
  بخش دوم: زمان واگرد

   زمان و شمار بازگشت سرمايه –فصل هفتم 

است، اين دوره ای است که  زمان توليد و گردش برابراگر سرمايه ای معلوم را در نظر گيريم کل زمان دورپيمائی آن 

اين چرخه کل سرمايه تا باز گشت به آغازگاه خويش طی می نمايد. اگر  –سرمايه از لحظه پرداخت به صورت ارزش 

حالت ديگر حالت سوم با دو .  'C'…Cسوم:  P…Pدوم:   'M…M آن می بينيم اول:تعمق کنيم سه حالت متمايز در را

بعالوه  ولبا ارزش سرمايه پرداخت شده ا در پايان دور نخست عزيمت گيريم نقطهرا  'M…Mيک فرق دارد. اگر 

را نقطه يا فرايند توليد  P…P. اگر نشوداين اضافه ارزش می تواند وارد فرايند جديد توليد  مواجهيم. اضافه ارزش

باز هم در پايان دور، با ارزش سرمايه اول همراه با ارزش اضافی رو به رو هستيم و اگر بازتوليد  شروع به حساب آريم

نقطه آغاز حساب کنيم، در اينجا را   'C'…C ساده باشد، اضافه ارزش می تواند پروسه دورپيمائی را ترک کند، حال

ط با ارزش سرمايه اوليه آغاز کند زيرا با ارزش سرمايه از پيش خالف دو حالت باال نمی تواند فق دورپيمائی جديد بر

اگر موضوع مطالعه  يه اوليه فقط جزئی از آن را تشکيل می دهد.ارزش افزا شده ای سر و کار داريم که ارزش سرما

برگشت بر پويه تشکيل ارزش اضافی است بايد به حالت اول توسل جست، اگر تأثير برگشت بر تشکيل محصول، تأثير 

مطمح نظر است می توان حالت دوم را اساس قرار داد. حالت سوم وقتی مبنای کار قرار می گيرد که بخواهيم رابطه 

  سرمايه منفرد با حرکت کل سرمايه اجتماعی را واکاويم.  

ت اين مديک فرايند متناوب باشد آن را واگرد سرمايه می ناميم.  که دورپيمائی سرمايه نه يک عمل منفرد بلکههنگامی 

حوادث مجزا چشم پوشيم آنگاه تفاوت ميان زمان واگرد اگر از تأثير واگرد همان زمان توليد بعالوه زمان گردش است. 

اگر روزانه کار واحد طبيعی سنجش کارکرد نيروی اهد بود. سرمايه ها تابعی از حوزه های متفاوت پيش ريز آنها خو

، زمان Uزمان واگرد سرمايه است. اگر سال را به عنوان واحد عام بازگشت سرمايه با کار باشد، سال نيز واحد معمول 

  واهد بود. خ n=U/uنمايش دهيم آنگاه فرمول محاسبه ما  nرا با  دو تعداد دوره های واگر uواگرد سرمايه معين را با 

   سرمايه استوار و سرمايه در گردش: فصل هشتم
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ا ي ه(کوتا متفاوتکه برای دوره های زمانی  کارر ابزا و، ساختمان، وسائل ماشين آالتبخشی از سرمايه ثابت، شامل 

ويژگيهای اساسی اين بخش سرمايه به  ناميده می شود.سرمايه استوار  ،، در پروسه توليد محصول حضور دارندبلند)

  شرح زير است. 

  های در حال توليد منتقل می کند.جزئی از ارزش خود را به کاالبه طور تدريجی  اول:

   و تعيين کننده در فرايند کار دارد.  اثرگذار کامال شرکت نمی شود، محصولبا اينکه وارد  عمده و اساسی آن جزء دوم:

ه کاالهای ب انتقال تدريجی ارزش يا، به رغم فرسايش حاضر استدر پروسه کار  مصرفی معينا وقتی که با شکل ت سوم:

  به طور کامل حفظ می کند.   حتی تا زمان انتقال آخرين بازمانده ارزشهايش خود به مثابه عامل توليد رامهم  ، نقشجديد

  ست.ا محاسبهنه با ارزش انتقالی که با ارزش کل آن قابل در هر واگرد سرمايه حجم توليد ابعاد اثرگذاری آن بر  چهارم:

  تا زمانی که اسقاط نگرديده پروسه کار و نقش اثرگذار خود را ترک نمی کند. پنجم:

  جزئی از آن که به کاالی تازه منتقل می شود، از چرخه توليد وارد پروسه گردش می گردد. فقط ششم:

  کندتر باشد، زمان اثرگذاری و حضورش در پروسه توليد بيشتر است.  هر چه عمرش طوالنی تر و استهالکش هفتم:



َدَوران حضور  طور ارزشی در پويهنه در شکل مصرفی که به اساسا  اما اجزاء ديگرسرمايه َدَوران می کندمثل  هشتم:

  د.   ونيد مدام جايگزين شوسائل اخير بااز اين لحاظ شبيه وسائل کمکی، ذغال يا روشنائی هستند، با اين فرق مهم که دارد. 

از آنچه به سرمايه استوار سرشتی خاص می دهد، شيوه ويژه َدَوران آن است. شيوه ای که امکان می دهد تا اين سرمايه 

فقط جزء اندکی از ارزش خود را به محصول منتقل کند و از سوی ديگر با کل وجود مصرفی اش بر روند  يک سو

توليد تأثير بگذارد. در نظر داشته باشيم که ايفای اين نقش صرفا در فرايند توليد ممکن است. يک ماشين فقط وقتی وارد 

      يند فاقد اين نقش است و الجرم سرمايه استوار نيز نيست.  پروسه توليد می شود سرمايه استوار است، در خارج از اين فرا

 در صنايعکه وارد محصول جديد می شود، مانند مواد خام، جزء گردشی سرمايه ثابت نام دارد. ثابت جزء ديگر سرمايه 

لخيزی آن، با برای حاص خاک مواد افزوده بهو حوزه زراعت، اين جزء گاه با وسائل کمکی به هم آميخته اند. شيمائی 

چه بسا برای چند دور  ، همزمان اثر آن)1(وارد جسم فراورده جديد نمی شود داينکه نقش محصول آفرين بازی می کن

سياری برا با جزء استوار سرمايه شبيه می سازد.  صفتی که آن ،کشت و برداشت باقی ماند و به تدريج مستهلک گردد

توانند در قلمروهای ديگر به صورت سرمايه استوار به کار افتند، اما  از توليدات يک قلمرو معين انباشت سرمايه می

ما ا يک ورزا در امور زراعی، سرمايه استوار است،فقط هنگامی سرمايه استوار هستند که در چرخه توليد قرار گيرند. 

  اگر برای گوشتش ذبح شود، ديگر اين نقش را نخواهد داشت.

 ،ای در تشخيص تمايز ميان سرمايه ثابت و متغير يا حاالت متفاوت سرمايه ثابت اقتصاددانان صرفنظر از خطای پايه

نقول بودن و نبودن را مالک تشخيص های مهم می باشند. به طور مثال ملغزشبه لحاظ تعريف مفاهيم اقتصادی نيز دچار 

اری مثل گاو می تواند سرمايه سرمايه استوار و گردشی از هم می گيرند. در حالی که شيئ منقولی مانند کشتی يا جاند

کتاب  در جلد اولبسياری از ابزار کار در عين حال که سرمايه ثابت هستند قابل نقل و انتقال می باشند. استوار باشد. 

مستقل از شرايط اجتماعی معينی که در آن به کار گرفته می شوند، می توانند به  توليد در فرايند کارگفته شد که وسائل 

محمول کار (آنچه کار روی آن انجام می شود مثال زمين، آب) تقسيم شوند. اما در توليد سرمايه داری است و  وسائل کار

که اينها می توانند به سرمايه تبديل گردند. در اينجا نکته مذکور را بايد اين گونه تکميل کنيم که ابزار کار در اين شيوه 

د خصوصيات مادی اين وسيله کار به آن امکان دهد که کاربرد ديگری هم شايتوليد نقش سرمايه استوار احراز می کنند. 

  داشته باشد، پيداست که در اين کاربرد ديگر سرمايه استوار نخواهد بود.

گردش ويژه سرمايه استوار واگرد ويژه خود را دارد. جزئی از اين سرمايه که وارد محصول می شود، در پويه گردش 

که توسط محصول به گردش می افتد  ارزش وسائل کاراين مسأله در باره آن قسمت از گردد.  از کاال به پول تبديل می

شان را به محصول می دهند خود از فرايند گردش وسائل کار (سرمايه استوار) ارزش هم صادق است. به نسبتی که اين

سال است. به بيان ديگر  15ش عمرميليون تومان و طول  900بيرون می روند. ماشينی را در نظر آريم که قيمت آن 

سال می باشد. ماشين ارزش خود را ذره، ذره به محصول منتقل می کند، ذره، ذره به  15زمان واگرد کل ارزش آن 

  سال از کار می افتد و از پروسه گردش خارج می گردد.  15پول تبديل می شود تا در پايان 

ود. سرمايه دار اين نيرو را مثل هر کاالی ديگر اما برای زمانی جزئی از سرمايه مولد، صرف خريد نيروی کار می ش

معين مثال يک روز می خرد و در فرايند توليد به کار می گيرد. نيروی کار در طول اين مدت نه فقط ارزش يک روز 

ر حال و دخود را به محصول انتقال می دهد بلکه چندين برابر آن نيز اضافه ارزش توليد می کند. موضوعی که فی ال

 جزء متغير سرمايه يا نيروین بخش از بررسی دورپيمائی سرمايه، به آن نمی پردازيم. عجالتا حرفمان اين است که  اي

کار با ورود به چرخه توليد، ارزش خود را به محصول منتقل می کند. محصول تبديل به پول می شود و پول مجددا به 

ه سرمايه متغير را شبيه بخش گردشی سرمايه ثابت می کند و از سرمايه نيروی کار مبدل می گردد. اين چيزی است ک



 ،ردشی سرمايه ثابتو جزء گکل اين دو جزء يعنی سرمايه متغير از استوار متمايز می نمايد، در همين راستا است که 

  زير جمعبندی کنيم. فشرده نکات باال را می توانيم در چند جمله به عنوان سرمايه گردان يا سيال نام برده می شود.

واگرد اتخاذ می کند  سرمايه در پروسه –تعاريف مربوط به اشکال سرمايه استوار و گردان از نقشی که ارزش  -لفا

ت فقط سرمايه مولد اس ضمندر سرچشمه می گيرد. مبنای تعريفها نقش اشکال سرمايه در فرايند ارزش افزائی نيست. 

  دق نمی کند.ص سرمايه –سرمايه و کاال  –که به سرمايه استوار و گردان قابل تقسيم است. اين حکم در مورد پول 

سرمايه استوار است که  تا وقتیسرمايه ثابت گردان چند واگرد دارد. جزء سرمايه يک واگرد سرمايه استوار،  در – ب

. اندمتوليد باقی  پويههمچنان در در عين انتقال جزئی از خود به محصول، خروج محصول به مثابه کاال از چرخه توليد، 

  باشد.، باز هم در روند توليد خود به کاالهاکه ضمن انتقال قطره، قطره ارزش  تا زمانی سرمايه استوار است ماشين

ر برای همه عمر خود پيش ريز می شود، وسائل توليد نماينده آن سرمايه استوار برخالف سرمايه گردان يک با - ج

يکباره از گردش خارج و جايش را به وسائل جديد دارای همان هر واگرد نيست. در پايان عمرش نيازمند جايگزينی در 

پيش  د، تامی گرد پيش ريز در وجود وسائل توليد،نقش می سپارد. ارزش سرمايه ای که به عنوان بخش استوار سرمايه 

از اسقاط، شکلهای مختلف دورپيمائی خود را نه در قالب مادی که به صورت ارزشی انجام می دهد. جزئی از ارزش 

  وسيله وارد فراورده می شود و به کاال و پول تبديل می گردد. جسموسيله توليد و نه جزئی از 

 شد، بدون وجود آنها توليدی در کار نيست. تفاوتهمواره در پروسه توليد حضور دار بخش گردان سرمايه مولد نيز – د

  را به مواد و مصالح ديگری از همان جنس و با همان نقش می سپارند.  شبا سرمايه استوار آنست که در هر واگرد جاي

   تعويض، تعمير و انباشت  –سرمايه استوار  متشکلهاجزاء  – 2

ها، ريل در راه آهن گرد آنها با هم فرق دارد. مثالدارند و دوره واعناصر مختلف سرمايه استوار طول عمرهای متفاوتی 

زی ها، پلها، تونل ها، لکوموتيو و واگن ها دارای دوره های واگرد کامال مختلف هستند. تراورس ها، ايستگاهها، زيرسا

مان تعيين زثر در بعضا ممکن است سالها عمر کنند و برخی نيز پس از چند سال نيازمند جايگزينی باشند.عوامل مؤ

با يز ن عوامل طبيعی. شوند شوند سريع تر مستهلک می استعمالسرمايه استوار متعددند. هرچه اين وسائل بيشتر  واگرد

تأثير مهم خود را دارد. ماشين  جنس و درجه مرغوبيتدر اين مورد نقش دارند. ضايعات و خساراتی که وارد می کنند، 

هائی وارد بازار ماشين طول عمر ماشين آالت است. يک فاکتور مهم ديگر سائل توليدکاهش بهای و ارزش زدائی مولود

 وسيله توليد پيشين را از دورسرمايه دار ترجيح می دهد  و می شوند که قيمت آنها در قياس با سلف خود پائين تر است

را به ر سرمايه داو تأثيرش بر بارآوری کار و قدرت رقابت نيز مشابه نقش باال را دارد  و  پيشرفت تکنيک خارج کند.

سرمايه استوار در مورد اجزاء  تشکيل دهندهتفاوت در طول عمر وسائل  مختلف اسقاط زودهنگام ماشين تشويق می کند. 

 به سراغهستند. اج تعويض و واگرد . برخی از قطعات رودتر از ساير قطعات محتصدق می کنديک ماشين معين هم 

نکات ديگری برويم که در مورد سرمايه استوار، باالخص در پروسه گسترش تدريجی بنگاه سرمايه داری اهميت دارند. 

گفته شد که سرمايه استوار، به طور تدريجی، نه در قالب جسمی، بلکه ارزشی، جزئی از خود را به کاال منتقل و به پول 

اين جزء ارزشی در حال انتقال به کاال، نقش نوعی ذخيره نقدی را احراز می نمايد که  ميانگين زمانی تبديل می کند.

سرمايه دار می تواند به جای بر هم انباشتن، برای جايگزين سازی وسائل توليد حاضر، در موعد معين، آن را صرف 

وعی تجديد توليد با مقياس گسترده است که می تواند اين ن منظر جامعه بهسازی ماشين آالت يا توسعه بنگاه خود کند. از

ن تجديدتوليد باشد. اي» (باعث کارآمدی بيشتر ماشين آالت » گستر درون«(متضمن گسترش دامنه توليد) يا » برون گستر«

اصلی  رهاست که از پيکگسترده از تبديل اضافه ارزش به سرمايه الحاقی نشأت نمی گيرد، بلکه جزئی از سرمايه استوار 



ای سرمايه استوار هزينه هسرمايه استوار می گردد.  شده و جايگزين جزء مستهلک گرديده ، به کاال و پول تبديلجدا شده

 کهنه و ،چرخه توليد نيستکار تضمين می کند. ماشينی که در  نگهداری ويژه ای دارد. جزئی از اين هزينه را روند

د هزينه اين ضايعات ايفای نقش نمايد. به کارگيری ماشين در روند توليد و متحمل ضايعات می گردد، بدون آنکه در تولي

جبران اين هزينه، ارمغان طبيعی صد در صد رايگانی است که کارگر به سرمايه اعطا می کند. نيروی کار به دو شکل 

ارزش و مصالح کار را به محصول منتقل  آنکهوظيفه نگهداری کامال رايگان سرمايه استوار را بر دوش می کشد. اول 

و از اين طريق باعث نگهداری آن می شود، دوم ارزش مصرفی بخش استوار سرمايه را حتی بدون انتقال آن به محصول 

  از طريق به کارگيری در پروسه توليد نگهداری می نمايد. 

هداری خود است. ماشين برای آنکه منظم سوای موارد باال باز هم نيازمند صرف نيروی کار برای نگسرمايه استوار 

گيرد. سرمايه اين کار را هم بدون پرداخت هيچ مزد می توسط کارگر انجام  که کاریکار کند، بايد مستمرا تميز شود، 

ها احتياج به تعمير دارند. تعميرات در برخی حوزه ها ختم نمی شود. ماشين بر دوش کارگر می اندازد. ماجرا به اين حد

 حتی ماشين آالت صنعتیرد. درمورد راه آهن، هواپيمائی، زمانی معين انجام گي فواصلو در باشد  رنامه ريزی شده بايد ب

محتاج صرف سرمايه و نيروی کارند. سرمايه و کاری که به گاه پيش ريز  است. اين تعميرات چنينکارخانه ها وضع 

ا بگذريم حوادث ناگهانی نيز رخ می دهد که انجام تعميرات را . از اينهبهای آن محاسبه نگرديده استسرمايه استوار در 

به هر حال تضمين سالمت  ونکته اساسی آنست که اين هزينه ها متعلق به هر نوع تعمير، تميزکاری د. کنالزامی می 

 هالکهمه در محاسبات مربوط به ميانگين عمر ماشين وارد می شوند. فقط متوسط هزينه است ،ماشين در روند توليد

نيز بر آن  ی اخيرهزينه ها کليک دوره واگرد را معين می کند،  محصولنيست که سهم ارزشی سرمايه استوار در 

گردان  دو شکل سرمايه استوار ياسرمايه اضافی که به اين طريق خرج می شود حالتی متفاوت از  افزوده می شود.

 تاکند همه تالش را می  در اين راستاه ماشين متوقف نشود، ک می خواهددارد، اما به دومی شبيه تر است. سرمايه دار 

شود که بهای مواد می است و همان گونه پرداخت سريع هزينه  تأمين محتاجنواقص آن، تعمير و برطرف گردد. اين کار 

در مورد مستغالت استيجاری که برای صاحبانشان حکم سرمايه استوار دارند،  گردد.خام يا مزد کارگر پرداخت می 

قائل است. اولی را قانون سرمايه ميان استهالک ناشی از عمر ساختمان و تعميرات مورد احتياج نگهداری آن تفاوت 

ی مانند آتش سوزی، بيمه که خاص حوادث طبيعی غيرعادخود به عهده می گيرد و دومی را بر عهده مستأجر می گذارد. 

  سيل، زلزله و نوع اينها است وضعی متمايز دارد و از محل اضافه ارزش ها پرداخت می گردد. 

اشاره مارکس به وضع بيمه ها و اينکه هزينه آنها از ارزش اضافی سرمايه دار کسر می شود، موضوعی  توضيح:

م ترين غولهای سرمايه گذاری هستند، يک يخش مهم مربوط به شرائط ويژه آن ايام است. شرکتهای بيمه در زمره عظي

هر کارگری برای بيمه بازنشستگی، دارو و درمان، سود خود را از کار پرداخت شده طبقه کارگر برداشت می کنند، 

می کند. بخش ديگر سود اين  موارد ديگر جزئی از کار الزم خود را پرداختوسائل خانه يا خانه مسکونی، اتوموبيل، 

ای غول پيکر همان گونه که مارکس اشاره می کند سهمی است که از کل اضافه ارزش حاصل استثمار طبقه هتراست

های بيمه در همان حال نقشی اختاپوسی در انباشت سرمايه در تمامی حوزه های موجود شرکتکارگر دريافت می نمايند. 

  اقتصادی و عرصه های استثمار توده کارگر دارند. 

قلمرو  رهبر مبنای ميانگين اجتماعی، نابرابريهائی را برای سرمايه داران مختلف تعمير و استهالک  هزينه هایتعيين 

ن اين ميانگي از برخی کمتر آالت عده ای طول عمری باالتر ورد. ماشين اظ ميزان اين هزينه ها پديد می آتوليدی به لح

همين امر بر روی سود آنها تأثير  ت برای همه همسان است.زينه ها اساما افزايش قيمت کاالها که ناشی از اين ه دارند.



شبيه حالتی که رقابت، تشکيل قيمت توليدی و نرخ سود عمومی بر روی چگونگی توزيع اضافه ارزشها ميان می گذارد. 

  می گذارد. اثرسرمايه های مختلف با توجه به درجه بارآوری و ترکيب ارگانيک آنها 

  يه های پيش ريز شدهفصل نهم: واگرد کامل سرما

  چرخه های واگرد 

ديديم که سرمايه های استوار و گردان زمان واگرد متفاوتی دارند، زمان واگرد اجزء مختلف سرمايه استوار نيز يکسان 

  نيست. اختالف دوره بازگشت اجزاء سرمايه گردان را آخر اين فصل بحث می کنيم. عجالتا نکات زير را در نظر گيريم. 

  اين سرمايه است.اجزاء مختلف تشکيل دهنده  تمامی واگرد زمانی ميانگين ،واگرد تام سرمايه پيش ريز شدهمدت  -1

اال و به ک مواجهيم. سرمايه گردان در هر دور واگرد همهای کيفی که با تفاوتدر اين بررسی نه فقط با تمايزات کمی  -2

همگون  یبرای واگردهای متفاوت سرمايه های مختلف شاخصبايد  پسد. سرمايه استوار چنين نيست. پول تبديل می شو

اين همگونی  تمايز باال نافی را مبنی گيريم P…Pتعيين ميانگين واگردها باشد. اگر  مالک مشترکپيدا کنيم. شاخصی که 

ميليون  80هر سال  که ميليون تومان در نظر آريم 800ماشينی را به ارزش . هست همگونیاين  'M… M اما در است

و به دورپيمائی خود ادامه  می شودکاال سرمايه  پولی، مولد،تومانش مستهلک و به کاال و پول تبديل می گردد. سرمايه 

   می بينيم.  شکل ارزشی آن کاويم، ميان آن و سرمايه گردان همگونی يا می دهد. وقتی سرمايه استوار را از اين منظر

در يک سال، تومانی،  ميليون 800 استوار استوار باال به عنوان جزء مستهلک ساالنه سرمايهسرمايه  ميليونهشتاد  -3

ميليون سرمايه گردان به کاال و پول تبديل می شود.  200 هاواگرد کدام اين و در هر کنددور واگرد شرکت می  5در 

 %8 است که ميليون) تومان 80(يک ميليارد و  1080000000 ،کل سرمايه ای که در طول يک سال واگرد می کند

مولد پرداخت شده بيشتر است. (از اضافه ارزش چشم پوشی شده و توجه بر روی وجه ارزشی سرمايه های  از سرمايه

   )استوار و گردان به عنوان شاخصی همگون برای محاسبه ميانگين اجتماعی واگرد کل سرمايه های پرداخت شده است.

هزار تومانی در سال  200گردان شده از زمان بازتوليد واقعی آن جدا است. سرمايه  واگرد ارزش سرمايه پرداخت -4

دوام تومان است.  200000همان آخر هر دور رقم واقعی در  با چشم پوشی از اضافه ارزش،واگرد می کند اما  5

شين می سريعتر ما تعويض ولی تحول مستمر تکنيک مايه، باال می رودسرمايه استوار با رشد شيوه توليد سرمايه داری 

گردد. در اين رابطه نکته مهم آنست که دور واگردهای مرتبط چند ساله که در طول آن ،روند ارزش افزائی سرمايه به 

گونه ای بارز تحت تأثير کارائی بخش استوار خود است يکی از شالوده های مهم چرخه تناوبی را تعيين می کند که در 

زمانی که سرمايه برای ی متوالی رکود، رونق متوسط، رونق طالئی و بحران عبور می کند. آن کسب و کار از دوره ها

ارزش افزائی در طول آن پيش ريز می شود از لحاظ مقاطع مختلفش با هم متفاوت است اما بحران هميشه آغازگه سرمايه 

  گذاری های بسيار بزرگ جديد است. 

را  رمايهسزمان واگرد بخشهای مختلف که   چنين استگرد يانگين دوره واتعيين م سرمايه يا شيوه محاسبه بازگشت -5

در نظر می گيريم. رقمی را که در يک سال بر می گردد حساب می کنيم، بعد کل سرمايه را بر اين رقم تقسيم می نمائيم. 

ها طول عمر ماشين ت.ماشين آالت اس شکلبه دالر) سرمايه استوار  250000هزار دالر است. ( 500سرمايه  مثال جمع

هزار دالر صرف خريد وسائل با طول عمر کوتاهتر  125دالر است.  25000و رقم بازگشت ساالنه آنها سال  10

 125000. استميليون و پانصدهزار دالر  62سال و هر سال  2 آنشده و بازهم سرمايه استوار است. دوره واگرد 

 اين مثالدر هر سال دو بار واگرد می کند.  جزء . اينيافته استاص دالر آخر به خريد مواد خام و نيروی کار اختص

   است.ماه  18حدود واگرد کل آن ميانگين زمانی  و الجرمدالر سرمايه بر می گردد  337500هر سال بالغ بر 



ک بار ي ين ماهسرمايه دار دستمزد کارگران را ممکن است روزانه، هفتگی، ماهانه و در جائی مانند ايران، چند -6

  روز پرداخت مزدها نيست. تعيين ميانگين اجتماعی واگرد،  درپرداخت کند. مالک محاسبه 

  

  

  های مرتبط با سرمايه استوار و گردانفصل دهم: تئوري

  م اسميتافيزيوکرات ها و آد

يد. های اوليه و ساالنه می دتفاوت ميان پرداخت تفاوت ميان سرمايه استوار و گردان را از نوع فيزيوکرات، فرانسوا کنه

ها فقط  فيزيوکراتمثل همه  و مربوط به سرمايه مولد می دانست.او به درستی اين تمايز را امری در پروسه توليد 

سرمايه کشاورزی را مولد می پنداشت و اين تفاوت را نيز خاص همين حوزه می ديد. فيزيوکرات ها بعدا به طور 

تعميم دادند. نکته ای که کنه قادر به درک آن نشد اين بود که تفاوت ميان دو  يه صنعتی همتصادفی اين تمايز را به سرما

شکل پرداخت وقتی ظاهر می گردد که پول پرداختی به اجزاء استوار و گردان سرمايه مولد تبديل می شود و الجرم اين 

وليد و نقش بازی سرمايه مولد مربوطند پرداخت هائی که به چرخه تپول نيز دو شکل متفاوت پرداخت احراز می کند. 

و با پول يا کاالی درون بازار تفاوت دارند. کنه البته به درستی تمايز ميان دو بخش سرمايه مولد را به تفاوت آنها در 

  چگونگی انتقال به محصول مرتبط می ديد. 

حوزه بررسی خود را به ی دانستند و فيزيوکرات ها فقط سرمايه کشاوری را مولد مبه جلو برداشت،  یگامآدام اسميت 

همين در   های سرمايه مولد تعميم داد. چگونگی واگرد سرمايه فارمدار محدود می کردند. اسميت مسأله را به همه شکل

رداشت بداشت و کاشت،  رجوع بهرا که فيزيوکراتها با و چگونگی واگرد اجزاء سرمايه  ها تفکيک پرداخت بحثراستا 

. اسميت در همان تغيير داد ، او به سرمايه استوار و گردشیخواندند می پرداختهای اوليه و يک ساله ،زراعی محصوالت

دو شيوه متفاوت در کاربرد سرمايه : «از جمله گفت. بودکه محل گفتگوی فراوان  حال نکاتی را وارد بحث ساختدر 

  »وجود دارد تا درآمد يا سودی را برای صاحبش بار آرد

. است سرمايه انباشت مختلف موضوعی مربوط به حوزه های ،برد ارزش به عنوان سرمايه با هدف سودشيوه های کار

 یلشکچه سخنی است پيرامون اينکه سرمايه دار برای بردن سود، کدام قلمرو را پيش رو قرار دهد يا سرمايه اش را در 

ندارد. سرمايه مولد  اجزاء مختلفی واگرد چگونگهيچ ربطی به  اين بحثربائی، سودآور سازد.  مثال مولد، تجاری،

 موجود در واگرد اسميت در اين گذر از فيزيوکراتها هم عقب تر است زيرا پايه ای را که آنها برای تشخيص تمايزات

يک جا قبول دارد که سرمايه  او ، خرد می کند و دور می اندازد.پيش کشيده بودند اجزاء استوار و گردان سرمايه مولد 

 ربدر جای ديگر با تمرکز  يا ربائی نيز به رغم مولد نبودنشان می توانند برای صاحبان خود سودآور باشند، تجاری

مادام که در دست صاحب خود هستند يا به همين شکل «اين سرمايه ها می گويد  ،صنعتی و کشاوری های سرمايه روی

منظور اسميت روشن نيست اما شايد اشاره اش به سرمايه ای » سودی برای مالک خود به بار نمی آرند. مانند،باقی می 

سرمايه پيدا کرده است. سرمايه ای که با فروش از دست  -است که برای توليد کاال و فروش به کار رفته و حالت کاال 

رايند ويژه سودی بيافريند. اگر منظور اين باشد او و به سرمايه پولی بدل می گردد، بدون آنکه در اين ف صاحبش خارج

است و مسائل را به هم می آميزد. سرمايه مورد نظر وی پيشتر سرمايه مولد بوده و حالت  اغتشاش جدی دچار نوعی

سرمايه ای اش فقط شکلی از استحاله گردشی آن می باشد. اين سرمايه با اين ويژگی نه استوار است و نه گردان  -کاال

 فسرمايه در گردش توصييرا اين تفکيک امری متعلق به حوزه توليد است. آنچه اسميت در ادامه کالم خويش به عنوان ز



از سرمايه مولد متمايز شده و در مقابل آن  اشکالواقعی سرمايه پولی يا کاالئی هستند که با احراز اين می کند، به طور 

 اتو گردان نيست. بالعکس هر دوه مولد توسط سرمايه دار به اجزاء استوار . وجود آنها مبين تقسيم سرمايمی گيرندقرار 

 کاالئی تبديل می شوند. يابه سرمايه پولی  به خود می گيرند وگردان در پويه گردش اين حالت ها را چه استوار و  چه

سرمايه بازرگان يکسره « اسميت با مثالی که می آورد غلط انديشی خود را هر چه بيشتر عيان می سازد. او می گويد:

 تعلق ندارد و به پويه توليد . سرمايه ای کهاستسرمايه  -کاال ،مراد وی از سرمايه بازرگان» سرمايه در گردش است

او در ادامه بحث،  جزء گردان سرمايه مولد نمی باشد، اما وی ميان سرمايه کاالئی و سرمايه گردان فرق نمی گذارد.

القاء می کند که گويا کاال و پول با مجرد تغيير شکل، برای صاحب خود  نيز رديف می نمايد.مطالب آشفته ديگری را 

ماشين را سرمايه کاالئی و  استوار بودنش آفريننده ارزش می خواند!! سرمايه سودآور می شوند!!، سرمايه را به اعتبار

رمايه س متشکلهگردش عناصر  نوع متفاوت در سرمايه استوار و گردان را به جای آنکهتفاوت !! بينددر حال گردش می 

توجه ا ب می توانند ،اشيای يکسان تلقی وی!! بر اساس جويدشکلهای متمايز يک سرمايه واحد می در ، مولد جستجو کند

  سرمايه، هم جزء استوار، هم گردان، هم سرمايه مولد و هم کاالئی باشند!! هستی مکان خود در فرايند  به

يل غلط تحلدرستی را جايگزين  نکتهود را با ضد و نقيض گوئی فاحش تغيير می دهد بدون آنکه مفروضات خاسميت 

استوار و گردشی برای صاحب خود سود می آورد  مجزایسرمايه با دو کاربرد  :کهقبلی بنمايد. او پيش تر بر آن بود 

استوار و در گردش هستند. به اين ترتيب  های متفاوتی از سرمايه، نيازمند نسبتمشاغل مختلفمدعی می شود که:  بعدو 

که اين دو، اجزاء متفاوت  قبول می کندرا کنار می نهد و  گردانو  استوارمجزای سرمايه  پيش ريزباور خود به  وی

قادر به تشخيص های سرمايه مدار وی سر دراز دارد. او مغشوش سازيها و سطحی نگری اما رشته  هستند.سرمايه مولد 

تا اينجا پيش می آيد که ماشين آالت و وسائل هائی که می آورد در مثالتفاوت واقعی ميان سرمايه استوار و گردان نيست. 

کار جزء استوار سرمايه اند، در حالی مواد خام و نيروی کار جزء گردان آن را می سازند. اما در سخن از تمايز آنها 

تغيير يا عدم تغيير  می آويزد، دست به دامن مؤلفه هائی مانندهای کامال غلط مالکبه  ،یبه جای رجوع به مبانی واقع

 کارافزارر د شنشدن آن و چگونگی تثبيت شدن يا ، به گردش افتادن يا نيفتادنو نشدن سرمايه مالک، دست به دست شدن

م. در اينجا هيچ کدام از عناصر روند مؤلفه هائی که کامال بی ربط هستند. يک معدن مس را در نظر گيري!! می گردد

توليد، از  نيروی کار گرفته تا مواد کمکی، آب و غيره به طور جسمانی وارد محصول نمی شوند، ذغال با آنکه تماما 

ول منتقل می کند، کارگر نيز پابرجا می ماند و تنها ارزشی که حين مصرف می شود اما فقط ارزش خود را به محص

ئی از ارزش مس می گردد. هيچ جزئی از اجزاء سرمايه مولد دست به دست نمی شود، هيچ تغيير کار می آفريند جز

مالکيتی اتفاق نمی افتد، هيچ کدام از اجزاء سرمايه بارآور به گردش در نمی آيد، هيچ يک از آنها جسما وارد محصول 

انند م صنعت ديگریاست؟!! حال بيائيم و نمی شوند و سؤال ما از اسميت آنست که پس سرمايه گردان با تعريف وی کج

اجزاء روند توليدش در شکل مواد خام وارد محصول جديد می شوند. وسائل کمکی به جای که  نخريسی را به نظر آريم

تفاوت های زيادی با صنعت اول دارد. آنچه در هر دو حوزه يا  انتقال ارزش، جسما وارد ترکيب فراورده می گردند و

لط غيش ريز سرمايه مولد، تمايز ميان سرمايه استوار و گردان را تعيين می کند، نه شاخصهای سراسر کل قلمروهای پ

 مايه گردان در هربلکه همان مؤلفه های معتبری است که پيش تر توضيح داديم. سر می گويدکه اسميت  ینامربوطو 

 ،می سپاردمواد و مصالح جديد را به  کند و جايشبه محصول منتقل می  را ارزشش مصرف می شود، کالدور واگرد 

، يک دوره فرسايش و انتقال می دهدارزش خود را به محصول ره وار چنين نيست، به تدريج و ذره، ذسرمايه است اما

ارزش را پشت سر می گذارد و در پايان اين دوره جايگزين می گردد. اين امر در مورد نيروی کار هم صادق است. 

فرق ماشين و نيروی کار آن نيست که اولی يک بار و برای هميشه خريداری می گردد و کارگر برای هميشه خريده 



حاضر مربوط می شود آنست که نيروی کار خريداری شده به طور کامل وارد ث نمی شود. تفاوتشان تا جائی که بح

  ارزش محصول می شود اما ماشين ارزش خود را ذره، ذره به محصول منتقل می کند. 

اسميت استحاله کامال ظاهری سرمايه کاالئی در پروسه گردش را با تغييرات واقعی که عناصر سرمايه مولد در فرايند 

است که:  مدعیاسميت بپردازيم. او  ديگر . به اشتباه بسيار رعب انگيزتر!!می شوند، با هم همتراز می کند توليد متحمل

اگر آن سرمايه برای کسب سود آينده به کار افتاده است، اين سود يا با ماندن نزد کارفرما و يا با دور شدن از وی به «

اسميت اسير امپريسم » د ديگر با سرمايه گردان سر و کار داريمدست می آيد، در يک مورد با سرمايه استوار و در مور

هولناکی در باره مسأله سود است. نگرش امپريستی پوسيده ای که وی از سرمايه و سرمايه دار زمخت انديش به عاريت 

د می شوست. در بهای محصول، هم قيمت مواد خام، وسائل کمکی، نيروی کار يا کال سرمايه گردان جايگزين گرفته ا

جبران می گردد اما نفس اين جايگزينی ها مطلقا ارزش اضافی و سود پديد نمی آرد.  ماشين آالت و هم هزينه استهالک

اين فقط سرمايه دار است که به اقتضای منافع پوشالی انسان ستيز خود اضافه ارزش را محصول جا به جائی کاالها و 

و اديگری است. کنه فيزيوکرات در اين گذر گامها از اسميت جلوتر بود.  مبادله آنها می بيند، سرچشمه زايش سود جای

اسميت در عبارتی حداقل جايگزينی ارزش ها را به مبادله محصوالت ربط نمی داد و آن ها را پديده روند توليد می ديد. 

ردان می آفريند!! و سرمايه گکه باالتر آمد تصريح می کند که سرمايه استوار با استقرار در فرايند توليد اضافه ارزش 

چرخه گردش  انجام می دهد!!  وننيز همين کار يا همين آفرينش ارزش اضافی را از طريق فرار از فرايند توليد و در

کل تمايز ميان جزء گردشی سرمايه ثابت و سرمايه متغير را انکار می کند و  ،او با اين سخن عميقا باژگون و غلط

هم فراتر او کل راز شيوه توليد سرمايه داری، منشا واقعی سرمايه و يگانه سرچشمه کل مخدوش می سازد. از اين 

  بافی ها قرار می دهد.و جعل  ها تحريفآماج بدترين سرمايه های دنيا را 

يکی از اشتباهات مهم نگرش اسميتی آن بود که استوار يا گردان بودن سرمايه را خواص ثابت آنها می ديد!!، در حالی 

نين نيست. ما در بررسی روند کار توضيح داده ايم که عناوينی مانند وسيله کار، مصالح و فراورده کار بر حسب که چ

ز همين ني بودن سرمايه نقشهائی که شيئ واحد در اين روند احراز می کنند دستخوش تغيير می شوند. استوار يا گردان

از  ر اواه ديگشود. اشتب ش آفرينی ايفاء می کند تعيين میو برحسب نقشی که سرمايه در روند کار يا ارز گونه است

رمايه ساستوار و گردان سرمايه مولد را، با تفاوت ميان سرمايه مولد و  اجزاءکه تفاوت ميان آنست ميان انبوه اشتباهاتش 

يک بار ديگر تصريح کنيم که فرق سرمايه استوار و گردان مسأله ای مربوط به فرايند اشتباه می گيرد. پولی يا کاالئی 

توليد و خاص سرمايه مولد است. فقط دراين شکل سرمايه است که گردان و استوار معنای درست خود را پيدا می کنند، 

سرمايه در سوی  –رمايه يا پول س –اسميت اين موضوع را نمی فهمد و با تفاوت ميان سرمايه مولد در يک سو و کاال 

 ديگر فرق نمی گذارد. 

 تحت اين عنوان در نظر می آوردندفيزيوکرات ها سرمايه متغير را در مقابل سرمايه ثابت قرار می دادند. اما آنچه آنها 

قی تل سيال!! سرمايه مواد خام، کمکی و همسان با آنهاکه در کنار  بود زراعینه نيروی کار بلکه وسائل معاش کارگر 

همين راستا نيروی آفريننده اضافه ارزش ، درنمی ديدندآنان فرق نيروی کار و ساير اجزاء سرمايه  گردان را  .کردندمی 

سميت با امنشأ ارزش می شد. را نه کار بلکه طبيعت می پنداشتند و نتيجتا از منظر آنان اين فقط کار کشاورزی بود که 

به گونه ای بارز از آنها متأثر  کارگراما در تحليل نقش  کشاورزی منحصر نمی نمود آنکه سرمايه مولد را به سرمايه

ها وقتی به جای نيروی کار، وسائل معاش کارگر را قرار می دادند، عمال تمايز اين نيرو با مواد خام را فيزيوکراتبود. 

اشت حليل متفاوتی دتدر برخی جاها ميت . اسگذاشتنددر توليد اضافه ارزش باقی نمی  آن،نفی می کردند و جائی برای 

ن از لحاظ جايگزي سرمايه متغير !!می نمود همسطحو کمکی مواد خام  باز هم نيروی کار را با اما زير فشار آشفته نظری



شدن در هر واگرد شبيه سرمايه گردان است اما در فرايند توليد نه برای کارگر که برای سرمايه دار از کميتی معين و 

  به کميتی متغير تبديل می شود و نقش يگانه جزء ارزش افزای سرمايه را ايفاء می نمايد. ثابت 

  فصل يازدهم: نظريه هائی در باره سرمايه استوار و گردان

  ريکاردو

که  هيمنانگشت  و عامی بنيادی بر معضل يک بار ديگر ،مسألهبا توجه به اهميت اشتباهات ريکاردو،  پيش از اشاره به

در ی آنها امروز ،جديد اسالف قديم، گرفته تا اسميت، ريکاردو يا هاسياسی بورژوازی از فيزيوکرات همه متوليان اقتصاد

 ،درک تفاوت اين دو عزيمتگاه عجز ازتوليد،  فرايندگردش به جای  فرايند عزيمت از. خاص اسير آن هستندمبحث همين 

 ايز ميانتم فهم ناتوانی در سرمايه ثابت و متغير، ، با تفاوت ميانو گردانميان سرمايه استوار يک کاسه کردن تفاوت 

دو بخش ثابت و متغير سرمايه گردان، پرده اندازی بر روی تفاوت ميان انتقال ارزش از سرمايه به محصول جديد و 

گرده  بر ی که با هم دارند،ختالفاتا وبه رغم تمايزات دی هستند که اين جماعت های تازه از جمله موارد کليآفرينش ارزش

ينجا و ابه ورطه آشفته بافی می افتند،  کژانگاريهای طبقاتی اين فشاراين اقتصاددانان زير  حمل می کنند. نظرات خود

تماس می گيرند اما حتی در همين تماس پاره وار به تناقض می غلطند. حاصل کل اين عجز،  حقيقتاز  آنجا با گوشه ای

قاتی آنست که باالخره از شناخت ژرف، منسجم و استخواندار سرچشمه واقعی توليد ارزش اضافی آشفتگی و تناقض طب

          وا می مانند.  يا آنچه که راز واقعی وجود سرمايه داری است 

ه ک بی معنی عبارتی.!می خواند سرمايه پيش ريز در ازاء کاررا گردان ل کار را سرمايه استوار و بخش ريکاردو وسائ

ا نه رسرمايه  بخشهای مختلف شالوده تفاوت ،فرق نمی نهدسرمايه متغير و گردان را با هم  اسميت وام گرفته است. از

  از جمله: .جدی استاشتباهات  دچارهمين جا تا ريکاردو جستجو می کند.  گردش در فرايند ارزش افزائی که در پويه

تفاوت در درجه استحکام سرمايه استوار و تنوع در ترکيب آلی سرمايه يا نسبت اجزاء ثابت و متغير آن را معادل  -1

در حالی که اولی تا جائی که به فرايند توليد مربوط است، فقط ميزان ارزش انتقالی از سرمايه استوار به می پندارد!! 

اگر به  کند. اما دومی تنوع در توليد اضافه ارزش را عيان می سازد.کاالی جديد و طول عمر اين سرمايه را معلوم می 

نظر اندازيم، آنگاه اين تفاوتها با هم تالقی می نمايند.  رويه ها، فقط به مکانيسم درونی توليد سرمايه داری تعمق در جای

ون، تفاوت های موجود های اجتماعی ميان سرمايه های پيش ريز در قلمروهای گوناگ در جريان توزيع اضافه ارزش

در مدت سرمايه گذاری و عمر سرمايه ثابت در يک سو و اختالفات مربوط به ترکيب آلی سرمايه، هر دو بر روی 

  پروسه تشکيل نرخ عمومی سود و قيمت توليدی به يک اندازه تأثير می گذارند.

ان يا دستمزد و مواد کار قرار دارد. اما ران، در يک سو سرمايه استوار و در سوی ديگر سرمايه گردوَ از منظر دَ  – 2

از نگاه روند توليد و ارزش افزائی، سرمايه ثابت و متغيرند که قطبهای متقابل را می سازند. از لحاظ ترکيب آلی سرمايه، 

در شرايط متفاوت پيش ريز يا حوزه های مختلف سرمايه گذاری، ممکن است سرمايه ثابت بيشتر از متغير يا بالعکس 

موضوعی که به چگونگی توزيع کل سرمايه ميان وسائل کار در يک سو و نيروی کار در ی افزون بر اولی باشد. دوم

ر و گردان صدق می کند، سوی ديگر مربوط می شود، عکس ماجرا در مورد روند دوران و تقابل ميان سرمايه استوا

ان به مواد و مصالح توليد اختصاص يابد و کدام برای اولی کامال بی تفاوت است که کدام بخش سرمايه گرددر اينجا 

 مقدار صرف خريد نيروی کار شود. 

گر است. کار راند. واقعيت عکس آنسياسی از پيش ريز سرمايه برای نيروی کار توسط سرمايه دار سخن می  اقتصاد

. سرمايه دار ابتدا نمايدی تسليم سرمايه موزانه، هفتگی يا ماهانه بودن مزد، کارش را پيش ريز و است که منوط به ر



مزد را نمی پردازد تا بعدا نيروی کار را به کارگر گيرد و استثمار نمايد، او نخست نيروی کار را به تصاحب خود در 

  انبوه ارزش ها و اضافه ارزش ها را توليد می نمايد و سپس جزء ناچيزی را مزد کارگر می سازد. می آورد، با آن 

سرمايه متغير جزئی از سرمايه است که صرف خريد نيروی کار می شود.  باز گرديم.و اشتباهات بنيادی او به ريکاردو 

ارزش افزائی می کند، نه فقط خود را بازآفرين می نمايد، نه فقط آن بخش سرمايه را که صرف خريد نيروی کار شده 

د می آورد که در قبالش هيچ پرداختی صورت نگرفته بازتوليد می نمايد، که ارزش اضافی می آفريند. ارزشهائی به وجو

است. خود را تغيير می دهد و ارزشی بيشتر از خود، چند يا چندين براير خود توليد می کند. به همين خاطر صفت متغير 

ده ياحراز می نمايد و با اين شاخص از سرمايه ثابت متمايز می گردد. همه اين واقعيت های بديهی و شفاف فقط زمانی د

می شود که سرمايه را از منظر پروسه توليد و ارزش افزائی نظر اندازيم. کاری که اقتصاد سياسی و نظريه پردازانش 

سرمايه را از فرايند گردش رصد می نمايند و در اين رصد آنها از آن فرار می کنند. و ديگران  مانند اسميت و ريکادو 

تفاوت ماهوی موجود  ميان اين دو نوع کاويدنر پرده آهنين می اندازند. و متغيبر روی کل تفاوت ميان سرمايه ثابت 

ند توليد فقط با سرمايه ثابت و متغير رو به رو می شويم. در فرايند گردش بالعکس سخن از سرمايه های است. در فراي

 سرمايه پيش ريز واگرد استوار و گردان است. بحث بر سر چگونگی انتقال ارزش سرمايه به محصوالت جديد و زمان

ريکاردو با سقوط در اين ورطه قادر به رؤيت سرچشمه توليد اضافه ارزش نمی شود. منشاء ارزش اضافی شده است. 

. از زيج همين است از اسميت گرفته تا ريکاردو و سايرين يک فاجعه مهم دامنگير اقتصاد سياسیگم می کند.  يکسره را

 با توجه به نقش آنها درهای ثابت و متغير سرمايه تفاوت ماهوی بخش ،!!دنمايگردش، شروع به بازشناسی سرمايه می ن

آن هيچ  گردشیسرمايه ثابت اعم از استوار يا بخش  نمی شوند که اين حقيقتپروسه توليد را نمی بينند. قادر به درک 

و فرود روند گردش،  می دهند. با چرخ خوردن در فرازند و فقط ارزش موجودشان را به محصول ارزشی نمی آفرين

 به صورت تدريجی بهاولی ارزش خود را خيره می گردند، اين تمايز که استوار و گردان  تنها به تمايز ميان سرمايه

پيش ريز شده به  چگونگی انتقال ارزش سرمايه وارد کاالی تازه می شود. يکجامحصول می دهد، در حالی که دومی 

ختلف اين سرمايه، تدريجی بودن يا يکسره و يکراست بودن اين بازگشت و نوع کاالهای جديد، زمان بازگشت اجزاء م

اينها صدر و ذيل شاخص ها يا مالک های شناخت آنان از سرمايه و شيوه توليد سرمايه داری می شود. اقتصاد سياسی 

 نقش بر مبتنیياء را که با اين کار نقش بتواره آفرينی خود را به سرحد کمال می رساند. خصلت اقتصادی و اجتماعی اش

وار بودن است. وقتی ار سرمايه استوار سخن می راند، !!سرشت طبيعی اين اشياء القاء می کند در فرايند توليد است،آنها 

درک نمی کند که کل اين هويت ها اوال زائيده جايگاه معين  سرمايه گردان می بيند.در مقابل را هويت هميشه متمايزی 

وليد سرمايه داری هستند، ثانيا ماده ای که در شرايطی سرمايه استوار است در شرايط ديگر چه بسا اشياء در پروسه ت

  حائز اين نقش نباشد.  

 زيرنويس:

و  های شيميائیهيچ وجه منافی اثرگذاري جديد به محصولدرون به  های مانند کودمواداشاره مارکس به عدم ورود ) 1(

اينجا اساسا بر ده های گياهی نيست. سخن مارکس در ميوه جات، سبزيجات و فراور بربيماری زای اين مواد مثال 

   های مختلف سرمايه به محصوالت متمرکز است.  ارزش بخش انتقال چگونگی

  ناصر پايدار 

  2021فوريه 

 



 

     

  


