص ضاين مقاله را به توضيح و محاسبۀ ميانگين نرخ استثمار يا نرخ ارزش ا من

چرا ارزيابی کّمی ميزان و نرخ ارزش به اين پرسش که  ،به عنوان جمع بندی و نتيجه گيری مقاله. مداد

  : چنين پاسخ می دهم ،اضافی مهم است

برای اينکه کارگران ديدی روشن از وضعيت خود داشته باشند و از شدت استثمار و ستمی که بر  •

 .آنان وارد می شود آگاهی دقيقی به دست آورند

پردازان، قلم زنان و ديگر  برای اينکه در مقابل سرمايه داران، دولت سرمايه داری، ايدئولوژی •

و نيز در  مدافعان مذهبی و غير مذهبی سرمايه و دروغ پردازی ها و سفسطه بازی های آنان

برابر رفرميست های کارگری که همان حرف سرمايه داران را به زبان ديگری می زنند، به 

کارگران با سرمايه مبارزۀ . تحليل علمی و ارقام و آمار عينی متکی باشند منطقی محکم مبتنی بر

داران، دولت سرمايه داری و ديگر مدافعان سرمايه داری مبارزه ای در عرصه های مختلف 

اجتماعی، سياسی، نظری و فرهنگی است و کارگران بايد در تمام اين عرصه ها نه  -اقتصادی

لۀ متقابل کنند و نان حمه آتنها قادر به مقابله با تهاجمات دشمنان طبقاتی خود باشند بلکه بتوانند ب

آگاهی عينی و علمی طبقۀ . مبارزۀ آگاهانه و متحدانۀ خود آنان را شکست دهند اشکال مختلفبا 

و از وضعيت جامعه به طور کلی،  ايران وضعيت خود، از وضعيت بورژوازی ازايران  کارگر

 ثمارگرانمبارزات دفاعی و تهاجمی شان با سرمايه داران و ديگر استبه آمادگی کارگران در 
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شناخت دقيق از ميزان و چگونگی استثمار کارگران بخشی از . کمک تعيين کننده ای خواهد کرد

  .دانش و اطالع درست، سالح جانشين ناپذيری در مبارزۀ طبقاتی است. اين شناخت علمی است

برای اينکه کارگران به طور روشن و دقيق ببينند چگونه در جامعۀ سرمايه داری محصول  •

سرمايه دارن صنعتی، سرمايه داران (ان بين گروه ها و اليه های مختلف طبقات استثمارگر کارش

تجاری، بانکداران و ديگر سرمايه داران مالی و بهره خوار، ديوانساالران و صاحب منصبان 

تقسيم می ) و ميانی خصوصی، زمينداران بزرگ و غيره رتبه عالی مديراناداری و نظامی، 

هم دشمنان طبقاتی خود را بشناسند وهم نقش تعيين کنندۀ طبقۀ خود را در جامعۀ بدين سان . شود

قانون ارزش اضافی بنيادی ترين قانون جامعۀ . کنونی و به ويژه در جامعۀ آينده درک کنند

 بيکاری،سرمايه داری است و فهم و توضيح پديده های مختلف اين جامعه مانند فقر روزافزون، 

اطمينان به آينده، افزايش تبهکاری و فساد و غيره با فهم دقيق قانون ارزش عدم  بحران، تورم،

به همين طريق توضيح علمی و روشن پديده هائی مانند از . ج آن امکان پذير استياضافی و نتا

خود بيگانگی، ديکتاتوری، سلطه طلبی و جنگ های تجاوزگرانه و نيز بسياری از جنگ های 

ج آن يی نمی تواند بدون فهم اين قانون عينی اقتصاد سرمايه داری و نتاعادالنه و مبارزات طبقات

 .صورت گيرد

عمومی و فراگير نسبت به نحوۀ ادارۀ توليد و توزيع ثروت در جامعۀ  ديدیکارگران برای اينکه  •

 حسی و موردیسرمايه داری پيدا کنند، پوچی طغيان برانگيز اين شيوۀ توليد را نه تنها به طور 

کارگران با شناخت حجم کلی توليد و ارزش اضافی ای که . دريابند عقالنی و کلیه شکل بلکه ب

ساالنه توليد می کنند، با شناخت توليد و محصول اضافی ديگر زحمتکشان، با شناخت منابع و 

وسائل موجود، با شناخت نيازها و کمبودها، امکانات و محدوديت ها بهتر می توانند به ممکن 

 ه خود بايد طراح و بازيگر اصلی اشاستقرار شيوۀ توليد و توزيع جديدی کرورت بودن و به ض

ی تخريب نيروهای مولد مادی و فکرو  از انسان شيوۀ توليدی که استثمار انسان .بيانديشند ،باشند

را از ميان بردارد و شرائط تکامل همه جانبۀ استعداد های جسمانی و معنوی و رفاه روزافزون 

اين شيوۀ توليد با روبنای سياسی، حقوقی و فرهنگی درخور خود، . ها را فراهم سازدهمۀ انسان 

و  دهدمی کارِ  مزدی پايان استثمار و که به سرمايه داری، نظام سوسياليستی را تشکيل می دهد 

تنظيم شدۀ مولدان آزاد و متحد با مالکيت اجتماعی وسائل توليد و مديريت مولدان  توليد اجتماعًا

قيم را جايگزين آن می کند و محو نظام طبقاتی و گذار به جامعۀ بی طبقه و بی دولت را مست

 .ممکن می سازد

در همان سال . مميليون تخمين زد ٧ حدود را ١٣٨۶ر سال شمار تقريبی کارگران مولد د نم  •

که بخش جدائی ناپذير طبقۀ کارگر و خواهران و برادران  –شمار کارگران مزدی غير مولد 

ميليون  ٢تا  ۵/١رقمی بين – خدماتی اندکارگران مولد صنعتی، کشاورزی و بقاتی کارگران ط
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جزء جدائی  آنان نيزاکثريت عظيم که  – ١٣٨۶شمار بيکاران در سال . نفر را تشکيل می دادند

رقم    طبق داده های سالنامۀ آماری کشور به١٣٨۶در سال  -ناپذير پرولتاريا محسوب می شوند 

کل کارگران مزدی ايران در سال  بدين سان شمار .ميليون می رسيد ٣زار يا تقريبا ه ٢٩٩٢

برای ارزيابی کامل کّمی کارگران ايران . ميليون نفر می رسيد ١٢تا  ١١به رقمی بين  ١٣٨۶

بيکار و  سان شمار کارگران شاغل،بدين . کارگران بازنشسته را نيز به رقم باال افزودشمار بايد 

اينان با اعضای خانوادۀ خود . ميليون نفر بيشتر بوده است ١٢از  قطعًا ١٣٨۶در سال بازنشسته 

بيشتر شده حتما  )١٣٨٩(اکنون  اين رقم. ميليون نفر را تشکيل می دهند ۴٠جمعيتی بيش از 

همچنين . تماعی کشور استجاين نشان می دهد که طبقۀ کارگر ايران بزرگ ترين طبقۀ ا. است

در نظر گرفتن درآمد حتی بدون  –رين نقش را در توليد و اقتصاد کشور ديديم که بزرگ ت

مهمی در کشور، چه در عرصۀ سياسی که هيج تحول  ثابت می کننداينها . دارد –صادراتی نفت 

تا چه برسد به انقالب و  –و چه اقتصادی، تحولی که بتواند جامعه را يک گام به پيش برد 

آنجه گفته . قابل تصور نيست ال، مستقل و آگاهانۀ طبقۀ کارگرعبدون شرکت ف - دگرگونی بنيادی 

و ديگر  متوسطشد همچنين تأييدی بر اين امر است که طبقۀ کارگر ايران، دهقانان فقير و 

صد جمعيت را تشکيل می در ٩٠بيش از  زحمتکشان غير پرولتری شهر و روستا که مجموعًا

ظم سياسی و واقعی و مشترکی در برانداختن نعی قتصادی و اجتمااسياسی،  منافع عينیِ  دهند

استقرار حکومتی همچنين در  ،درصدی و باالتر ٩٠اين تودۀ . دارند حاکماجتماعی  - اقتصادی

سرمايه  و نه باشد کارگران و زحمتکشانواقعی و نمايندۀ آنان  و مشترک منافع حقيقی که انعکاس

. ذينفع است ،جمعيت را تشکيل می دهند صددر ١٠کمتر از استثمارگران که  داران و ديگر

درصدی و باالتر است و هنگامی که اين توده برای خواست  ٩٠انقالب آتی ايران امر اين تودۀ 

تمام ماشين نظامی، امنيتی و  باجمهوری اسالمی قادر است رژيم های خود برپا خيزد نه تنها 

بلکه هيج قدرت امپرياليستی و  ،زرادخانۀ ايدئولوژيکش را زير پای خود له کندانتظامی 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، کاهش ساعات کار، برابری مزد زنان و مردان در برابر کار يکسان، پرداخت 

گونه تبعيض در محيط کار و در ن بيکار، منع کار کودکان، لغو هرراحقوق کافی به همۀ کارگ

جامعه، برابری کارگران مهاجر با کارگران بومی در همۀ زمينه ها، مسکن، بهداشت، درمان و 

 .آموزش، مبارزه برای تشکل و تحزب و غيره و غيره بر داده های مطمئن و عينی تکيه کنند

ی و اجتماعی و دستاوردهای مبارزاتی خود را با کارگران برای اينکه بتوانند وضعيت اقتصاد •

کشورهای ديگر مقايسه کنند، از آنها بياموزند و دستاوردهای مبارزاتی خود را در اختيار آنان 

 .قرار دهند
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هنگامی که سرمايه داران و زمينداران وسائل توليد و زندگی و  و سرانجام برای آنکه ببينند تا •

 ای آن را در دست دارند محصول کار و دسترنج کارگران و زحمتکشانقدرت سياسی و ابزاره

 .شان تبديل خواهد شدربند نگاه داشتن و استثمار بيشترهمواره به وسيله ای به ضد آنان و برای د

 خود ويژۀ مبارزۀ بايد تنها نه شود آزاد داری سرمايه استثمار و ستم از خواهد می اگر ايران کارگر طبقۀ

 در و ستم زير های توده همۀ کنار در بايد بلکه برد، پيش به را داری سرمايه نظام و دار مايهسر طبقۀ با

 های نقشه و حاکم ارتجاع َاعمال و ها سياست همۀ ضد به و دموکراسی برای پيکار در آنها پيشاپيش

 رسيد خواهد یپيروز به هنگامی مبارزه اين. گيرد دست در را مبارزات اين رهبری و برزمد امپرياليستی

 ماشين کنند، سرنگون را اسالمی جمهوری ارتجاعی رژيم کارگری انقالبی در زحمتکشان و کارگران که

 و کارگران عزل قابل و مسئول منتخب، شوراهای حکومت بشکنند، درهم را آن اداری و نظامی

 سان بدين تا سازند مستقر آن جای به اند مردم مسلح های توده بر متکی که را روستا و شهر زحمتکشان

   .گردد هموار مزدیِ  کار لغو و استثمار محو سوسياليسم، به گذار برای راه

 

  شباهنگ بسهرا

  ٢٠١٠ژوئن  ١۵، ١٣٨٩خرداد  ٢۵

www.aazarakhsh.org 

@gmail.comazarakhshi 
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  ١پيوست 
  

 می توليد اضافی ارزش که کارگری يعنی مارکس، نظر مورد معنای در را »مولد کارگر« اصطالح ما

   :نويسد می او. بريم می کار به است، سرمايه برای »اضافی ارزش ايجاد مستقيم وسيلۀ« يا و کند

 خود برای نه کارگر. است اضافی شارز توليد ماهيتًا بلکه نيست کاال توليد صرفا داری سرمايه توليد«

. آورد وجود به اضافی ارزش بايد بلکه ،کند توليد که نيست کافی بنابراين. کند می توليد سرمايه برای بلکه

] افزائی ارزش[ گستری خود موجب سان بدين و کند توليد اضافی ارزش که است مولد کارگری تنها

 مولد کارگر هنگامی مدرسه معلم يک. زنيم می مادی يایاش توليد قلمرو از بيرون مثالی. شود سرمايه

. بکند جان مدرسه صاحب کردن ثروتمند برای دهد پرورش را خود شاگردان مغز آنکه بر عالوه که است

 کارخانۀ« در اندازد کار به سازی سوسيس کارخانۀ در آنکه جای به را خود سرمايۀ مدرسه صاحب اينکه

 بيانگر صرفًا مولد کارگر مفهوم رو اين از. کند نمی ايجاد رابطه در ریتغيي انداخته کار به »تدريس

 توليد رابطۀ بيانگر همچنين بلکه ،نيست کار محصول و کارگر بين آن، مفيد اثر و کار بين ای رابطه

 اضافی ارزش ايجاد مستقيم وسيلۀ داغ ،کارگر به و برآورده سر تاريخ طول در که است ای ويژه اجتماعی

 اول، جلد سرمايه، مارکس،(» .است بختی نگون بلکه اقبال نشان نه بودن مولد کارگر سان بدين. ستا زده

  ).ش. س. است من از کلمات بر تأکيد ،)١٤ فصل  آلمانی چاپ در( ١٦ فصل

  دارد؟ وجود هم مولد غير کارگر مگر که شود مطرح پرسش اين است ممکن حال

 روند در اما فروشد می را خود کار نيروی مولد کارگر مانند دهرچن که است کارگری مولد غير کارگر  

 در که هستند کارگرانی غيرمولد کارگران از نمونه يک. شود نمی توليد اضافی ارزش و ارزش او کار

يا  بزرگ فروشگاه يک در بگير مزد فروشندگان مانند کارند به مشغول آن توليد نه و کاال مبادلۀ روند

  :نيست فايده بی زمينه اين در توضيحی .ت داروئیويزيتورهای يک شرک

 متغير سرمايۀ و توليد لوسائ يعنی ،مولد سرمايۀ به سرمايه –پول شکل از خود گردش روند در سرمايه

 در مولد سرمايۀ سپس گردد، می تبديل ،)کارگران مولد می شود کار نيروی خريد صرف که ای سرمايه(

 دارد نام سرمايه تحقق که بعدی روند در سرمايه -کاال. گيرد می خود به سرمايه - کاال شکل ،توليد روند

 و است بيشتر ،افتاده کار به روند ابتدای در که ای سرمايه – پول از که شود تبديل سرمايه -پول به بايد

 سرمايه -کاال به مولد سرمايه تبديل روند در تنها اضافی ارزش اما. است اضافی ارزش ،دو اين بين تفاوت

. توليد وسائل خريد روند در يا شده توليد کاالهای فروش روند در نه و آيد می وجود به توليد روند در يعنی

 هرچند دارند فعاليت کاال به پول شکل از يا پول به کاال شکل از سرمايه چرخش روند در که کارگرانی
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 آنها از بخشی. کنند نمی ليدتو اضافی ارزش اما است الزمو چرخش آن  سرمايه بازتوليد برای کارشان

 شکل به کاالئی شکل از شده توليد محصوالت تبديل يعنی اضافی ارزش و ارزش تحقق در ديديم چنانکه

   .دارند نقش پولی

 بازاريابی در که کسانی توليدی، مؤسسات ديگر و ها کارخانه در خريد مأموران يا مزدبگير فروشندگان

 محاسبۀ در که بگيرانی مزد کليۀ و حسابداران. نيستند مولد غير ارگرانک گروه تنها غيره و دارند فعاليت

 جريان در زيرا ،مولدند غير کارگر دارند فعاليت توليدی واحد يک های هزينه و محصوالت ها، قيمت

 و محصوالت فروش و خريد به مربوط اطالعات پخش و نگهداری تحليل، و تجزيه پردازش، آوری، جمع

 و تنظيم کار به که مزدبگيری کارکنان همچنين. آيد نمی وجود به ارزشی ،بنگاه يک دهایدرآم و ها هزينه

   .ندمولدغير کارگر مشغولند کار به بدان مربوط معامالت و) غيره و پول( مبادله وسائل توزيع و نگهداری

. مولدند يرغ کارگران مشغولند کار به سرمايه چرخش روند در که بگيری مزد کارگران همۀ کلی طور به

 شود می سرمايه چرخش هزينۀ کاهش باعث آنها کار چون است الزم داری سرمايه نظام برای آنها وجود

 شده توليد ارزش از مقداری بلکه آورند نمی وجود به اضافی ارزش و ارزش تنها نه کارگران اين اما

 سرمايه برای ١٤چرخش ينۀهز نبودند کارگران اين اگر البته. کنند می مصرف را مولد کارگران توسط

 کاهش داران سرمايه. افزايش می يافت و سود کمتری عايد گروه های مختلف سرمايه دار می شد داران

 مولد غير کارگران وجود يعنی. »زنند می جيب به« است کارگران اين کار از ناشی که را چرخش هزينۀ

اما اين  گيرند می بهره آن از راندا سرمايه که شود می سرمايه چرخش هزينۀ در جوئی صرفه باعث

  .کنند توليد اضافی ارزش آنکه بی شوند می استثمار مولد غير کارگران طريق بدين. ارزش جديدی نيست

 مولد غير کارگران دولتی و خصوصی اقتصادی مؤسسات دفتری و اداری کارکنان ديگر که است روشن

 سياسی، اجتماعی،( اقتصادی غير مؤسسات زدیم کارکنان از بسياری طريق همين به آيند می حساب به

 حقوق و مزد. کارگران غير مولدند غيره، خدمتکاران مزدی خانگی و)غيره و انتظامی و نظامیقضائی، 

 مؤسسات در خواه و باشند مشغول کار به اقتصادی مؤسسات در خواه مولد، غير کارگران به پرداختی

 می دربر را مولد کارگران مزد تنها متغير سرمايۀ. آيد نمی حساب به متغير سرمايۀ جزو اقتصادی، غير

 لدمو سرمايۀ) خوار بهره يا آور بهره سرمايۀ( وامی سرمايۀ و تجاری سرمايۀ طريق همين به. گيرد

 به اضافی ارزش از بخشی اما. آيند نمی در حرکت به اضافی ارزش توليد روند در مستقيمًا چون ،نيستند

 می جاری مولد غير های سرمايه اين سمت به بهره و بازرگانی سود صورت به وليدت روند در آمده وجود

  .شود

                                                            
  .  برد می کار به را) هزينه های فرعی يا جنبی(  faux frais فرانسوی اصطالح ها هزينه اين برای مارکس - ١٤
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 کارگران مختلف های گروه و مولد غير کار ،»چرخش های هزينه ،٧ فصل« سرمايه دوم جلد در مارکس

  .دهيم می ارجاع بدان را خوانندگان که است کرده تشريح را مولد غير

  :می نويسد) سود تجاری، ١٧فصل (ه مارکس همچنين در جلد سوم سرماي

 ،ت بازرگانی ای که پيوسته برای به چرخش درآوردن سرمايۀ صنعتیسترش مقياس توليد، عمليابا گ.... «

کاال، خواه برای تبديل پول به وسائل توليد و  -خواه به منظور فروش محصوالت موجود در شکل سرمايه

اسبۀ قيمت ها، حسابداری، صندوق و مح. می يابند يشافزا ،خواه برای حسابداری کل روند الزم اند

هر اندازه مقياس توليد گسترده تر باشد ]. در اين مقوله جای می گيرند[جايشان اينجا است مراسالت 

ه يک نسبت صورت نمی هرچند اين دو افزايش ب(سرمايۀ صنعتی بيشتر خواهد بود  ِ عمليات بازرگانی

زينه های چرخش به منظور تحقق ارزش و ارزش اضافی نيز افزايش می اين کار و ديگر هو بنابر) گيرند

کارکنان [استخدام کارگران مزدی برای فعاليت های بازرگانی يا کارکنان دفتری بازرگانی  ،نتيجهدر. يابند

هزينۀ اين حقوق بگيران هرچند به صورت مزد است اما از سرمايۀ متغيری . ضرورت می يابد] پيشخوان

ۀ سرمايه داران صنعتی، اين هزينه، هزين. شود متمايز است کار مولد مصرف می] نيروی[يد که برای خر

 زيرا صرفًا .ارزش اضافی را باال ببرد حجم کل سرمايۀ پيش ريخته را افزايش می دهد بی آنکه مستقيمًا

ند هر هزينۀ اين هزينه مان. هزينۀ کاری است که برای تحقق ارزشی که قبال توليد شده اختصاص می يابد

آنکه  باعث کاهش نرخ سود می شود زيرا سرمايۀ پيش ريخته افزايش می يابد بیديگری از اين نوع 

  :مارکس می افزايد. »ارزش اضافی باال رفته باشد

هر قدر مقياس توليد بزرگ تر باشد ارزش و در نتيجه ارزش اضافی ای که بايد تحقق يابند بزرگ تر «

کاالی توليد شده بزرگ تر خواهد بود و هزينۀ کارهای دفتری که باعث  -سرمايهخواهند بود و در نتيجه 

 کار بازرگانی صرفًا... افزايش خواهد يافت ) هر چند نه نسبی(به طور مطلق نوعی تقسيم کار می شوند 

يد از لو يا تبديل آنها به وسائل تواسبۀ ارزش ها، يا تحقق آنها حشامل عملياتی واسطه ای است که يا به م

. حجم کل ارزشی که بايد تحقق يابد بستگی داردبراين حجم کار بازرگانی به بنا. تحقق يافته می شوند پوِل

پس طبيعی است که چنين کاری، برخالف کار مستقيما مولد، نه علت حجم اين ارزش ها بلکه معلول و 

  .وضع به همين منوال است ،خشدر مورد ديگر هزينه های چر. باشد نتيجۀ آن

کار او با ارزش نيروی کارش و ] نيروی[ضافی توليد نمی کند، اما قيمت ارزش ا رگر بازرگانی مستقيمًاکا

عمالِ  آن ِا، نيروی کار ندر حالی که کاربرد اي اين با هزينۀ توليد اين نيروی کار تعيين می شودبنابر

محدود به رو  چر، به هيهر مزد بگير ديگمورد همچون تالش، صرف انرژی و فرسايش، درست مانند 

با حجم سودی که او در تحققش به سرمايه دار کمک  براين مزد او ضرورتًابنا. ارزش نيروی کار نيست

برای سرمايه دار و دستاوردش برای او کميت های متفاوتی  کارگر بازرگانیهزينۀ . تناسب ندارد ،می کند
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ون چارزش اضافی توليد می کند، بلکه  که مستقيمًا او برای سرمايه دار دستاورد دارد نه بدين علت. هستند

تأکيد ( ».ارزش اضافی سهم دارد تحقق با انجام کاری که بخشی از آن پرداخت نمی شود در کاهش هزينۀ

  ) .ش. س. ها از من است

به همين طريق مأموران مختلف مربوط به ماليات يا ثبت احوال و ثبت امالک برای چنين نظامی ضرورت 

مولد هستند که نقش  ارکنان غيربخش ديگری از کو قضائی نيروهای انتظامی، امنيتی و نظامی  .دارند

شان حفظ امنيت سرمايه و مالکان وسائل توليد و سرکوب کارگران و زحمتکشان است از اين رو  اصلی

جامعۀ سرمايه  در. دهزينه های آنان را نيز بپذيربايد اينها نيز برای نظام سرمايه داری الزم اند و اين نظام 

توليد می کنند و از کار اضافی ديگر مولد از ارزش اضافی ای که کارگران  اساسًا داری اين هزينه ها

اينان چنانکه گفتيم در نظام سرمايه داری برای  .تأمين می شوند) به صورت ماليات و غيره(زحمتکشان 

. گردش پول و اعتبار و غيره الزم اند به کاهش هزينۀ چرخش، محاسبات قيمت و هزينه، مسائل مربوط

کاال  –تبديل سرمايه (اگر کارگران غير مولد شاغل در بازرگانی نباشند روشن است که روند تحقق ارزش 

ناقص و غير کارآمدی انجام خواهد شد و در  صورت نخواهد گرفت يا به شکل کامًال) پول -به سرمايه 

همين امر در مورد کارگران غير مولد . الل به وجود خواهد آمدنتيجه در روند گردش سرمايۀ اجتماعی اخت

  .در زمينۀ امور اعتباری و پولی نيز صادق است

 زائد کارکن يا کارگر معنی به غيرمولد کارکن يا کارگر که است اين داشت توجه بايد که مهمی بسيار نکتۀ

يم، به اين معنی است که آيا کارکنان ، چنانکه گفتدر نظام سرمايه داری بحث مولد بودن يا نبودن. نيست

در جامعۀ سوسياليستی فرق ميان کارگر مولد و غير مولد از . نه ارزش اضافی توليد می کنند يا مورد نظر

نه به معنی توليد کنندۀ ارزش اضافی، بلکه به معنی توليد کنندۀ ولی ميان می رود و همه مولد خواهند بود 

به  - همچنين می توان گفت همۀ کارگران، غير مولد ( دان نياز دارندمحصول و خدمتی که تودۀ مردم ب

چون هيچ کارگری ارزش اضافی توليد نخواهد کرد و توليدات  !خواهند بود -معنی سرمايه دارانۀ کلمه 

  . )آنها برخواهد گشتخود کارگران و زحمتکشان به صورت مستقيم يا غير مستقيم به 
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  ٢پيوست 
و نوشته های آموزشی برای توضيح اين روند مثال ساده ای از سه بخش با سرمايه های ب ها ابيشتر کت

ذارند که تمام سرمايۀ ثابت در و فرض را بر اين می گمی آورند و ترکيب ارگانيک های متفاوت  برابر

 چند با اين گونه مثال ها هم می توان جوهر مسأله را بيان کردهر. يک دورۀ گردش سرمايه مصرف شود

 ٩فصل  سرمايهنقل از جلد سوم  به ،نزديک تر استتری که به واقعيت  نسبتا پيجيده ما مثالدر اينجا اما 

  :مارکس می نويسد. می آوريم ،»)نرخ سود متوسط(برقراری نرخ عمومی سود «

مده پنج حوزۀ مختلف توليد را که در آنها سرمايه هائی با ترکيب ارگانيک متفاوت چنانکه در جدول زير آ«

  :است در نظر می گيريم

  سرمايه ها

C)  ،سرمايۀ ثابتV متغيرسرمايۀ(  

  نرخ سود  ارزش توليد شده  ارزش اضافی نرخ ارزش اضافی

١  V ٢٠ + C٢٠٪  ١٢٠  ٢٠  ١٠٠٪ ٨٠ 

٢  V ٣٠  +C٣٠٪  ١٣٠  ٣٠  ١٠٠٪  ٧٠  

٣  V ٤٠  +C١٤٠  ٤٠  ١٠٠٪  ٦٠  ٪۴٠  

٤  V ١٥  +C١٪  ١١٥  ١٥  ١٠٠٪  ٨٥۵  

٥  V ٥  +C١٠٥  ٥  ١٠٠٪  ٩٥  ٪۵  

  

حسب بردر اين مثال برای حوزه های مختلف توليد و استثمار يکسان کار با نرخ سودهای بسيار متفاوتی 

  . ترکيب ارگانيک های مختلف سرمايه ها مواجهيم

و ارزش کل کاالهای توليد شده  ١١٠و جمع کل ارزش های اضافی برابر  ۵٠٠جمع کل سرمايه ها برابر 

است سرمايۀ واحدی فرض  ۵٠٠حال کل سرمايه ها را که برابر  .است ۶١٠ر توسط اين سرمايه ها براب

ترکيب متوسط اين سرمايه عبارت ...  مختلف آن را تشکيل می دهند اجزای ۵تا  ١کنيم که سرمايه های 

واحد در  ١٠٠برای  اگر ترکيب سرمايه را. واحد سرمايۀ متغير ١١٠واحد سرمايۀ ثابت و  ٣٩٠است از 

 ١٠٠سرمايه ای معادل . واحد آن سرمايۀ متغير خواهد بود ٢٢واحد آن سرمايۀ ثابت و  ٧٨، يمنظر بگير

و ارزش اضافی متوسطی  ٧٨ c +٢٢ vکه يک پنجم کل سرمايه را تشکيل می دهد ترکيب متوسطی برابر 

و نرخ  ]واحد سرمايه ۵٠٠واحد ارزش اضافی مربوط به کل  ١١٠يک پنجم کل [ خواهد داشت ٢٢برابر 
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واحدی از سرمايۀ کل يا توليد مربوط به  ١٠٠هربخش توليد قيمت و سرانجام  ٢٢ ٪سود متوسط برابر 

قيمت اين بنابر]. ۶١٠: ۵= ١٢٢يک پنجم توليد کل يا [خواهد بود  ١٢٢يک پنجم سرمايۀ کل برابر 

   ».باشد ١٢٢مربوط به يک پنجم سرمايۀ کل بايد  محصول

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

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

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

اين فرض با واقعيت انطباق دارد اما در مورد بخش ) ائل يدکی و غيرهانرژی مصرف شده، وسکی، و کم

اين ) ، اسکله، راه، پل و غيرهماشين آالت، تأسيسات و ساختمان های توليدی(پايا يا استوار سرمايۀ ثابت 

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

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

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

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

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

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

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

  :نين ادامه می دهدت شوند چکه در اين زمينه بايد رعايای های محاسباتی 

 .بگيريم ١٠٠برای اينکه به نتائج کامال غلطی نرسيم نبايد هزينۀ توليد را برابر با «

 با رتی برابرارزش کاالهای توليد شده در صو ،١٠٠٪با نرخ ارزش اضافی  C٨٠+  ٢٠ V برای سرمايۀ 

١٢٠=  s٢٠ + V ٢٠  +C٨٠  ]s که تمام سرمايۀ ثابت وارد محصول  بود خواهد] افیارزش اض=  ٢٠

 ٤اين امر ممکن است در برخی حوزه های توليد رخ دهد اما در مورد سرمايه ای با ترکيب . ساليانه گردد

واحد از سرمايه های مختلف  ١٠٠بنابراين هنگامی که ارزش کاالهای توليد شده توسط . نادر است ١به 

بخش و  پاياحسب اينکه سرمايۀ ثابت چگونه به بخش د بايد توجه کنيم که اين ارزش برمورد نظر باش

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

اين در زمان واحد مقادير متفاوتی ارزش به هلک می شوند و بنابرتمختلف با سرعت های متفاوت مس

در سال  چه ٨٠ C سرمايۀ ثابت .اما اين امر برای نرخ سود اهميتی ندارد. محصول توليد شده می افزايند

محصول ساليانه خواه واحد ارزش به محصول ساليانه منتقل کند يعنی  ٥واحد و چه  ٥٠واحد، چه  ٨٠

در  C٥+  ٢٠ V+  s٢٠=  ٤٥يا  C٥٠+  ٢٠ V+  s٢٠= ٩٠يا   C٨٠+  ٢٠ V+  s٢٠= ١٢٠ برابر باشد با

واحد از هزينۀ توليد بيشتر خواهد بود و در هر حال برای  ٢٠به اندازۀ  توليد شده] جديد[ارزش هر حال 
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جيده می شوند و در هر حال نرخ سود اين سرمايه سن ١٠٠واحد نسبت به سرمايۀ  ٢٠ين سود ا تعيين نرخ 

برای روشن شدن بيشتر آنچه گفته شد در جدول زير نسبت های مختلفی از سرمايۀ ثابت  .خواهد بود ٢٠٪ 

  :سرمايۀ مورد بحث را وارد ارزش محصول توليد شده می کنيم پنج

نرخ ارزش   سرمايه ها

  اضافی

ارزش 

  اضافی

سرمايۀ   نرخ سود

  مصرف شده

  هزينۀ توليد ارزش کاالها

١  V ٢٠  +C٢٠٪   ٢٠  ١٠٠٪ ٨٠  ۵٧٠  ٩٠  ٠  

٢  V ٣٠  +C٣٠٪   ٣٠  ١٠٠٪  ٧٠  ۵٨١  ١١١  ١  

٣  V ٤٠  +C١٠٠٪  ٦٠  ۴٠   ٪۴٠  ۵٩١  ١٣١  ١  

۴  V ١٥  +C١  ١٠٠٪  ٨٥۵   ٪١۵  ۴٧٠  ٠  ۵۵  

۵  V ٥  +C١٠٠٪  ٩٥  ۵   ٪۵  ١  ٢٠  ١٠۵  

  جمع

V ١١٠  +C٣٩٠ 

  کل        ١١٠  

 واحد سرمايه ١٠٠برای 

V ٢٢  +C٧٨  

  متوسط      ٢٢٪   ٢٢  

   

 ٥را سرمايۀ کلی واحدی فرض کنيم می بينيم که ترکيب مجموع اين  ٥تا  ١حال اگر دوباره سرمايه های 

   ١٠٠=  C٧٨+  ٢٢ Vنيز ترکيب متوسط سرمايه  ٥٠٠=  C٣٩٠+  ١١٠ V سرمايه يعنی

اگر اين ارزش اضافی را به . واحد باقی مانده است ٢٢ارزش اضافی متوسط هم همان  .تغيير نکرده اند

  :کاالهای توليد شده مربوط به هر سرمايه را به دست خواهيم آورداضافه کنيم قيمت  ۵تا ١سرمايه های 
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ارزش   سرمايه ها

  اضافی

ارزش 

  کاالها

اختالف بين   نرخ سود  قيمت کاالها  هزينۀ توليد

قيمت و 

  ارزش

١  V ٢٠  +C١٠٠٪ ٨٠  ٢٢٪  ٩٢ ٧٠ ٩٠  +٢ 

٢  V ٣٠  +C١٠٠٪ ٧٠  ٢٢٪  ١٠٣ ٨١ ١١١  -٨ 

٣  V ٤٠  +C١٠٠٪ ٦٠  ٢٢٪  ١١٣ ٩١ ١٣١  -١٨ 

۴  V ١٥  +C١٠٠٪ ٨٥  ٧٠ ۵۵ ٢٢٪  ٧٧  +٧ 

۵  V ٥  +C١٠٠٪ ٩٥  ١ ٢٠۵ ٢٢٪  ٣٧  +١٧ 

  

و  ،باالتر از ارزش خود ١٧+٧+٢ =٢۶ به ميزان )۵(و ) ۴(، ) ١(مربوط به سرمايه های  کاالهای

ه کمتر از ارزش خود به فروش رفت ٨+  ١٨=  ٢۶به ميزان ) ٣(و ) ٢( 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

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

  .»از ارزش خود به فروش می روند

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

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

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

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

ط گردش سرمايه يبا توجه به شرارا آن کاال در توليد ) و نه سرمايۀ مصرف شده(سرمايۀ پيش ريخته 

را در نظر می  ۵٠٠به عنوان مثال سرمايه ای معادل . کاال به دست می آيدآن قيمت توليد  ،اضافه کنيم

 ۴٠٠که  و استهالک سرمايۀ پايا در مدت گردش بخش گردان سرمايه ١٠٠بخش پايای آن برابر گيريم که 

. می گيريم١٠٪برای اين دورۀ گردش را  ]کل سرمايه[نرخ سود متوسط  .باشد١٠٪برابر  فرض شده،

واحد برای  ۴٠٠واحد برای استهالک سرمايۀ پايا و ١٠محصوالت توليد شده عبارت است از هزينۀ

حال اگر به اين هزينۀ توليد سود . ۴١٠يعنی ] مزد به عالوۀ بخش گردان سرمايۀ ثابت[گردان  سرمايۀ

   .»خواهد شد ۴۶٠برابر  را بيافزائيم قيمت توليد  ١٠x  ۵٠٠٪=  ۵٠ متوسط کل سرمايه يعنی
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 سود خود، يعنی هزينۀ توليد به عالوۀ قيمت توليداساس با تکامل سرمايه داری کاالها بر خالصه اينکه

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

سود متوسط هر بخش از سرمايۀ اجتماعی ). مبادله می شوندحول قيمت توليد  به قيمتیدقيق تر بگوئيم 

 سود متوسط سرمايهنرخ . هبرابر است با مقدار اين سرمايه ضرب در نرخ سود عمومی يا متوسط سرماي

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

  . کل ارزش سرمايۀ اجتماعی به دست می آيد

   ٣پيوست 

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

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

  . مولد به حساب آورد يا نه بررسی می کنيم

ديديم که مارکس معلمان حقوق بگير را که در مؤسسات خصوصی انتفاعی کار می کنند  ١در آغاز پيوست

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

   ؟يا نه به حساب آورد) ارزش اضافی توليد کنندۀ(يز می توان کارگرمولد هستند را ن) عمومی

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

  . کسانی می رود استثمار آنها به جيب چه

حقوقی ) يا بيشتر آنها٩٠٪حدود (اکثريت عظيم معلمان  نشان می دهد کهنگاهی به حقوق دريافتی معلمان 

که قرار بود حقوق  ١٣٨٦در سال . در حد حقوق متوسط کارگران يدی يا کمی بيشتر دريافت می کنند

گفت حقوق ) آن زمانس مجلس رئي(هزار تومان در ماه برسد، حداد عادل  ٣٣٠بخشی از معلمان به 

 هزار تومان در ماه ١٨٠حدود  در آن موقعکه (معلمانی که در ابتدای کار هستند با حداقل حقوق کارگران 

اکنون نيز اين وضعيت  تغييری پيدا نکرده است و اکثر معلمان مانند کارگران زير خط  ١٥.برابر است) بود

حال پرسشی که می تواند . هد که معلمان استثمار می شونداين به روشنی نشان می د. فقر زندگی می کنند

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

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

  . است

                                                            
  ١٣٨٩ارديبهشت  ٩ايلنا  -  ١٥
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و کار ندارند  شرکت روند اين در چونان هزينۀ چرخش سرمايه را کاهش نمی دهند روشن است که معلم 

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

و به طور مشخص  – هزينۀ توليدیبخش قابل توجهی از ،مهمی از آنها کارگران و کارمندان آينده اند

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

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

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

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

نبود، سرمايه داران ) عهدۀ دولت است يعنی از محل ماليات و غيره تأمين می شودکه هزينۀ آن بر(عمومی 

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

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

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

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

  .خود به عهده گيرند

يعنی . عهدۀ دولت استديگر جهان هزينۀ آموزش عمومی بر اما در ايران و در بسياری از کشورهای 

عهده می گيرد و بدين سان هزينۀ نيروی کار را داران هزينۀ آموزش کارگران را بردولت به جای سرمايه 

همچنين با افزايش سواد و دانش نيروی کار، بارآوری کار و در نتيجه . رمايه داران پائين می آوردبه نفع س

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

اين مزد و بنابردولت باعث کاهش هزينۀ  منافاتی با اين واقعيت ندارد که آموزش عمومی کارگران توسط

  .افزايش حجم و نرخ ارزش اضافی می شود

در زمينۀ آموزش عالی و تحقيق و توسعه نيز بايد توجه داشت دولت از يک سو با تربيت رايگان 

عهده گرفتن بخش عمدۀ و از سوی ديگر بر) صوصی يا دولتیخ(متخصص برای مؤسسات سرمايه داری 

  . ان را کاهش می دهدهزينه های پژوهشی هزينه های سرمايه دار

غير انتفاعی بودن آموزش عمومی در سطوح مختلف ه قرار گيرد اين است که جنکته ای که بايد مورد تو

معلم در اين مؤسسات استثمار می شود و ارزش اضافی به . ١٦نيست هابه معنی غير استثماری بودن آن

خالف مؤسسات زشی عمومی، برارفرمای مؤسسات آمواما دولت به عنوان صاحب و ک. وجود می آورد
                                                            

در نظام سرمايه داری ساختارها و ) مات عمومیخد(اصوال بخش غير انتفاعی، بخش غير تجاری و بخش عمومی  -  ١٦

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

   .نمی توانند بدون تکيه بر بخش های غير انتفاعی، غير تجاری و بدون پشتيبانی خدمات عمومی به فعاليت خود ادامه دهند
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آموزشی خصوصی و برخالف مؤسسات انتفاعی دولتی، ارزش اضافی استثمار شده از معلمان را به 

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

دولت ). ابداری وجود داردچند در مؤسسات غير انتفاعی هم حسهر(ش هزينه و سود آن را جدا کند بخ

 تنها نه داران سرمايه. می گذارد» 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 

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

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

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

  . کند

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

به دست می  انضباطبدون بدون آموزش و مولد نسبت به کارگران  ندمدرسه اانضباطی که محصول 

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

   . محسوب می شوند اضافی سهيم اند و کارگر مولد

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

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

بخش اعظم کارکنان ) فيزيوتراپی و غيرهها، مراکز توان بخشی، آزمايشگاه های پزشکی، پرتونگاری، 

مسئوالن آمبوالنس، کارکنان فنی و نگهداری و تعميرات،  پرستاران،بهياران، بهورزان، (اين مؤسسات 

غير از کادرها و  –بخشی از متخصصان و پزشکان  و حتی ، مددکاران اجتماعیآزمايشگاهتکنيسين های 

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

مزد و حقوق اکثريت کارکنان رشته هائی که نام برديم، خواه در بخش خصوصی و . اضافی توليد می کنند

   .١٧خواه در بخش دولتی، در سطحی مانند کارگران ديگر شاخه ها است

نقش اين مؤسسات . وزش عمومی استشبيه مؤسسات آم در اين بخش هانقش مؤسسات دولتی غير انتفاعی 

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

                                                            
 اين: گفت ٨٩ره به افزايش حقوق کارکنان در سال در گفتگو با خبرنگار ايلنا با اشارستار ايران پدبير کل خانۀ   -  ١٧

 ۴٠٠ با برابر آنان حقوق متوسط آه بوده تومان هزار ٢۵ پرستاران یبرا شده ابالغ ماه سه گذشت از پس آه حقوق افزايش

   ١٣٨٩خرداد ١۶ايلنا : منبع. شود مي تومان هزار
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چون (مزد کارگران را به ميزانی افزايش دهند که کارگران بتوانند خود اين هزينه ها را برعهده گيرند 

مؤسسات درمانی و ). ز توليد نيروی کار را تأمين کندمزد بايد هزينه های الزم برای نگهداری و با

ان مزدی فعال در بهداشت و درمان را نکارک ،بهداشتی بخش عمومی مانند مؤسسات آموزش عمومی

دولت ). نمی رود يا تمامًا(استثمار می کنند اما حاصل اين استثمار به صورت سود به جيب دولت نمی رود 

بهداشتی و درمانی در واقع بخشی از هزينۀ افزايش مزد را  خدماتبرخی ن ارزابا ارائۀ رايگان يا نسبتا 

بدين سان ارزش اضافی توليد . عهده می گيردبر ،کمک ها اجتناب ناپذير می بود که در صورت نبودن اين

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

  .مايه داری انتقال می دهدمؤسسات سر

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

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

 ٤پيوست 

شمار کل توليد کنندگان . ن نفر برآورد کرديمميليو ٧حدود  ١٣٨۶ما شمار کل کارگران مولد را در سال  

حتی اگر بارآوری کار بدين سان . ميليون نفر است ۵/۶تا  ٣/۶مستقل اعم از صنعتی و کشاورزی حدود 

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

توجه به  بااما . خواهد بودون نفت بيشتر ددرصد توليد ناخالص ب ۵٠از  اين قطعًامولدان مستقل و بنابر

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

در صد توليد ناخالص بدون نفت  ٧٠واحدهای بزرگ کار و توليد با اطمينان می توانيم بگوئيم که بيش از 

  .رگران مزدی صورت می گيردتوسط کا

کل  ١٣٨۵در سال . چند مثال و بررسی در مورد صنعت، خدمات و کشاورزی موضوع را روشن می کند

ميليارد تومان بالغ ٧/٣١۶١٢نفر بودند و کل ارزش افزودۀ آنان به  ٣۴۵٨٠٠٠) ساخت(شاغالن در صنعت 

افزودۀ  و کل ارزش ١٠۶١٠٠٠و بيشتر  کارکن ١٠در همان سال شمار شاغالن کارگاه های دارای . می شد

تر از که کم بيشتر، کارکن يا ١٠دارای يعنی کارکنان کارگاه های . ميليارد تومان بود٩/٢۶٩٣٩آنان مبلغ 

به بيان . ارزش افزودۀ بخش صنعت را توليد می کردند ٨۵٪بيش از  ،صد کل کارکنان صنعتی بودنددر ٣١

برابر  ٧/٢دارای ده کارکن و بيشتر به طور متوسط بيش از  ديگر توليد سرانۀ کارکنان کارگاه های

البته بخش مهمی از توليد در کارگاه های . نفر بود ١٠توليد سرانۀ کارکنان کارگاه های کمتر از ) ٢٧٠٪(

واهد بود خبدين طريق اغراق ن. نفر نيز توسط کارگران مزدی اين کارگاه ها صورت می گيرد ١٠کمتر از 

  د و ران مزدی انجام می شتوليد صنعتی توسط کارگ ٩٠ ٪ تا ٨۵چيزی در حدود ١٣٨۶سال در اگر بگوئيم 
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در  ١۵تا  ١٠ بين کی که خودشان توليد کننده بودند حداکثرسهم پيشه وران، استادکاران و صنعتگران کوچ

  .بدون نفت بودصد حجم ارزش افزودۀ توليد صنعتی 

مورد خدمات بهداشتی و  در. نندگان خرد بی شک ناچيز استسهم توليد ک ،در مورد خدماتی مانند آموزش

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

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

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

  .زاد استآبيشتر از دارندگان مشاغل بسيار و اهميت کار مزدی 

جدول (هزار نفر بوده است  ۵٢١کاری اجتماعی دشمار کل شاغالن در بخش بهداشت و مد ١٣٨۵در آبان 

ت بهداشت و شاغل در وزارکارکنان عدۀ در همان سال ). آماری کشور ۀنيروی انسانی، سالنام ٣-٨شماره 

مارستان ها و ياگر ب و همچنين اديل می دشککه اکثر شاغالن در اين بخش را ت نفر بود ٣٢١۵۴۴درمان 

ر بگيريم به اين نتيجه خواهيم رسيد که بخش عمدۀ خدمات بهداشتی و ظکلينيک های خصوصی را در ن

  .  ام می گيردجان –بخش عمومی و خواه خصوصی در خواه  –مزدی  درمانی در ايران توسط کارکنان

توسط کارکنان مزدی انجام می شود و توليد کنندگان مستقل در  خدمات مخابرات و پست و تلگراف تمامًا

 یو تمام کار بارگيری و تخليۀ کشتبخش مهمی از خدمات حمل و نقل و توريسم و رستوران . آن نقشی ندارند

  .يز توسط کارِ  مزدی صورت می گيردنها و غيره 

  . بخش کشاورزی است ،تنها بخشی که در آن نقش توليد کنندگان مستقل مهم تر از کارگران مزدی است

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  ١٣٨٢در سال   - ١٣٨۶سالنامۀ آماری کشور منتشر شده در  –آمار ايران  کزطبق داده های رسمی مر 

د   ورت زيرصبهره برداری کشاورزی وجود داشته که به  ۴٣٣٢۴٢٣ايران   ٣۴٧١٩٧٢ :طبقه بندی شده ان

د و       ٢۶۶٩۶۶٠خانوار معمولی بهره بردار ساکن روستا که  وده ان ين ب ا صاحب زم انوار از آنه  ٨٠٢٣١٢خ

 . زمين خانوار بی

o  ٨١۶١٠۴ واحد از آنها بی زمين بوده اند ١٢٣٨٢ساکن که  بهره بردار غير. 

o ٣۶خانوار آنها بی زمين بوده اند ٣۶٢٣۶خانوار معمولی غير ساکن که  ٢٣٩. 
o تای آنها بی زمين بوده اند ٧۶٣شرکت رسمی يا مؤسسۀ عمومی که  ٨١٠٨.  
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خانوار  ٢٣١٢٨٠بردارخانوارهای معمولی بهره از کل  ١٣٨٢طبق داده های باال می بينيم که درسال 

که رقمی در (اعضای کارکن اين خانوارهای بی زمين . صد آنها بی زمين بوده انددر ١/٢٣يعنی 

يا به صورت کارگر کشاورزی در واحدهای بزرگ ) ميليون را تشکيل می دادند ۵/١حدود دست کم 

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

ما شمار دقيق اين بخش . از زمينداران بزرگ يا دهقانان مرفه اجاره می کردنداينکه قطعه زمينی 

قاله آمده که در متن م ٣-٢٠در جدول . های مختلف کارکنان بی زمين در بخش کشاورزی را نداريم

به نظر می رسد که . برآورد شده است هزار نفر ٢٨١رزی مزدی حدود است شمار کارکنان کشاو

کارگران «در بخش  کارگران فصلی يا روزمزد کشاورزی در اين رقم به حساب نيامده اند و احتماًال

 خانوارهای برحسب ساالنه محصوالت کشت زير های زمين توزيع. ادغام شده اند اين جدول» ساده

  :ه انددر جدول زير خالصه شدکشاورزی  بزرگ واحدهای و دهقانی

بهره مساحت کل   

  برداری

شمار کل بهره 

  برداری ها

کل مساحت زمين   درصد

زير کشت 

  )هکتار(

  درصد

  ٧/١٩  ٣/٢٢٩٢۴  ٧/۶۵  ١٧٣۵۵٣٢  هکتار ۵کمتر از   دهقانان فقير

  ۵/١٩  ٢٢٧١۶٩١  ۴/١٧  ۴۵٩٣٣٩  هکتار ١٠هکتارتا  ۵  طدهقانان متوس

  ۵/٢٩  ٣۴٣۶۶٩۵  ٩/١٢  ٣٣٩۵۴٩  هکتار ٢۵تا  ١٠  دهقانان ثروتمند

  زمينداران بزرگ

حقيقی يا (

  )حقوقی

  ٣/٣١   ٣۶۴۶٢٣٨  ٩/٣  ١٠۴٠۶۵  هکتار و بيشتر ٢۵

  ١٠٠  ١١۶۴٧٠٢٧  ١٠٠  ٢۶٣٩۴٨۶    کل

  

زمين های زير کشت مربوط به مالکيت های بزرگ زمين  درصد ٣/٣١ه کجدول نشان می دهد اين 

دارای بهره (و همچنين دهقانان ثروتمند  دهکتار بوده ان ٢۵يعنی بهره برداری های باالی ) حقيقی يا حقوقی(

اگر . درصد زمين های زير کشت را در اختيار داشته اند ۵/٢٩حدود ) هکتار ٢۵تا  ١٠برداری های بين 

بر می زير کشت را در درصد کل زمين های ٣/٣١تنها بهره برداری های بزرگ را در نظر بگيريم که 

داری ها به خاطر استفادۀ بيشتر از ماشين آالت کشاورزی، سيستم گيرند و توجه داشته باشيم که اين بهره بر

صرفه جوئی ناشی از  آبياری مدرن، استفادۀ بيشتر از بذر مناسب و کود، داشتن انبار و سردخانه و غيره،

  نتيجه می گيريم که  ،، سازماندهی کار و غيره به طور متوسط بازدهی باالتر از بقيه دارنداندازۀ بزرگ توليد
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صد کل توليدات کشاورزی است و همين امر تا حدود کمتری در مورد در ٣/٣١دات آنها بسيار بيشتر از تولي

  . دهقانان ثروتمند صادق است

در نظر بگيريم با توجه به  است،صد زمين ها در ٣/٣١ه برداری های بزرگ را، که حال اگر تنها بهر

اگر نه تمام اين توليد دست کم بخش . درصد باشد ۴۵تا  ۴٠سهم آنها از توليد کشاورزی شايد  ،آنچه گفته شد

مهمی از آن توسط کارگران مزدی کشاورزی توليد می شود و همين امر در مورد بخشی از توليد دهقانان 

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

درصد  ٢۵رگ کشاورزی سهم کارگران کشاورزی در کل توليد اين بخش از ديگر توليد در واحدهای بز

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

 ١٣ليد حدود را در نظر بگيريم از اين تو ١٣٨۶ون نفت در سال دليد ناخالص داخلی بحال اگر کل تو

درصد مربوط به  ۵/٢۴يری و شکار، پروری، جنگل داری، ماهيگ ، دامصد مربوط به بخش کشاورزیدر

آموزش، بهداشت، حمل و نقل، (مربوط به خدمات  ۵/۶٢صنعت و معدن و ساختمان و آب و برق و 

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

واه آنچه مربوط به کارگران خ(کنار بگذاريم  ،توليد نيستندرا که و دفتری و خدمات اداری تجارت  ،خدمات

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

سهم کارکنان   بخش اقتصادی

  مستقل در توليد 

سهم کارگران 

  مزدی در توليد

  کل

  ١٣  )٢۵٪(    ٢۵/٣  )٧۵٪(    ٧۵/٩  کارجنگل داری، ماهی گيری، شکشاورزی، دام پروری، 

  ۵/٢۴  )٨۵٪(  ٨٣/٢٠  )١۵٪(    ۶٧/٣  صنعت، معدن، ساختمان، آب و برق

  ،ابراتخآموزش، بهداشت و درمان، حمل و نقل، م(خدمات 

  )داری ستورانارتباطات، توريسم و ر

۶٣/١۶ )٪٢۵(  ٨٧/۴۶  )٪٧۵(  ۵/۶٢  

  ١٠٠٪  ٩۵/٧٠٪  ٠۵/٢٩٪  جمع

  

درصد  ٣٠از ادراتی نفت کمتر صبدون درآمد د کنندگان مستقل در توليد ناخاص داخلی توليبدين سان سهم 

   .درصد است ٧٠و سهم کارگران مزدی بيش از 

  

  


