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ی از ارزش اضافیشتري تصاحب سهم بیجدال برا  

 
شنبهچهار   ١٣٨٧م مهر چهار بيست   )منطقه تهران( ی هماهنگتهيکم                                                

  
ما درس های اين وقايع . استدرس آموز داده است که برای توده های کارگرايران بسياروقايعی روی روزهای اخيردر 

واقعيت های شفاف پشت اين رويدادها اماقبل ازهرچيزببينيم چه روی داده و .کوتاه بازخواهيم کردانتهای اين نوشته را در

يات را نيز ماليات بگيرد و ميزان اين مال» ارزش افزوده«د ازچيزی به نام رد که قصد دارچيست؟ دولت سرمايه اعالم ک

ن بازار تهديد سرمايه دارا. قدرت را به دنبال آوردانتشاراين خبردرهمان دقايق نخست زمين لرزه ای پر. تعيين کرد% ٣

 فشارعقب نشينی کرد واجرای مصوبه ايندولت سرمايه زير. به اعتصاب کردند وخيلی سريع اين تهديد راعملی کردند

ين همه جنجال بی پيرايه واقعيتی است که ااولين موضوع مهم قابل بحث دراينجا تشريح ساده وبسيار. ختعقب انداخودرا

  غائله ای انجاميده است؟  درصدی آن به چنين ٣که سخن ازماليات  چيست»ارزش افزوده«اصًال اين :به همراه داشته است

زی اين واژه دليل واژگونه سا.  استارزش اضافیوارونه و تحريف آميزی از واژه معروف اسم بسيار» ودهارزش افز«

اول ببينيم که اصل مسئله يا همان . خواهيم گفتری نظام سرمايه داری را پايين ترنمايندگان فکتوسط سرمايه داران و

کارگر، . ی کندما بابت آن هيچ چيزی دريافت نمدهد ارانجام ميارزش اضافی چيست؟ ارزش اضافی کاری است که کارگ

کارگر تنها از . داردبرای فروش وزنده ماندن دراختياراست و نيروی کار تنها کااليی است که او فروشنده نيروی کار

صاحبان سرمايه با خريد اين کاال مالک مطلق آن می شوند و هر نوعی .  نيروی کارش می تواند زنده بماندطريق فروش

 اين نيرو خريده. نيروی کار با تمام کاالهای ديگر دنيا يک تفاوت بسيار بنيادی دارد. خواهند آن را مصرف می کنندکه ب

اما درحالی که همه کاالهای . جديد مصرف شود! »خدمات «روند توليد محصوالت ياميشود تا همچون ساير کاالها در

بهای فروش خود ارزش جديد  کنند اين کاال چندين برابرقل میفقط ارزش خود را به محصوالت ساخته شده منتديگر

رمايه دار می  ساعت به يک س٨نيروی کار خويش را برای به طورمثال، کارگر. ليد می کند و به کاالها منتقل ميسازدتو

زد شايد پرداه به عنوان بهای اين کاال مياما پولی ک. کند ساعت مصرف مي٨سرمايه داراين نيرو را درطول اين   . فروشد

 ٧بقيه کاری که کارگرانجام ميدهد يعنی . ام داده است ساعت انج٨اين  ساعت کاری باشد که کارگر در٢  يا مثًال١بهای 

اين در. يک اتوموبيل را درنظربگيريد. ه ای بياوريممثال ساد. شود ساعت ديگريک راست نصيب سرمايه دار مي۶يا 

ز برای توليد آن طبعًا نيا. مصرف شده استستيک و برخی چيزهای ديگررنگ، پالاتوموبيل ورقه های فوالد، موتور، 

الزم است تا ساعات معينی نيروی کارنيز. ورت داردها هم ضربرق، آب و گازو تلفن و مانند اين. به کارخانه است

ت، بهای آب و فرض کنيم که بهای همه مواد اوليه، وسائل نيم ساخته، هزينه استهالک ماشين آال. اتوموبيل ساخته شود

ميليون تومان باشد، بازفرض کنيم ١٠ل کارگران و موارد مشابه ديگربرق و گاز و تلفن صرف شده و سرويس حمل و نق

. را ساخته و آماده عرضه به بازار کرده باشند ساعت کارآن٨٠ داشته و مجموعًا با توليد آن مشارکتکارگرهم در١٠که 

ميليون تومان بهای مواد اوليه و وسائل نيم ١٠سرمايه دار.  تومان به فروش ميرسد ميليون١۴مثال اين اتوموبيل به طور 

اين کاالها و . می کندمه چيزهای اين نوعی را از آن کسرساخته يا هزينه استهالک و پول آب و برق و اياب و ذهاب و ه
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 ۴مه اين ها کسر بهای هر اکنون پس ازاما سرمايه دا. اندآنچه قبًال داشته اند خلق نکرده زه ای جزمصالح هيچ ارزش تا

 هزار ۵٠٠کارگران هم دستمزدی معادل  ساعت کار٨٠ کنيم که او در قبال حال فرض. دست داردميليون تومان پول در

 هزارتومان ۵٠٠ ميليون و٣اين. تومان است هزار۵٠٠وميليون  ٣ماند آنچه برای وی باقی مي. کرده باشدتومان پرداخت 

تومان همان هزار ۵٠٠ميليون و ٣اين . ده استها پرداخت نشه اند اما به آن که کارگران توليد کردصرفًا ارزشی است

اين سود لزومًا به يک سرمايه دار واحد تعلق نمی . شوده صورت سود نصيب سرمايه داران ميارزش اضافی است که ب

صاحب  به مشتريان، توسط يک سرمايه دارنفروش آتوليد شده است بايد فروخته شود وچه بسا کاراتوموبيلی که . گيرد

گاه يا ساختمان کارخانه را شايد سرمايه دار صاحب اتوموبيل سازی، کار. نمايشگاه در گوشه ای از بازار صورت گيرد

 اضافی حاصل کدام از اين سرمايه داران طبعًا درصد يا درصدهايی از ارزشره.هم ازيک سرمايه دار اجاره کرده باشد

همان ارزش اضافی توليد شده توسط اين است که کل سود همه اين ها ازآنچه مهم است . دهنداختصاص ميرا به خود 

  . کارگران تأمين می شود

سپس چگونگی توزيع آن ميان سرمايه داران ش اضافی، سرچشمه زايش و توليدش ومی کنيم تا اين جا مسئله ارزفکر

همين ارزش ه سرمايه دارند که سهم خود را ازطبقازنيز بخشی ازارسرمايه داران ب. شن شده باشدمختلف کم و بيش رو

ا بخش های مختلف طبقه سرمايه واقعيت اين است که سرمايه داران ي. کنندی توليد شده توسط کارگران کسب مياضاف

رای خود دام تالش دارند تا سهم مناسبی ازاين ارزش اضافی بکرخانه دارگرفته تا صاحب زمين و تاجربازارهرکاداراز

زيرا کل سرمايه های آنها . دبه اين معناست که می گوييم سرمايه داران شيره جان کارگران را می مکن. پا کننددست و

عمر کارگران است که از جسم وجان کارگران بيرون کشيده شده و به سرمايه اين ها تبديل زنده يا به بيان صريح ترکار

  . شده است

در باره اين که . نام نهاده اند» ارزش افزده« ان و نمايندگان فکری آن ها ارزش اضافی را باالتر گفتيم که سرمايه دار

دانشوران و متفکران و سياستمداران سرمايه داری اين . چرا آنان اين کار را می کنند وارد هيچ بحث طوالنی نمی شويم

 اضافی را که همان کار پرداخت نشده توده های کار را صرفًا به اين دليل انجام می دهند تا سرچشمه واقعی توليد ارزش

آنان با وارونه پردازی و تحريف و عوام فريبی تالش دارند تا وانمود کنند که . عظيم کارگر است از انظار مخفی کنند

اين عوام . ارزش اضافی نه حاصل استثمار طبقه کارگر بلکه ارزشی است که توسط سرمايه آنان زاده شده است گويا 

ان حاضر به قبول اين واقعيت تابناک تر از خورشيد نيستند که مواد اوليه و ماشين آالت و آب و برق و مانند اين ها فريب

آن ها به . سرمايه ناميده می شود، هيچ نوع ارزش جديدی جز ارزش پيشين خود توليد نمی کنند» ثابت«يا آنچه که بخش 

انه کارگران توسط سرمايه را پنهان کنند و به توده های کارگر القا کنند دست می زنند تا استثمار وحشي  اين عوام فريبی 

   !! که گويا آنان کار کرده اند و بهای کار و زحمت خويش را هم گرفته اند

ارزش « دولت سرمايه داری اعالم کرد که قصد دارد از . با اين توضيحات، به نکته شروع مطلب بازمی گرديم

معنای اين اعالم آن است که او به مثابه دولت . ماليات بگيرد% ٣مايه داران می شود هايی که نصيب سر» افزوده

سرمايه و بزرگ ترين سرمايه دار جامعه ايران درعين تصاحب بيشترين سهم ارزش اضافی توليد شده توسط طبقه 

نرخ . يشتر بشکافيماين قسمت از مسئله را کمی ب. ازسهم سرمايه داران ديگر نيز هست% ٣کارگر خواهان تصاحب 

اين بدان معنی است که هر کارگر ايرانی . است% ١٢٠٠اضافه ارزش يا نرخ استثمار کارگران در ايران چيزی حدود 
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اين رقم از درون آمارها و .  تومان سود برای صاحبان سرمايه توليد می کند١٢در قبال هر يک تومان دستمزد خود 

به طور مثال در سال .  ايران در سالنامه آماری خود منتشر می سازدمرکز آماراطالعاتی استخراج شده است که ساالنه 

 هزار نفر ٧٠٠ جمعيتی از کارگران صنعتی در شماری از کارخانه های بزرگ و بسيار بزرگ که شمار آنان از ١٣٨٣

اس اين کارگران بر اس.  ريال ارزش اضافی توليد کرده اند١٨١ ٢۶٨ ١٧١ ٠٠٠ ٠٠٠کمتر بوده است چيزی معادل 

گزارشات منابع ديگر دولت سرمايه داری هر کدام در سال به طور متوسط حدود دو و نيم ميليون تومان دستمزد گرفته 

 برابر ١٠اما اضافه ارزشی که اينان به وجود آورده اند و به صورت سود به سرمايه داران تعلق يافته بيش از . اند

 اين اقالم با مختصری کم يا زياد در مورد کارگران بخش های ديگر نمونه. دستمزدهايی است که خود دريافت کرده اند

به اين ترتيب بسيار شفاف و با محاسبات ساده رياضی مشاهد می کنيم که اين . صدق می کند و درمورد ساير سال ها هم 

جدال دولت با . سرمايه داران اين دنيای عظيم اضافه ارزش ها را از محل استثمار طبقه کارگر به دست آورده اند

. به طرف خود سرازير کند   از کل اين ارزش اضافی را به عنوان ماليات  %٣سرمايه داران بازار بر سر آن است که 

اين دولت . دولت سرمايه داری خود در ساختار وجودی خود ماشين نظم سياسی و اقتصادی و اجتماعی سرمايه است

 درصدی کارگران به نفع سرمايه داران را بر طبقه کارگر تحميل ١٢٠٠وجود دارد که نظم سرمايه يعنی نظم استثمار 

اين دولت وجود دارد که با راه انداختن حمام خون و سازمان دادن عظيم ترين کشتارها عليه طبقه کارگر رود . کند

ت درعين حال اين دول. صاحبان سرمايه بر حاصل استثمار طبقه کارگر را پاسداری کند خروشان توليد سرمايه و تملک 

همچنين، دولت کل هزينه های خود . خود بزرگ ترين استثمارگر طبقه کارگر است و مناقع اقتصادی خاص خود را دارد

نهادهای گوناگون تشکيل دهنده ساختار دولت از ميليون ها . را بازهم از محل استثمار توده های کارگر تأمين می کند

رتشی گرفته تا وزير و وکيل مجلس و زندانبان و قاضی دادگاه تا دستگاه سپاهی و بسيجی و پليس و لباس شخصی و ا

عريض وطويل ديوان ساالری و مديران ارشد و ميانی و نيز علمای اعالم و جمعيت عظيم حوزه نشين هر کدام درست 

 بيشتر نقش دولت تشديد هر چه. همچون يک چاه ويل بخش هايی از حاصل استثمار توده های کارگر را می بلعند

استثمار کارگران، بلعيدن حاصل کار و استثمار طبقه کارگر و سپس دفاع از موجوديت سرمايه داری و سرمايه های 

دولت با چنين نقشی و برای ايفای هر چه مؤثر اين نقش گفته است که از کهکشان اضافه ارزش . طبقه سرمايه دار است

اين مسئله همان گونه . ماليات بگيرد% ٣سرمايه داران، می خواهد های توليد شده توسط کارگران و تصاحب شده توسط 

که اشاره کرديم يکباره زمين لرزه ايجاد کرد و بخش مهمی از طبقه سرمايه دار را در اعتراض عليه دولت وارد ميدان 

  . کرد و سرانجام کار را به جايی رساند که دولت اجرای مصوبه خود را به تعويق انداخت

    !همزنجيران 

ما می خواهيم از شما و . خويش وارد يک بحث جدی شويمت آن است که با شما توده همزنجيرماجرا را گفتيم و اينک وق

 اضافه ارزش های غول درصدی٣چرا سرمايه داران برای سرپيچی ازپرداخت ماليات همديگر بپرسيم راستی همه ما از

 دولت پاسدار نظام به عنوان هزينه نگه داریولت طبقه خود وبه د اند آن همما به دست آورده پيکری که ازاستثمار

 اين گونه خوار و خفيف و ذليل توانند اين چنين دست به اعتراض بزنند اما ما چند ده ميليون توده کارگربردگی مزدی مي

مقابل  درسطح نازل معيشت خود،مقابل بربرمنشانه ترين تعرضات سرمايه به قابل شديدترين اشکال استثمار، درمدر

ردسال طبقه خود مقابل خيابان نشينی مليون ها کودک خن زنان طبقه مان به تن فروشی زيرفشار گرسنگی، درشدمجبور
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دانيم که پاسخ اينرا هم مي. م؟ به نظرما اين يک سئوال بسيارجدی استدست به اعمال قدرت متحد نزنيبايد سکوت کنيم و

چرا ما کارگران نفت و گازو . زکنيمباد اول جزئيات سئوال را کمی بيشتر دهياما اجازه. های زيادی برای آن وجود دارد

چرا  واقعی حمايت نکرديم؟ آب و برق وحمل ونقل واتوموبيل سازيها ازمبارزات هزاران کارگرنيشکرهفت تپه به طور

ازی خوزستان نشديم؟ ما کارگران نفت شير نفت را نبستيم و خواستار تضمين قطعی اشتغال همزنجيران خود در لوله س

اران و فروشگاه ها نشديم تا سرمايه دند توليد کارخانه ها يا گردش کارروانع حمل کل محموله های مورد نيازچرا ما م

تسليم فرود په سرگرسنگی کودکان خانواده های کارگران هفت تدولت آنها مجبور شوند درمقابل خشم وعصيان ناشی از

درفاصله سال های . بسيارخوب هم داشته ايم. زش ها را نداشته ايم؟ چراخيم اين نوع کارها وساسًا سنت انجاآرند؟ آيا ما ا

اعتراف کنيم که هيچ اما بياييد صادقانه . طورهم همين۶٠ تا ۵٧درسالهای .  چندين باراز اين کارها کرديم٣٢ تا ٢٠

 چندين باردست به اين ما. را نکرده ايمارهاود ودرراستای منافع و انتظارات ومطالبات طبقه خويش اين کخزمانی به امر

 اساس خواست سرمايهوفنده پيکارعليه سرمايه بلکه برجبهه تاما بدبختانه نه در. رگ زده ايمخيزش های بزاقدامات و

ما . چهارچوب تصفيه حساب های درونی آنان باهم و عليه خود و طبقه خودمان اين کارها را انجام داده ايمداران و در

يا به پيروی از اساس خواست حزب توده اما اين نقش را بر. و آغاز کرديمن توليد نفت را متوقف ساختيم و ازبارها

زير پرچم ارتجاع پان اسالميستی و فرمان اين هضت آزادی و بعدا به طور کامل دريا بازرگان و ن مصدق و جبهه ملی

معضل اساسی کار .  عليه سرمايهاما نه برای خود و نه. داده ايمآری ما اين کارها را انجام . امام و آن آخوند انجام داديم

ده طبقاتی خويش عليه سرمايه اساس ارااست که چرا نبايد اين قدرت را برسئوال اساسی اکنون اين . دارددراين جا قرار

که سرکوب اهداف جنبش ضد سرمايه داری خود انجام دهيم؟ يک پاسخ هميشه حاضر اين است رات وراستای انتظاو در

  ميزند که سرکوب ها قادربه مهار  اما تاريخ با صدای بسياررسا فرياد. ند کردآری حتمًا ما را سرکوب خواه. خواهيم شد

 درصد ماليات ٣بياييد از خود بپرسيم چرا سرمايه داران در اعتراض به . مبارزه طبقاتی نشده است و نمی تواند بشود

ند آن هم برای هزينه دولت مکيدن خون ما به دست آورده اپاول نان کودکان ما و ازاضافه ارزشی که ازاستثمار ما، ازچ

ا هستيم که خالق کل سرمايه هانند اما ما چند ده ميليون کارگرتوانند دست به اعتصاب بزنند و دولت را عقب بنشخود مي

ت تپه و لوله سازی اهواز و هفاين چنين ذليل و مفلوک ومستأصل قادر به حمايت ازمبارزات همزنجيران خويش در

م دفاع  قسمتی است که توليد کرده اي١٢هر نباشيم؟ چرا ما نمی توانيم ازدستمزد خويش که يک قسمت ازصدرای بوش

ما به چنگ آورده اند اعتصاب سهمی که ازاستثمار١٢از % ٣چی ازپرداخت توانند برای سرپيکنيم اما سرمايه داران مي

ضمين نان روز کودکان توده همزنجير خود دست در دست هم گذاريم اما سرمايه داران برای کنند؟ چرا ما نبايد برای ت

 به ميدان ما تصاحب کرده اند اين چنين يک پارچه و مصمم عظيم سرمايه هايی که از استثمارجلوگيری از کاهش کوه

م اين است که سرکوب سخ ما بازهکنند و پابازهم اين خواهد بود که سرکوب ميدانيم که پاسخ می آيند؟ بسيارخوب مي

مطالبات پايه بايد حول منشور. اسری متشکل شويمبايد شورايی و سر. بايد به پا خيزيم. مبارزه طبقاتی نيستقادر به مهار

     .خود عليه سرمايه بزنيم ای طبقه خود دست به سازمانيابی 

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم
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