
  فصل نهم

  (نرخ متوسط سود)تشکيل يک نرخ عمومی سود 

  تبديل ارزش کاالها به قيمت های توليد

  پنج محيط توليدی مختلف را با سرمايه يکسان، نرخ اضافه ارزش واحد، ترکيب آلی متفاوت به شرح زير در نظر گيريم. 

  نرخ سود  ارزش محصول  ميزان اضافه ارزش  نرخ اضافه ارزش  سرمايه ها رديف

1 80c+20v  100%  20  120  20%  

2  70c+30v  100%  30  130  30%  

3  60c+40v  100%  40  140  40%  

4  85c+15v  100%  15  115  15%  

5  95c+5v  100%  5  105  5%  

 ايندر  شدهتوليد  ، ارزش کل کاالهای110، اضافه ارزش توليد شده 500حوزه  5مبلغ کل سرمايه پيش ريز در اين 

است. برای محاسبه نرخ  78c+22vساده تر يا به شکل  390c+110vسرمايه  5، ترکيب آلی 610حوزه ها برابر با 

خواهد بود. اين بدان معنی است  %22=110/500کل اضافه ارزش ها را بر کل سرمايه تقسيم کنيم، نتيجه اش  ،سود

حوزه مجزای سرمايه گذاری  5 ول ساالنه را هم برکل محص واحد سود تعلق می گيرد. 22واحد سرمايه  100که به هر 

  است.  122ها تقسيم نمائيم. سهم هر حوزه 

فرض محاسبه باال اين است که در هر کدام حوزه ها، کل سرمايه ثابت اعم از استوار يا گردشی در توليد محصول جديد 

اتفاق هم نمی افتد. واقعيت آنست که بخش به مصرف رسيده اند. فرضی که واهی نيست اما عمال مگر در موارد استثنا 

ه . همه سرمايآن به محصول جديد منتقل نمی شود ثابت سرمايه اگر چه کال وارد پروسه توليد می شود اما بخش مهمی از

گردان مرکب از مواد خام و کمکی در هر دور واگرد به تمام و کمال وارد کالبد کاالهای جديد می شوند اما از جزء 

معادل سهم استهالک است که جزء پيکره محصول جديد می گردد. با توجه به اين مهم می توان جدول باال  قطاستوار ف

    را به شکل زير تغيير داد.

  قيمت تمام شده  ارزش کاال  مصرف شده  c  نرخ سود  اضافه ارزش  اضافه  ارزشنرخ         سرمايه ها

80c+20v 100%  20  20%  50  90  70  

70c+30v  100%  30  30%  51  111  81  

60c+40v  100%  40  40%  51  131  91  

85c+15v  100%  15  15%  40  70  55  

95c+5v  100%  5  5%  10  20  15  

390c+110v  110  -  جمع  -  -  -  -  

78c+22v 22  22  -  ميانگين%  -  -  -  

می رسيم که نرخ سود است و باالتر در  %22رقم حوزه تقسيم کنيم به  5ها را بر کل سرمايه  اگر کل اضافه ارزش

باره اش صحبت کرديم. اين نرخ سود با نرخ سودهای مبدأ در حوزه های پنج گانه مجزا فرق دارد. در حوزه های 

  مختلف با نرخ سودهای متفاوت مواجهيم اما اين نرخ سودهای مختلف به يک نرخ سود عمومی يکسان تبديل شده است. 



  تفاوت قيمت و ارزش  نرخ سود  قيمت کاالها  قيمت تمام شده کاالها  ارزش کاالها  ارزش اضافه   سرمايه ها

80c+20v 20 90  70  92  22%  +2  

70c+30v  30  111  81  103  22%  -8  

60c+40v  40  131  91  113  22%  -18  

85c+15v  15  70  55  77  22%  +7  

95c+5v  5  20  15  37  22%  +17  

هر کاال ارزش قيمت تمام شده کاالها حاصل جمع سرمايه ثابت و متغيری است که در تهيه آنها مصرف گرديده است. 

است که کارگر انجام داده و در قبال آن  معينی نيز مرکب از همين قيمت تمام شده بعالوه اضافه ارزش يا کار اضافی

که حوزه های پنج گانه و متمايز  آن استاما نکته اساسی و حائز اهميت در جدول باال  هيچ ريالی دريافت نکرده است.

هر کدام عين اضافه ارزش توليد شده در قلمرو خود يا کار اضافی پرداخت نشده کارگران مورد استثمار  سرمايهپيش ريز 

واحد بيش  26واحد، جمعا  17احد و و 7واحد،  2اول، چهارم و پنجم به ترتيب  های سرمايه خود را کسب نکرده اند.

واحد ارزش اضافی  18واحد و سوم  8از حصه واقعی خود اضافه ارزش به چنگ آورده اند، در حالی که سرمايه دوم 

حوزه مذکور به صورت برابر  5اضافه ارزش ها جا به جا شده و ميان  واحد را از دست داده اند. 26باز هم جمعا 

ائی باالتر از ارزش خود فروش رفته اند، کاالهائی هم بالعکس ارزانتر از ارزش خود فروخته کاالهتقسيم گرديده است. 

هر صد واحد سرمايه مستقل از ترکيب آلی خود، مستقل از ميزان سرمايه ثابت و متغير مصرف شده در توليد شده اند. 

واحد  110واحد از  22حد سرمايه وا 100به بيان ديگر هر  .زش اضافی به چنگ آورده استواحد ار 22کاالهايش 

واحد سرمايه  500 واحد را بر 110را بر سرمايه هر حوزه يا  22است. اگر اين  کردهخود  سهماضافه ارزش کل را 

  .است %22خ سود می رسيم که معادل تقسيم کنيم، به نر

  قيمت توليدی چيست؟ 

ل از اينکه متعلق به کدام قلمرو با کدام شوند. آنها مستقکاالها مگر در موارد نادر به ارزش واقعی خود فروخته نمی 

. اين قيمت حاصل جمع بهای تمام شده کاال بعالوه نرخ به فروش می رسندقيمتی همگون  ترکيب آلی سرمايه باشند با

 هایترکيب ارگانيک  سرمايه های پيش ريز شده در حوزه های گوناگون، نام دارد. قيمت توليدی وسود متوسط است 

يروی نيا متفاوت است. اين سرمايه های متغير  استثمار می کنندمختلف دارند. جزء متغير آنها يا شمار کارگرانی که 

اين کارهای اضافی نهايتا به صورت مساوی تحويل سرمايه دار می دهند. اما حجم کار اضافی متفاوتی  مختلف،کار زنده 

و اين جا به جائی، در کجا، زير فشار کدام عامل  ؟چگونه چنين می شود حوزه تقسيم می گردد. 5ميان صاحبان سرمايه 

  پرسشی است که بايد به آن پاسخ داد.  ؟يا عوامل انجام می پذيرد

 نهاآ سرمايه داران توليد کننده برای فروشسرمايه وارد بازار می شوند.  –به صورت کاال کاالهائی که توليد می شوند 

در فرايند رقابت برای فروش کاالها است که قيمت توليدی ظهور می کند. قيمتی که جايگزين  ازند.بايد با هم به رقابت پرد

ارزش کاالهای مختلف می گردد و همه توليدات بر پايه آن به فروش می رسند، در درون همين فرايند رقابت است که 

ی سپارند. نرخ سود متوسط که باالتر در نرخ سودهای متمايز حوزه های مختلف نيز جای خود را به نرخ سودی واحد م

های  محيطسرمايه داران ليدی حاصل جمع نرخ سود عمومی و هزينه توليد کاالها است. باره اش گفتگو کرديم. قيمت تو

سرمايه هائی را که در توليد کاالهای مزبور صرف نموده اند بازيافت  –مختف توليد با فروش کاالهای خويش ارزش 

عين اضافه ارزش يا سودی را که توسط کارگران مورد استثمارشان در همان محيط های معين، توليد می کنند، اما 



در مدت زمان  يا سودی را به چنگ می آرند که ها اضافه ارزش سهمی از کل آنانشده است، به دست نمی آورند. 

ان نصيبش ای که دارندمعين، در کل جامعه، توسط کل سرمايه ها، در کل قلمروها، توليد شده است و به نسبت سرمايه 

ی اجزاء استوار و گردشبه نسبت کل سرمايه ای که پيش ريز کرده اند، کل سرمايه ثابت و متغير، کل  –گرديده است. 

، آری به نسبت کل اين سرمايه ر توليد کاالهای جديد به مصرف رسيده استو نه فقط جزئی از سرمايه که دسرمايه 

سرمايه ها به هر واحد يا صد واحد سرمايه  کلميان  کل سودها سودی که بر پايه تقسيم برابر  – سود دريافت می کنند 

می مانند که  عام سرمايه داران در اينجا و در رابطه با سهم سود، به اعضای يک شرکت سهامیتعلق گرفته است. 

   شرکت به ميزان سهام و حجم سرمايه، ميان آنان تقسيم می شود. ساالنه سود 

سرمايه ای که در توليد کاال صرف شده پول دريافت  ارزشوقتی يک سرمايه دار کاالهای خود را می فروشد به تناسب 

از کل سودهای توليد  که پيش ريز نموده استسرمايه ای  همه ، به نسبتاجتماعیمی کند اما به عنوان جزئی از سرمايه 

. سودی که به قيمت تمام شده کاالی او افزوده می شود، مستقل از محيط توليدی خاص اوست. سهم می بردشده در جامعه 

مالی آن  ،»!خدماتی«سرمايه اجتماعی يک کشور مرکب از تمامی اشکال توليدی، تجاری، بانکی، مثالی بياوريم. 

دهها عرصه گوناگون پيش ريز شده اند اما ما برای سهولت محاسبه در دالر که تريليون  5 تريليون دالر است. 5مجموعا 

برای قرار تقسيم می کنيم. متمايز دسته  5به ساير مؤلفه های پروسه ارزش افزائی  يا ترکيب آلی کل آن را از لحاظ

  گيريم.  را مالک می 1000گرفتن درست ارقام در در جدول نيز شاخص 

  ارزش  بهای تمام شده  ارزش اضافی  مصرف شده C  سرمايه متغير  سرمايه ثابت  

1  800 000 000   150 000 000   500 000 000   300 000 000  650 000 000  950 000 000  

2  750 000 000  250 000 000  420 000 000  500 000 000  670 000 000  1170 000 000  

3  650 000 000  350 000 000  350 000 000  700 000 000  700 000 000  1400 000 000  

4  900 000 000  100 000 000  150 000 000  200 000 000  250 000 000  450 000 000  

5  950 000 000  50 000 000  120 000 000  100 000 000  170 000 000  270 000 000  

  000 000 4240  000 000 2440  000 000 1800  000 000 1540   000 000 900  000 000 4100  جمع

ميليون،  1030ميليون،  1010و به ترتيب يکم تا پنجم  1000در اين جدول قيمت توليدی حوزه ها با همان شاخص 

ميليون دالر،  1800گروه  5ميليون دالر است. کل اضافه ارزش توليد شده در  530و باالخره  610ميليون،  1060

اين نرخ  .است %36ميليون دالر و نرخ سود عمومی کل سرمايه اجتماعی  4240ارزش کل محصوالت توليد شده 

سود و الجرم ميزان سودی که نصيب سرمايه های مختلف می شود، همان گونه که مشاهده می کنيم مستقل از شرائط 

ه هر جزء سرمايروند عينی ماجرا چنين است که هر سرمايه دار يا به بيان دقيق تر محيط های توليدی متمايز می باشد. 

اجتماعی بهای تمام شده محصوالت توليدی خود را منطبق بر اقالمی که هزينه کرده است دريافت می دارد، اما سودی 

که به چنگ می آرد ربط مستقيمی با اضافه ارزش های ناشی از استثمار مستقيم کارگران قلمرو خود ندارد. سرمايه دار 

از کل سود توليد شده توسط کل پرولتاريا را دريافت می کند حاصل تقسيم کل يا جزء سرمايه تحت مالکيت وی حجمی 

اضافه ارزش ها بر کل سرمايه اجتماعی اعم از صنعتی، تجاری، بانکی، مالی، استوار، گردشی ثابت يا متغير است. او 

ل سرمايه اجتماعی يد. در اين ميان اگر رقم فروش کتصاحب می نمابه نسبت سرمايه اش سهمی از اين سود کل را 

مرکب از کل قيمت های تمام شده کاالها بعالوه کل اضافه ارزش ها يا سودها را در يک طرف و کل ارزش محصوالت 

با رجوع به  واهيم يافت. هر دو به طور واقعی،را طرف ديگر قرار دهيم و مقايسه کنيم مسلما ميزان آن ها را برابر خ

  )بحث می کنيم بعدا سودهای انحصارید درمور تذکر:(ميليارد دالر هستند.  240تريليون و  4معادل  1000شاخص 



 ن روی با هم متفاوت است که حجم اضافه ارزشهای توليد شده در قلمروهانرخ سودهای قلمروهای مجزای انباشت از آ

تغير در مقابل جزء ثابت آنها با هم متفاوت می باشد. کامال مسلم است با توجه به ترکيب آلی سرمايه ها و نسبت جزء م

که در محيط های  ر حسب بزرگی يا کوچکی سرمايه متغيریب نرخ سود عمومی ياکه سود متوسط سرمايه اجتماعی 

که  ريمرا در نظر بياو 4و  3 – 2 – 1مختلف پيش ريز می شوند می تواند بزرگ تر يا کوچکتر باشد. چهار سرمايه 

به ترتيب )  4تا  1اين سرمايه ها ( در مقابل  .باشد %100 نيز نرخ اضافه ارزش همه آنها و 100ميزان هر کدام آنها 

، 4تا  1 با همان ترتيب ،واحد سرمايه متغير وجود دارد. در اين صورت به هر صد واحد سرمايه 10و  40-15- 25

 %22،5و نرخ سود چهار سرمايه  90ق می گيرد. مجموع سودها اضافه ارزش يا سود تعل 10و  15-40-25 مقادير

 50گردد. طبيعی است که سودها نيز  4000 – 1000 – 300 – 200حال تصور کنيم که مقدار سرمايه ها  .می شود

تقسيم کنيم، با نرخ سود عمومی  5500خواهد بود که اگر به کل سرمايه يعنی  720، مجموعا 400 – 150 – 120 –

به اين ترتيب نرخ سود عمومی سرمايه اجتماعی صرفا ميانگينی از نرخ سودهای رو به رو می گرديم.  %13باالتر از 

ن جداگانه در تشکيل آن نقش بارز و تعييمختلف مربوط به قلمروهای گوناگون نيست، بلکه وزن نسبی اين نرخ سودهای 

سرمايه ای است که در هر يک از محيط های ويژه  ترکيب آلی و مقدارکننده دارند. مؤلفه ای که به نوبه خود متأثر از 

  از دو عامل مهم زير تأثير می پذيرد.نرخ سود عمومی  ،توليد پيش ريز شده است. بر اين اساس

  جود در محيط های مختلف و نرخ سودهای متفاوت اين حوزه ها ترکيب آلی سرمايه های مو – 1

توزيع کل سرمايه اجتماعی ميان قلمروهای گوناگون، مقدار نسبی سرمايه پيش ريز در هر يک از عرصه ها و  – 2

  يد. آنرخ ويژه سودی که در هر عرصه پديد می 

تن کرده  قيمت تمام شده، لباس رزشجزئی از اين ابود، اما اکنون  ارزشدر کتابهای اول و دوم سر و کار ما فقط با 

هر قدر کميت وسائل توليدی که توسط نيروی گرفته است.  قيمت توليدیاست. شکل دگرگون شده ای از آن هم شناسنامه 

کاری معين در برهه زمانی معين به حرکت در می آيد بزرگتر باشد، ترکيب آلی سرمايه افزونتر است. اگر برای کل 

می توانيم کل سرمايه را با رجوع به اين ميانگين اجتماعی، ميانگينی از ترکيب ارگانيک در نظر گيريم، آنگاه  سرمايه

ه نمودار بدر سه دسته متمايز: سرمايه های دارای ترکيب آلی ميانه، ترکيب آلی برتر و ترکيب آلی پست تر تقسيم کنيم. 

  زير نظر اندازيم.

   120ارزش   - 120قيمت محصول   -  %20نرخ سود    -ارزش اضافی  20متغير +  20ثابت +  80 – 1

  110ارزش  – 120قيمت محصول    - %20نرخ سود   –ارزش اضافی  10متغير +  10ثابت +  90 – 2

  130ارزش  – 120قيمت محصول    - %20نرخ سود    -ارزش اضافی   30متغير + 30ثابت +  70 – 3

دارای ترکيب پست تر است. ارزش کاالهائی که به وسيله  3دارای ترکيب برتر و   2دارای ترکيب متوسط،  1ايه سرم

باالتر از قيمت توليدی آن است.  3توليد شده کمتر از قيمت توليد و ارزش کاالهای توليد شده توسط سرمايه  2سرمايه 

ر است ارزش و قيمت توليدی محصوالتش برابر است. يک که از ترکيب آلی متوسط برخوردا 1در اين ميان سرمايه 

ت بلکه هر ميزان تغيير در ارزش عناصر سرمايه ثاب ،نکته را به خاطر داشته باشيم اينکه نه تنها تفاوت در ترکيب فنی

مومی عرا از ميانگين  د نسبت ميان سرمايه ثابت و متغير يا همان ترکيب ارگانيک سرمايه را تغيير دهد و آنمی توان

وقتی از قيمت تمام شده کاال صحبت می کنيم بر اساس تمامی بحث های پيشين حاصل جمع سرمايه ثابت منحرف سازد. 

تفاوت بارز دارد، در اين رابطه بايد  قيمت توليدیو متغير مصرف شده در توليد آن را مطمح نظر داريم. چيزی که با 

ريز  پيش درقيمت تمام شده تلقی می کند و همان ، او قيمت توليدی را نمی انديشداين گونه  سرمايه دارتوجه داشت که 

که قيمت توليدی کاالی  قيمت تمام شده کاالی جديدیراستا  همينمی سازد. در  حاسبهسرمايه با همين استنباط وارد م



می تواند باالتر يا پائين تر آن بخش ارزشی باشد که توسط ارزش وسائل توليد وارد شده در  است شدهديگر در آن وارد 

آن محاسبه گرديده است. در همه اين حاالت يک چيز روشن است. اينکه قيمت تمام شده کاالها همواره از ارزش آنها 

ره کمتر از قيمت توليدی می باشد. قيمت تمام شده همواکمتر است. اين حکم در عين حال متضمن اين معنی است که 

کل کاالهای توليد شده از ارزش و قيمت توليدی آنها  قيمت تمام شدهزمانی که کل سرمايه اجتماعی را در نظر گيريم 

ارزش و قيمت توليدی بر هم منطبق هستند. قيمت تمام شده يک کاالی معين فقط مربوط به مقدار کار  اماکوچکتر است. 

  مرکب از کار پرداخت شده و نشده است.  ،لور در آن است، در حالی که ارزشپرداخت شده متب

 ،را به گونه ای دقيق ترقيمت تمام شده بعالوه سود  يا (p+k)با توضيحات باال وقت آنست که فرمول قيمت توليدی کاال 

 %15(نرخ سود)  'pو  300(قيمت تمام شده)  kمت تمام شده بعالوه نرخ سود در آوريم. اگر يا قي (kp'+k)به صورت 

می تواند به  تحت تأثير عوامل مختلف توليد جداگانه حوزهقيمت توليد در هر  خواهد بود. 345باشد آنگاه قيمت توليد 

  شرح زير دچار تغيير شود.

  تخوش تغيير شود. ارزش کاالها ثابت باشد اما نرخ عمومی سود زير فشار تأثيرات ناشی از حوزه های ديگر دس – 1

نرخ عمومی سود بدون تغيير باقی ماند اما ارزش کاالها به دليل تغيير ترکيب فنی درون حوزه توليد يا تغيير ارزش  – 2

  عناصر تشکيل دهنده سرمايه ثابت در محيط توليدی مورد نظر هستند، باال يا پائين رود. کاالهائی که 

  در صورتی که هر دو حالت فوق به طور توأمان اتفاق افتند. – 3

 ینتيجه تدريجی نوسانات تا جائی که به قلمروهای مختلف توليد برمی گردد، هر دگرگونی واقعی در نرخ سود عمومی

 ایهدوره  طی ی اين حوزه های مجزاد. تغيير در قيمت های توليددرازمدت انجام گرفته و گسترش می ياباست که در 

مادام که درجه بهره کشی يا نرخ  در مورد کل سرمايه اجتماعیکوتاه اساسا ناشی از تغيير واقعی ارزش کاالها است. 

 یزشار مقادير که تغيير در افت يا خيز می گيرد به شرطیثابت ماند، نرخ سود تنها  ها استثمار و حجم اضافه ارزش

اين موارد تغيير نرخ سود مستلزم تغيير  تمامی همراه شود. در Cغيير در يا هر دوتای آنها با ت متغيرثابت،  های سرمايه

در ارزش کاالهائی است که به عنوان عناصر تشکيل دهنده سرمايه ثابت، متغير يا هر دو، وارد پروسه توليد محصول 

ر دوش تغيير شود. دستخ می تواندمی گردند. نرخ سود در صورت ثابت ماندن ارزش کاالها با تغيير در نرخ استثمار 

غير اين حالت، با فرض ثابت ماندن شدت استثمار، برای آن که نرخ سود باال يا پائين رود بايد تغييراتی در ترکيب فنی 

شد. ثابت تغيير کرده باروند کار رخ داده باشد. به بيان ديگر حجم نيروی کار مورد استثمار در قياس به مقدار سرمايه 

لعموم با تغييرات ارزشی نيز همراه است و گواه تغيير در ترکيب ارگانيک سرمايه است. قبال به تغييراتی فنی که علی ا

رخ ن کرات تصريح کرده ايم که اضافه ارزش و سود يکی هستند. اما نرخ سود و ارزش اضافی کامال با هم فرق دارند.

رخ سود خارج قمست اضافه ارزش به کل ن تغيير پيدا کند. د ثابت ماند در حالی که نرخ سوداضافه ارزش می توان

ها در باره منشأ اضافه ارزش کرده  سرمايه است و اقتصاد سياسی همين محاسبه را مستمسکی برای انبوه فريبکاری

  ريبی که نيازمند توضيح نيست. جعل و ف است. القاء نموده است که گويا سرچشمه اضافه ارزش کل سرمايه است!!

، انطباق سود يا اضافه ارزش توليد شده در هر قلمرو توليدی مجزا، با اضافه ارزش يا سودی با تشکيل نرخ سود عمومی

که در پروسه فروش کاالها نصيب سرمايه دار می گردد، به يک احتمال يا تصادف نادر تبديل می گردد. از اين تاريخ 

قلمرو معين توليد شده است تفاوت بارز خواهد  به بعد نه فقط نرخهای سود و اضافه ارزش، که مقادير آنها نيز با آنچه در

نرخ معينی از استثمار توليد  شدت و با ،داشت. در همين راستا اينک حجم اضافه ارزشی که در هر محيط خاص توليد

سرمايه دار مالک مستقيم کارخانه بسيار مهم تر و حساسيت برانگيزتر از خود  ،طبقه سرمايه دارکل می شود، برای 

ل اين حساسيت به اندازه کافی روشن است. هر مقدار اضافه ارزش توليدی بيشتر يا کمتر در هر حوزه، بر است. دلي



روی پروسه نرخ سود عمومی سرمايه ها اثر می گذارد و سهم سود همه آحاد سرمايه داران را متأثر می سازد. کميت 

جتماعی هر کشور برای سرمايه داران صاحب آنها اضافه ارزش توليدی در هر کارخانه، هر قلمرو صنعتی، يا سرمايه ا

فقط تا جائی اهميت دارد که بتواند بر روی کل پويه تشکيل نرخ سود عمومی اثر بگذارد. اين روند يا اين اثرگذاری البته 

ا نيست زيرا آنچه چشمان آنان ربرای آنها واجد اهميت هم  اتفاق می افتد،پشت سر و دور از چشم تک سرمايه داران 

  خيره می سازد صرفا مقدار سودی است که به دنبال همه اين فعل و انفعاالت نصيبشان می گردد. 

شم چکه ديگر فقط  پنهانکاریمی کند. شکلی از  ترروند باال باز هم به نوبه خود منشأ و ماهيت واقعی سود را رازآميز

مه باز از رؤيت سرچشرا نيز  ، بلکه کارگرنمی کندکور  منشأ برای ديدن رااضافه ارزش انکار منشأ  شيفتهسرمايه دار 

که  ، زمانیمی گردد. دقيق تر بگوئيممی دارد. با مبدل شدن ارزش به قيمت توليدی زادگاه اصلی ارزش از نظر پنهان 

مت گرش که قياضافه ارزش تبديل به سود شد، يک قسمت از ارزش کاال که تشکيل دهنده سود است در برابر جزء دي

در مقابل کل کاری که خود را سرمايه دار  از ديده ها پنهان ساخت. تقابل، ارزش را هميناست قرار گرفت.  دهتمام ش

در برابر کار زنده يا مرده ای  فقط، بلکه نديد است از جمله کار پرداخت نشده درون کاالها برای توليد کاال صرف شده

يا ارزش  کاال واقعیارزش  جدا ازبر همين اساس سود را چيزی  که به شکل وسائل توليد پرداخت شده است. يافت

حال با جايگزينی ارزش توسط قيمت  آورد.به حساب  مرکب از قيمت تمام شده، کار پرداخت شده و کار پرداخت نشده،

مام شده ت سود افزوده به قيمت زيرامی شود،  تثبيت می گردد و تبديل به يک تحجر مذکور توليدی، توهم يا وارونه بينی

رمايه به سسهمی از کل اضافه ارزش ها است که  ، عين اضافه ارزش توليد شده در آن قلمرو نيست، بلکهدر قلمرو معين

تمامی قوانينی که در بخش نخست در مورد ترقی و تنزل سود تشريح گرديد دارای  پيش ريز در اينجا تعلق يافته است.

  معنای دوگانه زير هستند.

قوانين نرخ سود عمومی هستند. قوانينی که عوامل افزايش و کاهش نرخ سود را توضيح می دهند. مرور  مه اينهاه – 1

ه کل بآنها شايد اين تصور را پيش آرد که نرخ سود بايد هر روز دچار تغيير گردد. اما اين استنباط کامال بی پايه است. 

سرمايه ها با تمامی عظمتی که دارند در محيطهای توليدی سرمايه اجتماعی يک کشور يا سرمايه جهانی نظر دوزيم. اين 

نها در اين قلمروهای بسيار کثير، تا حد زيادی متفاوت مختلف و متنوع در حال ارزش افزائی هستند. ترکيب آلی آ بسيار

نرخ سودهای  است. قيمت کاالهاهای مورد استفاده آنها با هم فرق دارد، شدت استثمار در درون آنها باال و پائين است،

خاص آنها از هم متمايز است. کل اين ها مستمرا در حال نوسان و تغييرند. همه اين نوسانات بر همديگر تأثير می نهند، 

همديگر را تقويت يا خنثی می سازند. پروسه تشکيل نرخ سود عمومی زير مهميز کل اين تغييرات و نوسان ها است. 

ترک تالطمات و جا به جائی ها و افت و خيزها در کل حوزه ها در مقياس سرمايه آنچه در اينجا جريان دارد برآيند مش

اجتماعی يا جهانی است. بر همين اساس تصور تغييرات ناگهانی نرخ سود عمومی تصوری نادرست و تعميم آنچه در 

  . غيرواقعی استلحاظ  مورد يک قلمرو توليدی يا يک بنگاه سرمايه داری واقعيت دارد به کل اين روند سراسری از همه

در هر محيط توليد ميدان فعاليتی وجود دارد که امکان می دهد نرخ سود خاص آن محيط در دوره کم يا بيش درازی  – 2

نوسان کند و به دنبال اين نوسانات سرانجام به درجه ای از تثبيت رسد که بتواند بر روی نرخ سود عمومی اثر بگذارد. 

حراز کند که اهميت آن بيش از يک مؤسسه مجزا و محلی باشد. ترکيب سرمايه صنعتی هر در همين راستا شرائطی ا

سه چهارم کار مرده و يک چهارم کار زنده يا بالعکس، در صورت يکسان ماندن نرخ اضافه ارزش، به چه باشد خواه 

ک انديشی که دارد، اين را می فهمد که سهم سود يسود برابری دست خواهد يافت. سرمايه دار با همه محدودنگری و تار

تشخيص اينکه کدام بخش سود در با اين وجود او فقط از کار انجام يافته در چهارديواری مؤسسه اش ناشی نمی گردد. 

ماجرا بسيار بغرنج تر می شود زمانی که می بيند برای دستيابی بسيار دشواری است. کار  برای اوکجا توليد شده مسلما 



به سود يا ارزش اضافی هر چه نجومی تر بايد بخش عظيم تری سرمايه ثابت را توسط نيروی کار هر چه کمتری راه 

اندازد. او خويش را مجاز می سازد تا از خود يا ديگران سؤال کند: اگر سرچشمه کل اضافه ارزش ها کار زنده يا جزء 

ثابت سرمايه را هر چه بيشتر و بخش متغيرش را به طور  متغير سرمايه است پس چرا برای سود انبوه تر بايد جزء

کامل نيست، زيرا شعور او با انکار  نسرمايه داراپرسش در وسع شعور  درست پاسخ نسبی هر چه کمتر کرد؟؟!!

آنچه واقعی است آنست که اضافه ارزش های حاصل است.  شدهعی اضافه ارزش به هم جوش خورده و قفل سرچشمه واق

ده کارگر به حکم قوانين نرخ سود ميان سرمايه ها و سرمايه داران مختلف تقسيم می شود. يک چيز روشن استثمار تو

 است. منشأ کل سودها کارپرداخت نشده کارگران است.

محيط توليدی معين، بخشی از قيمت تمام شده که نماينده ارزش سرمايه ثابت است ترقی يا تنزل کند به همان  هر گاه در

 دتریکار کمتر يا زيا شاغل بدون تغيير تعداد،می گردد. اگر کارگران وارد روند توليد  يا کوچک شده خودشکل بزرگ 

بدون تغيير ماند و وارد قيمت  می تواند انجام دهند، جزئی از قيمت تمام شده که معرف ارزش سرمايه متغير است

تر يا کمتری می افتد، وقتی چنين شود در اين جزء کار پرداخت شده و نشده زيادکاالها  واحداما به هر  ،محصول شود

ر نمايد واحد کاال تغيي يکقيمت تمام شده  ،تغييرات ارزشی از قيمت کاال تغييری بروز می کند. حال اگر در نتيجه اين

الی مث . اگر درجه بارآوری کار باال يا پائين رود هم مشابه همين حالت رخ می دهد.دچار تغيير نشودنرخ سود می تواند 

واحد کاال توليد می کنند.  200کارگر است. کارگران در هر هفته  100ليره استرلينگ دستمزد هفتگی  100بياوريم. 

شيلينگ می شود. حال بارآوری کار  10برابر با  100/200در اين صورت سرمايه متغير موجود در هر واحد کاال 

 5ه کاال توليد می نمايند. سرمايه متغير در هر قطعه فقط قطع 400واحد  200دوبرابر می گردد. کارگران به جای 

قطعه کاال  100کارگر فقط  100شيلينگ خواهد شد. عکس ماجرا را هم در نظر آريم. بارآوری کار نصف می شود و 

اددان در اين حالت ها آنچه سرمايه دار يا اقتصشيلينگ می گردد.  20توليد می کنند. سرمايه متغير متبلور در هر قطعه 

گونگی چ بورژوا می بيند تغييرات مربوط به کار پرداخت شده متراکم در کاالها است و آنچه آنان قادر به ديدنش نيستند 

همين تغييرات در مورد کار پرداخت نشده درون کاالها است. چرا و به چه دليل؟ جواب روشن است. او سود متوسطی 

  .از آن کار پرداخت نشده محيط های توليدی ديگر است یرا دريافت می کند که بخش

 

  فصل دهم

  همتراز شدن نرخ متوسط سود از راه رقابت

  سود اضافی -های بازار ارزش  –قيمت های بازار 

حد متوسطی از ترکيب آلی است. در اين بخش از سرمايه دارای  پيش ريز شدهسرمايه  ،توليد قلمروهایدر برخی از 

 رقابت سرمايه اجتماعیدارد.  کامل يا تقريبی يه جهانی ارزش کل کاالها با قيمت توليدی آن ها انطباقيا سرمااجتماعی 

را به نحوی ميان محيط های مختلف توزيع می کند که قيمت های توليد هر کدام اين محيط ها با قيمت توليدی قلمرو 

ا قيمت تمام شده بعالوه حاصلضرب آن در نرخ سود ي 'k+kpدارای ترکيب آلی ميانی همتراز شود. به بيان ديگر مبين 

با نرخ سود قلمروهای  و ليد به صورت واحد حکمفرما می شوددر همه حوزه های تو عمومی عمومی گردد. نرخ سود

دارای ترکيب آلی متوسط سرمايه همسطح است. چند نکته را به خاطر آريم. کل اضافه ارزشهای توليد شده با کل سودها 

با ترکيب دی نيز يکی است. حوزه های گوناگون توليد يجمع کل ارزش ها و کل قيمت های تول حاصلکی است. ي



حوزه های کاالدر پروسه رقابت به سطحی از قيمت توليدی دست می يابند که با قيمت توليدی  ،ارگانيک مختلف سرمايه

 همان گونه که )ميانیبخش دارای ترکيب آلی ( عیدر اين بخش سرمايه اجتماتطابق دارند.  دارای ترکيب آلی متوسط

 دهش ها مساوی کل قيمتهای توليدی است. سرمايه های پيش ريزگفته شد کل اضافه ارزشها برابر کل سودها و کل ارزش

د. در گرايش می يابناين بخش  تطبيق با سرمايه های، به زير فشار رقابت دارنددر بخش های ديگر با هر ترکيبی که 

، به چه حجم اضافه ارزش توليد کرده اند ،راستا کل سرمايه ها مستقل از اينکه در حوزه های خاص پيش ريزهمين 

سود ميانگين يا نرخ متوسط سود چيزی سوای خارج سوی تحقق سود ميانگين يا نرخ سود عمومی رانده می شوند. 

د ميانگين با سود آن بخش از سرمايه اجتماعی قسمت کل اضافه ارزش ها بر کل سرمايه ها نيست. به همين دليل نيز سو

يا  رديست که اين همترازی چگونه صورت می گاست تطابق دارد. پرسش دشوار آن ا که دارای حد متوسط ترکيب آلی

  نرخ عمومی سود چگونه تشکيل می شود؟ 

ن قعی خود به فروش روند. ايابتدا چنين فرض کنيم که تمامی کاالهای توليد شده در قلمروهای گوناگون مطابق ارزش وا

بدان معنی است که  کل کاالها با توجه به ارزش يا کار اجتماعا الزم نهفته در خود با همديگر مبادله شوند. در اين 

توجه کنيم که فروش . شود پاسخ روشن است، در هر قلمرو نرخ سود ويژه ای حاکم می می افتد؟صورت چه اتفاق 

 از کلسهمی ، پيش ريز خود به قيمتی که متناسب با مقادير مساوی ،، با فروش آن هاشانکاالها به ارزش واقعی خود

ير مقاد. برای آنکه سرمايه های دارای جزء متغير نابرابر است، دو چيز کامال متفاوت را دريافت کنند اضافه ارزش ها

. دباشيکسان  حوزه کارشان ارزش اضافه ارزش به چنگ آرند بايد شدت استثمار نيزوی کار يا نرخ اضافهنامساوی 

تصريح  اين را نيز شرط اين امر رقابت ميان کارگران و مهاجرت مداوم آنان ميان حوزه های متنوع کار و توليد است.

وليد پيش شرط شيوه ت عمالپديده گرايشی  اين قتصادی حالت گرايشی دارد،کنيم که نرخ سود عمومی مثل همه قوانين ا

هر چه سرمايه داری بيشتر تکامل يابد، هر چه از بقايای شکلهای توليدی که  تقريبی پيش شرطیسرمايه داری است. 

کاال بلکه ل شک درفقط نه پيشين عميق تر فاصله گيرد، اين تقريب دقيق تر می گردد. اساس مشکل اينجاست که کاالها 

سهم ها  مقدارشان از کل اضافه ارزش که هرکدام به نسبتبه صورت محصول سرمايه مبادله می شوند. سرمايه هائی 

بايد حصول اين سهم اضافه ارزش را قيمت کل کاالهای توليد شده توسط سرمايه معين در زمان معين می خواهند و 

  حاصل جمع قيمت کاالهای منفردی است که محصول سرمايه را تشکيل می دهند. نيز تضمين نمايد. قيمت کل کاالها 

که کارگران خود صاحب وسائل توليد هستند و فقط کاالهای خود را با هم مبادله می کنند. به در وهله نخست فرض کنيم 

عبارت ديگر کاالها محصول سرمايه نيستند، ارزش وسائل توليد و مواد اوليه در شعبات مختلف بر حسب ماهيت فنی 

و الجرم مقدار وسائل  می شود کارشان متفاوت است. کاالی معينی در يک ساعت و کاالی ديگری در يک روز توليد

اين کارگران به لحاظ شدت کار مثل هم کار می کنند. همه  توليد مورد استفاده توسط حجم معين کار هم متفاوت می باشد.

. هر دو با کار خويش و محصول برای خود کار می کنندکارگر با اين شرائط و داده ها اينها را کنار هم قرار دهيم، دو 

هر دو به  –هزينه توليد يا قيمت تمام شده وسائل توليد را جايگزين می نمايند. ثانيا  –توليد می کنند، اوال  روزانه ای که

 »اضافه ارزش«می شود. عبارت » اضافه ارزش«ميزان يکسان ارزش جديد آفريده اند و اين شامل دو بخش دستمزد و 

ماجرا را در  ناياگر در اينجا به معنای کار يا ارزش آفريده بيش از نياز کارگران است که به خود آنان تعلق دارد. 

هر دو کارگر همان مزد و سود را به دست توليد بررسی کنيم بايد بگوئيم انين اين شيوه سرمايه داری و در سيطره قو

ارزش کاالهای آنها متفاوت  –اما اوال ساعته برابر است.  10ارزش محصول يک روزانه کار مثال  باآورده اند که 

ارد يا تمايزات داست. به طور مثال کاالی کارگر اولی در قياس با دومی جزء ارزشی بيشتری از وسائل توليد همراه 

ت و اس جذب کردهنسبت به دومی کار زنده بيشتری : کاالی اولی گفتکل آنها را با هم جمع نموده و  ديگر که می توان



ل و دوم وا ی توليد شده به وسيله کارگربر همين مبنا توليدش نيازمند روزانه کار طوالنی تری است. نتيجه اينکه کاالها

زيرا نرخ سود حاصل تقسيم اضافه ارزش به  ،نيز متفاوت خواهد بود . نرخ سودهايشانزش متفاوت هستندبه لحاظ ار

در همه  دقت می باشد.کل وسائل توليد يا کل سرمايه است. در اين ميان اضافه ارزش توليد شده توسط دو کارگر برابر 

حی از تکامل سرمايه داری است که اين نکات، خاطرنشان می سازد که مبادله کاالها بر اساس قيمت توليدی نيازمند سط

رزش حاکم بر حرکت کاالها است. فراتر از فاز داد و ستد بر پايه ارزش کاالها است. اين نيز بديهی است که قانون ا

در صورت ثابت ماندن شرائط ديگر، قيمتها ترقی می کند. نکته مسلم ديگر  الزم باال رود اجتماعا جا که زمان کارهر

ت قانون ارزش بر قيمت ها و تغييرات آنها، ارزش کاالها نه تنها از نظر تئوريک بلکه از لحاظ صرفنظر از حاکمي

فروش کاالها بر اساس ارزش آنها يا کار اجتماعا الزم نهفته در آنها به وضعيتی تاريخی مقدم بر قيمت توليدی بوده است. 

خويش است. شرائطی که در جهان کهن وجود داشت. در تعلق دارد که کارگر يا در واقع مولد مستقل مالک وسائل توليد 

مورد جهان معاصر نيز مادام که چنين مولدين يا پيشه ورانی وجود داشته باشند می تواند صادق باشد. اين حکم با اساس 

همبودها  نتحليل ما از اقتصاد کاالئی نيز مطابقت دارد، در جای خود توضيح داده ايم که رشد توليد کاالئی از مبادله ميا

و نه از داد و ستد متعارف درون آن ها شروع گرديده است. پروسه ای که در دوران برده داری و سرواژ هر چه بيشتر 

  برای آنکه قيمت های رايج مبنای مبادله کاالها با ارزش کاالها انطباق داشته باشد الزم است که:تکامل می يابد. 

   صادفی خارج شده باشد.داد و ستد محصوالت از صورت کامال ت - 1

  تا جائی که از مبادله کاالئی مستقيم حرف می زنيم، کاالها از هر دو سو به ميزان احتياجات متقابل توليد شده باشند.  – 2

  هيچ انحصار طبيعی يا مصنوعی باعث فروش کاالها به باالتر يا پائين تر از ارزش واقعی خود نگردد.  – 3

آنچه بديهی است آنست که فرض فروش کاالهای توليد شده در قلمروهای مختلف به ارزش های خود صرفا به اين معنی 

ارزش کاالهای مذکور مرکز جاذبه ای است که قيمت ها بر دور آن می چرخند و ترقی و تنزل خود را بر پايه است که 

ر و ارزش انفرادی کاالها که توسط مولدين مختلف توليد شده آن هموار می سازند. بعالوه بايد همواره ميان ارزش بازا

ارزش انفرادی کاالها می تواند پائين تر يا باالتر از ارزش بازار آنها باشد. به بيان ديگر برای توليد آنها است فرق نهاد. 

از يک سو ارزش زمانی کمتر يا بيشتر از آنچه ارزش بازار مبين آنست صرف شده باشد. ارزش بازار را می توان 

متوسط کاالهائی دانست که در محيط واحدی توليد شده اند و از سوی ديگر به مثابه قيمت انفرادی کاالهائی ديد که تحت 

تنها با پيدايش شرائط خاص است که کاالهای توليد شده در بهترين يا بدترين شرائط متوسط يک محيط، توليد شده اند. 

  را در دست می گيرند. سه حالت قابل تصور است.شرائط زمام تعيين قيمت بازار 

، تقاضای عادی بازار عرضه کاالهای دارای ارزش متوسط يا کاالهای دارای ارزش ميانگين مابين دو قطب مقابل اول:

د. در چنين وضعی ارزش اين کاالهاست که قيمت بازار را رقم می زند. در اين صورت کاالهای دارای را پاسخ گوي

های نهفته در خود حصول خواهند کرد. عکس ماجرا در مورد سودی باالتر از اضافه ارزش  ،ين تردی پائارزش انفرا

   نمی گردند. ارزش متراکم در خود اضافه کاالهای با ارزش باالتر صدق می کند. اين کاالها قادر به تحقق بخشی از 

 کاالهای توليد شده در بدترين در اين حالتن باشد. ميزاتقاضا بيشتر از ميزان معمول يا عرضه پائين تر از اين  دوم:

شاخص قيمت ها را تعيين می کنند. کاالهای توليد شده در دو بخش ای ارزشی باالتر از ارزش ميانگين، شرائط و دار

ه در های نهفت سودی بيشتر از اضافه ارزشديگر، بخش حائز ارزش ميانگين و بخش دارای ارزش انفرادی پائين تر، 

روند زيرا نياز جامعه اند. سخنی  کاالهای توليد شده در بدترين شرائط فروش می می گويندخود کسب می کنند. برخی 

که هيچ چيز را روشن نمی کند. اينکه کاالها نياز جامعه باشند با اينکه شاخص قيمتها شوند، دو چيز متفاوت است. در 

  دن نيست. سخن از تقاضای بيشتر از حد معمول يا عرضه کمتر از اين حد است. اينجا بحث فقط بر سر مورد نياز بو



باالتر از سطح معمول يا تقاضا پائين تر از اين سطح باشد. در اين صورت کاالهای توليد شده در بهترين عرضه  سوم:

 ا ارزش متراکم در خود فروختهو ارزان ترين شرائط هستند که قيمت بازار را رقم می زنند. اين کاالها می توانند فقط ب

شوند، در حالی که کاالهای توليد شده در هر دو بخش ديگر مقادير زيادی از اضافه ارزشهای خود را از دست می دهند. 

  شده باشند می توانيم بر نتيجه گيری های زير تأکيد کنيم. تشکيلمستقل از اينکه قيمت ها چگونه 

ای توليد کاالها الزم است موجب ترقی يا تنزل قيمت ها می شود. اين بدان معنی کم يا زياد شدن زمان کاری که بر -1

  قيمت ها حکمفرما است.  همه جا بر پويه تعيين قانون ارزشاست که 

سود متوسط که مرتبط با قيمت های ميانگين است همواره به طور تقريبی برابر با کميت اضافه ارزشی است که به  – 2

 نرخ سود عمومی باالتراجتماعی تعلق می گيرد. اينکه  عنوان جزء تقسيم پذيری از کل سرمايهسرمايه ای مشخص به 

 اعالم کنند يا موارد مشابه تا وقتی که مزدها %15يا  10 آن را مثالسرمايه داران يا پائين تر از اين ميزان به چشم ايد، 

 آنست مسأله مهم. نخواهند بودحائز اهميت  ،است ندادهتغييری رخ  در توازن ميان ارزش الزم و اضافی است وعادی 

ا رسطح سود متوسط يا نرخ سود عمومی  ،که ارزش کل کاالها تعيين کننده اضافه ارزش کل است و اضافه ارزش کل

  قانون ارزش است. همه جانتظام دهنده قيمت های توليد نيروی ای کند. تنظيم م به مثابه قانون حاکم نوسانات

 متمايز ،برقراری يک ارزش بازار و قيمت بازار يکسانانجام می دهد،  يک محيطکاری که رقابت در بدو امر در درون 

 ،موجب پيدايش قيمت توليد محيط های گوناگونرقابت ميان سرمايه ها در  شهای انفرادی مختلف کاالها است، امااز ارز

 انکشاف شيوهمی گردد. مورد اخير نيازمند درجه باالتری از حاکم شدن نرخ سود عمومی  تشکيل نرخ سود متوسط يا

و با کميت تقريبا همانند بتوانند به ارزش  توليد سرمايه داری است. برای آنکه کاالهای يک محيط واحد از يک جنس

   خود فروخته شوند دو شرط ضروری است.

رند و به صورت ارزش بازار همتراز شوند. ارزش های متفاوت انفرادی شکل ارزش اجتماعی واحد به خود گي –اوال 

امل تطابق کامری که در گرو رقابت توليد کنندگان کاالهای مزبور و وجود بازاری است که رقابت در آن جريان يابد. 

ار نيازمند فش ،با ارزش بازار آنها ،توليد شده در شرايط انفرادی مختلف اما ،و بدون انحراف قيمت بازار کاالهای نظير

نيرومند فروشندگان مختلف بر همديگر است، به گونه ای که توده کاالهای سرازير به بازار پاسخگوی نيازمنديهای 

اگر حجم محصوالت از اين اجتماعی باشد و با توان موجود در جامعه برای پرداخت ارزش بازار کاالها تطبيق نمايد. 

ارزش بازارشان فروخته می شوند. اگر کمتر از اين ميزان عرضه شوند، بالعکس ميزان تجاوز کند، کاالها پائين تر از 

 باالتر از ارزش بازار فروش خواهند رفت. اگر ارزش بازار تغيير کند شرائط فروش جمع کاالها هم دچار تغيير خواهد

ه اگر ک هستند اين واقعيتاست. همه اينها گويای وسعت می گيرد، عکس آن نيز صادق  تقاضا ،شد. با تنزل ارزش بازار

سوی ديگر ارزش بازار است که نسبت ميان عرضه و اضا قيمت بازار را تعيين می کنند، در عرضه و تق در يک سو

 تقاضا را تنظيم می نمايد. 

سخن رفت. نياز اجتماعی يا آنچه اساس تقاضا را تنظيم می کند، موضوعی » اجتماعی مندی هاینياز«باالتر از عبارت 

کل  به رابطه ميان مربوط است. بر همين مبنی آنها کداممختلف باهم و وضعيت اقتصادی هر که به مناسبات طبقاتاست 

 ها بهره زمين، ماليات –بهره  –سود يعنی رابطه ميان حصه های مختلف اضافه ارزش نيز  و اضافه ارزش  و دستمزد

 و تقاضا توضيح داد مگر آنکه ازعرضه  بينرابطه مجرد  به اين ترتيب هيچ چيز را نمی توان با دارد.بستگی  و غيره

در بازار واقعی به  در عمل يا ،استقرار ارزش بازار. نموده باشيمروشن  را مبانی و پايه های اين رابطهتمامی پيش 

توده  میمحقق می گردد، مشروط به اينکه تقاضا مکفی و قادر به جذب تماکاالها  ميان فروشندگان  جاری وسيله رقابت

  کاالهای توليد شده باشد.



وقتی از ارزش مصرف کاال صحبت می کنيم، معنايش فقط آن نيست که کاالی مذکور نيازی از نيازمندی های   –ثانيا 

اين تعريف تا آنجا اعتبار دارد که پای کاالی جداگانه در ميان است. به محض اينکه کل محصول جامعه را رفع می کند. 

يک سو و نيازمندی اجتماعی در سوی ديگر مقابل هم قرار می گيرند ديگر جنبه کمی نيازمندی ها يک رشته توليد در 

بود  مفروضات ما آن ،است که نقش اساسی پيدا می کند. بايد اين جنبه کمی را کاويد. در واکاوی پيشين از ارزش بازار

ه د فقط رابطه عناصر تشکيل دهنده کاالهای توليد شدحجم کاالهای توليد شده يکسان باقی می ماند و آنچه تغيير می يابکه 

ه عرض معمول مطابق ميزاندر شرائط متفاوت است. حال بايد روی اين فرض متمرکز شويم که کل توده کاالی موجود 

 شد،شده باال حاکم با کاال عادی بماند، مستقل از اينکه کدام حالت از سه حالت تشريحاست. اگر تقاضا برای اين مقدار 

در اينجا ديگر توده کاال فقط يک نياز را پاسخ نمی گويد، اين  خود فروش خواهند رفت. بازار ارزش بر پايه کل کاالها

نياز را در گستره اجتماعی آن مرتفع می سازد. اگر کميت عرضه بزرگتر يا کوچکتر از تقاضا باشد قيمت بازار نسبت 

توليد شده تحت شرائط بدتر ارزش  محصوالتت کاالها خيلی کم باشد کمي به ارزش بازار دچار انحراف می گردد. وقتی

ده ارزش يين کننمربوط به شرائط برتر تع بازار را تعيين می کنند. زمانی که مقدار عرضه خيلی باالتر باشد کاالهای

نيازمند ها  آنائی هستيم که مرور ه عرضه و تقاضا شاهد وجود دشواری هدر باره تعاريف مربوط ب بازار خواهند شد.

  توضيح بيشتر است.

ديهای برای رفع نيازمنارزشهای مصرفی  -اوال، دنعرضه را تشکيل می دهتوده کاالهائی که نگاه کنيم. » عرضه«ابتدا به 

د دارای ارزش بازار معينی هستن - دومبه ميزان مشخصی وجود دارند.  ند کههای مصرفی بازارارزشانسانی نيستند بلکه 

بين ميزان کمی کاالهای موجود در بازار و ارزش بازار آنها هيچ  - سومکه مضروبی از ارزش بازار آن کاال است. 

در هر قلمرو جداگانه، برای توليد حجم معينی از يک پيوندی وجود ندارد. برخی از آنها ارزش کم و برخی زياد دارند. 

ی از زمان کار اجتماعی مصرف می گردد. اين نسبت در محيط های مختلف متفاوت است و جنس کاال کميت مشخص

ماهيت ويژه ارزش مصرف آنها ندارد. اگر جامعه برای رفع نيازهائی، توليد نوع معينی  ياهيچ پيوند درونی با سودمندی 

توليد آن اختصاص  بهان کار خود را کاال را الزم بيند بايد در مقابل آن پرداخت کند. به اين صورت که جزئی از زم

شده موظف  ،تقسيم کار آن بخش از جامعه که در سيطره هم برای خريد آن منظور دارد.جزئی از زمان کار را دهد، 

ر متبلوکه در اجناسی ديگر   ديگران کار اجتماعیمعادل آن را در  بايد ،جنس کند يک کار خود را صرف توليداست 

ه کار ب نوع کاال اما ميان کميت کل کار اجتماعی که در توليد يک پيدا نمايد. يهای او است، دنيازمن است و پاسخگوی

چنانچه اين کاالها بيش از نياز جامعه  کاال هيچ پيوند الزم و واجبی وجود ندارد. حجم و خواست جامعه برای آنمی رود 

تلف شدن بخشی از اين کار اجتماعی خواهد بود. در  باشد، معرف کميت نازلتری از کار اجتماعی متبلور در آنها و گواه

تر فروش خواهند رفت يا اساسا بدون مشتری خواهند ماند. اگر حجم کاالها  ستا کاالهای مزبور به قيمتی پائينهمين را

  کمتر از نياز جامعه باشد، عکس آن رخ خواهد داد. 

نظور برای هر دو م و بعضابه مثابه وسائل توليد، وسائل زندگی نظر اندازيم. کاالها » تقاضا«به رويه ديگر ماجرا، به 

حجم معينی نيازمندی های اجتماعی و  ،تقاضا جانبدر وهله نخست فرض را بر اين گذاريم که از خريداری می گردند. 

برای  ساجیبه طور مثال صنعت نمقادير معينی توليد اجتماعی وجود دارد که با هم تطبيق نسبی دارند.  ،از سوی عرضه

بازتوليد ساالنه خود متقاضی يک حجم پنبه است و سرمايه داران پنبه کار نيز اين حجم را عرضه کرده اند. اما اين رشته 

صنعتی در تدارک گسترش خود نيز هست پس حجم تقاضا در پروسه افزايش است. همين موضوع در مورد وسائل 

يروی کار خود، دست کم به اندازه سابق مايحتاج معيشتی می خواهند زيست نيز صدق می کند، کارگران برای بازتوليد ن

اما هم کارگران و هم طبقات ديگر با توجه به افزايش ساالنه جمعيت کميت افزون تری از وسائل زندگی نياز دارند. همه 



 از تمامی مؤلفه های دشوار و آکنده از مجهوالت است. بسيارها می گويند که تعيين کمی مقدار تقاضا امری اين واقعيت

ابهام آور باال که بگذريم اگر وسائل زيست ارزان تر شود کارگران بيشتر خريد می کنند و دامنه نيازها توسعه می يابد، 

اگر قيمت پنبه کاهش يابد، تقاضای سرمايه داران باال می رود و سرمايه ا بيشتری در صنعت پنبه پيش ريز می گردد. 

ازار معرف نيازمندی يا تقاضا هستند و احتياج واقعی اجتماعی، اختالف عميق وجود دارد. اختالفی ميان کاالهائی که در ب

آسان تر از درک نابرابريهای ميان عرضه و که در مورد کاالهای متفاوت به نوبه خود بسيار مختلف است. هيچ چيز 

ر نيست. دشواری واقعی روشن ساختن اين های بازار از ارزشهای بازا تقاضا و نتيجه ناشی از آن يا انحراف قيمت

 چنين چيزی اساسا واقعی چه می باشد؟ است که مقصود از آنچه انطباق يابی عرضه و تقاضا نام گرفته است، مهم مسأله

  است؟؟ اگر نه اساس ماجرا چيست؟

تر زش بازار خود، نه باالتقاضا و عرضه وقتی با هم منطبق می شوند که توده کاالهای رشته معينی از توليد مطابق با ار

و نه پائين تر، به فروش روند. اگر عرضه و تقاضا تطابق پيدا کنند، تأثير آنها خنثی می گردد و بر همين اساس کاالها 

به ارزش خود فروخته می شوند. واقعيت اين است که اين دو هيچ گاه و در هيچ شرائط واقعی بر هم منطبق نمی شوند، 

باشد. با اينکه عرضه و  است. در اين شکی نيست اما اين همه ماجرا نمیدهد صرفا يک تصادف اگر چنين تطابقی رخ 

پی هم می آيد که در يک ند اما نابرابريهای آنها چنان در هيچ حالت جداگانه مشخص بر هم منطبق نمی گردتقاضا در

وسانات ميانگين ناز هم پوشانی که فقط  دوره کم يا بيش طوالنی مستمرا يکديگر را می پوشانند. نوعی انطباق يابی يا

اگر معدل انحرافات قيمت بازار از ارزش بازار را در نظر گيريم نشأت می گيرد. گذشته و حرکت دائمی تضاد آنها 

به  ،ها به صورت اضافه و منها مشاهده می کنيم که قيمت ها يکديگر را جبران می کنند اما انحراف قيمت ها از ارزش

و تقاضا از يک  رابطه ميان عرضهتطابق پيدا می کنند.  نوعی ارزش ها وقيمت ها هم در می شوند، در همين راستا 

دن خنثی کرهای بازار از ارزش های بازار را تعيين می نمايد و از سوی ديگر حذف اين انحرافات يا سو انحرافات قيمت

يرد. به طور مثال اگر تقاضا و متعاقب آن قيمت بازار تنزل يابد، چه گمی تأثيرات متقابل عرضه و تقاضا بر هم را پی 

د و عرضه روند افت پيمايد. همزمان امکان دارد کشف اختراعات جديد خشی از سرمايه ها بيرون کشيده شوبسا ب

. شودمی م سطح کند و با قيمت بازار همی اين بار ارزش بازار تنزل سازد.  کار را افزون و زمان آن را کوتاهبارآوری 

ونی گيرد. سرمايه زيادی وارد فزعکس ماجرا نيز صادق است. اينکه تقاضا ترقی نمايد، قيمت بازار بر ارزش بازار 

پروسه توليد شود، توليد باال رود، قيمت بازار از ارزش بازار کمتر گردد، احتماالت ديگری هم وجود دارد، مثال قيمت 

يد که قسمتی از ر برای دوره ای باال رود و الزم آر برخی رشته ها ارزش بازاترقی کند و تقاضا را عقب راند. د

  محصوالت مورد تقاضا تحت شرائط بدتری توليد شود.

اگر قيمت بازار به عرضه و تقاضا وابسته است، عرضه و تقاضا نيز به قيمت بازار و نهايتا ارزش بازار وابستگی 

د، وقتی دومی تنزل می يابد اولی باال می رود. عکس آن نيز صادق است. دارند. تقاضا جهت خالف قيمت حرکت می کن

ين ا گردند.در حال عرضه می  توليد شده و کاالهایقيمت رد در مورد عرضه نيز چنين است. قيمت های وسائل توليد وا

تی عرضه و تقاضا حميان رابطه  از اين طريق برای تقاضا و متقابال برای خود عرضه تعيين کننده می شوند.قيمت ها 

تحت تأثير ارزش بازار کاالها دچار  می تواندباز هم ها صورت نگرفته باشد،  در ميزان آندر شرائطی که هيچ تغييری 

 برای به دست آوردن آن بايد تقاضا و عرضه با هم برابر گردند. رابطه عرضه ،ارزش بازار هر چه باشد تغيير گردد.

ارزش بازار است که نوسانات عرضه و تقاضا را توضيح  ، اينکامال بالعکس .باشد میو تقاضا بيانگر ارزش بازار ن

برای آنکه کاالئی به ارزش بازار خود يعنی به نسبت کار اجتماعا الزمی که در آن متبلور است فروش رود می دهد. 

های اجتماعی نسبت به اين کاالها  بايد مجموع کميت کار اجتماعی که مبدل به توده کاالها شده است، با کميت نيازمندی



تطابق دارند، در راستای تأمين اين نوسانات عرضه و تقاضا  بانوسانات قيمت های بازار که تطبيق نمايد. رقابت و 

  توازن ايفای نقش می کنند. 

ی رابرپيش ريز شده به صورت کاال، مقدار ارزشی ب ن نيست که در ازارء مقاديری ارزشهدف توليد سرمايه داری اي

در شکل پول يا کاال به دست آيد!! کامال بالعکس سخن بر سر آنست که سرمايه پيش ريخته، به نسبت بزرگی خود، همان 

مقدار سودی را به چنگ آرد که سرمايه هم مقدار ديگر، در هر رشته توليدی نصيب خود می سازد. در اينجا نازل ترين 

روش روند و در پويه فروش سودی معادل سود متوسط تحويل دهند. سرمايه انتظار آن است که کاالها به قيمت توليدی ف

خود را به مثابه يک نيروی اجتماعی می شناسد. نيروئی که در آن سرمايه دار به نسبت سرمايه خود از کل سودها سهم 

يژگی نسبت به و نسبت به ارزش مصرف مشخصا وکه توليد سرمايه داری  بر اين نکته بايد تأکيد مؤکد نمودمی برد. 

کاالها کال بی تفاوت است. يگانه دغدغه سرمايه توليد اضافه ارزش يعنی تصاحب کار پرداخت نشده يا کار بدون هيچ 

اجرت کارگران است. در همين راستا، بنمايه اليتغير کار مزدوری است که نسبت به خصلت ويژه کار بی تفاوت باشد. 

برای سرمايه  اده سرمايه از يک محيط سراغ محيط ديگر می رود.بنا به ار است وکار مادام که مزدی است تابع سرمايه 

همه محيط های توليد به شرط سود يکسان، خوب و بی تفاوت هستند. مشکل اين است که سرمايه های مختلف در درون 

اساس هر حوزه که قلمروهای گوناگون با ترکيب ارگانيک های مختلف نرخ سودهای متفاوت پديد می آرند. بر همين 

دارای نرخ سود باالتر باشد، سرمايه ها به سوی آن پرواز می کنند. عکس آن، وقتی است که نرخ سود قلمرو پائين باشد، 

همه سرمايه های آنجا راه فرار پيش می گيرند. همين نقل و انتقال ناشی از شيفتگی آزمندانه به سود، موجب، رقابت، 

حوزه های مختلف، تنظيم رابطه عرضه و تقاضا، تشکيل نرخ سود عمومی، تبديل ارزش  تقسيم کل سرمايه اجتماعی در

  همترازی پيوسته نابرابريهای دائم يا طی فرايند باال در شرائط زير سريع تر انجام می گيرد. به قيمت توليدی می گردد. 

  نتقل شود.هر قدر سرمايه تحرک بيشتری داشته و آسان تر از محيطی به محيط ديگر م اول:

  هر چه انتقال نيروی کار از يک حوزه به حوزه ديگر ساده تر و با سرعت افزون تر اتفاق افتد.  دوم:

نکته اول در گرو آزادی کامل بازرگانی در جامعه، جلوگيری از پيدايش هر گونه انحصار سوای انحصارهای طبيعی، 

ی، وجود سيستم اعتباری نيرومندی که توده سرمايه های حذف تمامی انحصارات فرار رسته از شيوه توليد سرمايه دار

های ی بر تمامی قلمرودر مقابل سرمايه داران منفرد متمرکز کند و باالخره استيالی شيوه توليد سرمايه دارآزاد جامعه را 

قه ای به از منطلغو کليه قوانين سد راه نقل مکان کارگران از محيطی به محيطی ديگر يا نکته دوم مستلزم توليد است. 

تحويل شدن کار به کار ساده در تمامی قلمروها، از بين رفتن پيشداوريهای حرفه ای در مورد کارگران و  منطقه غير،

  باالخره تبعيت کارگر از شيوه توليد سرمايه داری است. 

ايه داران يک محيط همسان کل سرماز آنچه گفته شد اين نتيجه کامال محرز به دست می آيد که: هر تک سرمايه دار 

توليدی خاص، در استثمار مجموع طبقه کارگر به وسيله سرمايه کل و در درجه بهره کشی آن شرکت دارد. اين شرکت 

 رديدن تمامی شرائط ديگفقط از لحاظ همداستانی کل طبقه نيست بلکه مستقيما جنبه اقتصادی دارد. زيرا با مفروض 

کل به وسيله  طبقه کارگرنرخ متوسط سود به درجه بهره کشی از آنگاه جمله ارزش سرمايه پيش ريخته کل،  از

عالقه ويژه يک سرمايه دار يا سرمايه های يک محيط توليدی معين، در مورد استثمار  .خواهد داشتسرمايه بستگی 

مزد به زير دستل توده کارگر تحت بهره کشی مستقيم خود به اين محدود است که بتواند از راه اضافه کار استثنائی، تنز

به يک سود غيرعادی باالتر از سود متوسط دست يابد،  ها ، آری به کمک همه اينبارآوری استثنائی کار حد متوسط،

هيچ سرمايه متغيری ندارد يعنی هيچ کارگری را استثمار نمی کند.  مايه داری که در محيط فعاليت خودسر سوای اين،

م است و يهمان اندازه در استثمار کارگران به وسيله سرمايه عالقه مند و سه(فرض همراه با اغراق اما واقعی) به 



تصاحب می کند که سرمايه دار يک قلمرو توليدی که فقط  طبقه کارگرهمان گونه سود خود را از کار پرداخت نشده 

  سرمايه متغير پيش ريز کرده و کل سرمايه اش را در دستمزد نهاده است. (باز هم فرض مبالغه آميز ولی واقعی) 

 هر محيط ويژه سرمايه و هر تک سرمايه دار نسبت به بارآوری کار اجتماعی مورد استثمار کل سرمايه به همان اندازه

حساس و عالقه مند است که در مورد حوزه معين پيش ريز سرمايه خود مشتاق و شيفته است. زيرا حجم ارزش های 

توليد شده توسط کل کارگران است که سرنوشت متوسط سود يا نرخ عمومی سود را مشخص می سازد، سهم مصرفی 

حجم سرمايه ثابت و متغير پيش ريز شده، سهم  صاحبان سرمايه نيز تابع حجم اين اضافه ارزش ها است. با معلوم بودن

در اينجا با دقتی رياضی لمس و درک می کنيم که چرا سرمايه داران درهمان حال هر جزء سرمايه نيز تعيين می گردد. 

که در ميدان رقابت برای يافتن حصه بيشتر سود، کفتاروار به جان هم می افتند، در برابر مجموع طبقه کارگر يک 

دستيابی  منمتض ،قيمت توليدفروش با پيش تر به کرات توضيح داده ايم که   فراماسيونری تشکيل می دهند. هنينآاتحاد 

  سود متوسط است.  به

  فصل يازدهم

  تأثير نوسان های عمومی دستمزد بر قيمت های توليد

و نرخ اضافه ارزش  %20نرخ سود  ،80c+20v+20mاز اين فرض آغاز کنيم که ترکيب متوسط سرمايه اجتماعی 

به حرکت در می آمد  20هد. سرمايه ای که با مزد درصدی در دستمزدها رخ می د 20يک افزايش  امااست.  100%

تغيير می يابد. ارزش  80c+25v+15mبر همين اساس فرمول پيشين ما به شکل بپردازد. را  25 دستمزد اکنون بايد

ر از و نرخ سود به کمی بيشت %60. اما نرخ اضافه ارزش به  (15+25)باقی مانده است 40جديد توليد شده همچنان 

سرمايه های دارای شرائط ميانگين با  حاصل ارزش افزائیقيمت توليد کاالهای  می دانيم که تنزل نموده اند. 14%

ش در ارز ارزش آنها برابر است.  پس در اينجا به رغم تغييرات فاحش نرخ های سود و اضافه ارزش شاهد هيچ تغييری

اين وضعيت بر پايه فرض ما مربوط به سرمايه های دارای شرائط متوسط يا سرمايه های و قيمت توليد کاالها نيستيم. 

بيان می شد اما حاال دستخوش تغيير شده و  80c+20vترکيبی که در ابتدا با فرمول دارای ترکيب آلی ميانگين است. 

 80c+25v=105 ر شکل جديد داده های آن هم می تواند به ترتيبدر آمده است. د 76c+<24v<به شکل تقريبی 

توليد قيمت  105k+>14= 120#نرخ سود و  %14<15/105ارزش،  80c+25v+15=120قيمت تمام شده، 

مطلب از سه عالمت بزرگتر از برای سهولت فهم  ،بعضا نه اعداد صحيح بلکه کسری هستند باشد. (از آنجا که داده ها

  استفاده شده است)  # و تقريبی  > ، کوچکتر از<

ارزش افزائی آن نيز به شرح باال است که داده های  77c#+<24<گفتيم که متوسط ترکيب سرمايه اجتماعی اکنون 

 ئط توليدی بدتر و ترکيبدر ساير قلمروهای توليد چه حوادثی رخ می دهد. ابتدا به حوزه دارای شرا ببينيماست. حال 

فرض ما همچنان آنست که زمان واگرد به شيوه سابق نگاه کنيم.  ،50c+50vمايه های دارای ترکيب سر مثالتر آلی نازل

، در اين صورت قيمت توليد شود است، تمام سرمايه استوار به صورت فرسايش در توليد محصول جديد مصرف می

از  افزايش می يابد، %25 هاجستجو را ادامه دهيم، دستمزدخواهد بود.  50c+50v+20k(m)=120محصول ساالنه 

 50c+>62v+>7k=120فروش رود، نتيجه  120اگر محصول ساالنه به قيمت سابق يا می رسد.  62به باالی  50

ديديم که نرخ سود جديد متوسط سرمايه اجتماعی  درصد می شود. 6کمی باالی يعنی  7/112#خواهد شد که نرخ سود 

 محقق سازد.هم بايد اين نرخ سود را  50c+62vو با فرض ثابت ماندن شرائط ديگر، سرمايه  بود درصد 14بيشتر از 



 به نمايش در می آيد. 50c+62v+16kبا فرمول  کهخواهد داشت  16، حدود %14*112بر اين مبنا سودی معادل 

  ترقی نموده است.  128به  120از  افزايش %7با  درصدی مزدها قيمت توليد کاالها 25مشاهده می کنيم که با ترقی 

است. سود  92c+8vی تر از ترکيب سرمايه متوسط مثال حال محيط توليدی ديگری را بکاويم که دارای ترکيبی عال

می رسد. قيمت  10به  8ترقی کرده و از  %25می باشد. دستمزد به ميزان  120و قيمت توليد  20متوسط کماکان 

 14می گردد هم باالی  102است و سودی که نصيب  %14باالتر از می شود. نرخ متوسط سود  102تمام شده کاالها 

از بررسی سقوط می کند.  116به  120قيمت توليدی از به فروش می رود و  116می باشد. کل محصول کمی بيش از 

  :که نتيجه می گيريم درصدی افزايش دستمزد بر نرخ سود عمومی و قيمت توليد 25همه اين حالت ها پيرامون تأثير 

  در مورد سرمايه های دارای ترکيب متوسط اجتماعی، قيمت توليد کاال بدون تغيير باقی می ماند. – 1

  شد. نمی با هاتنزل سود به نسبتباال می رود، اما اين افزايش  ،سرمايه های دارای ترکيب پائين ترقيمت توليد  – 2

    سرمايه های دارای ترکيب عالی تر شاهد تنزل قيمت توليدی هستند اما اين تنزل به نسبت کاهش سودها نيست. – 3

، قيمت توليد حوزه دارای ترکيب متوسط اجتماعی هایسرمايه  -کاالها  توليد ثابت ماندن برابری ارزش و قيمتبا 

محصوالت کل سرمايه ها نيز با ارزش آنها برابر می ماند. ترقی قيمت ها در حوزه با ترکيب پست تر و افزايش آنها در 

در حالت سوم تنزل  قيمت کاالها ترقی می کند، امادوم حالت در حوزه با ترکيب عالی تر، همديگر را خنثی می کنند. 

می نمايد، زيرا سرمايه دار قادر به جبران تنزل اضافه ارزش ها از طريق باالبردن قيمت ها نيست. در حالت دوم نيز 

ترقی قيمت های توليد از يک سو و تنزل آنها از سوی ديگر معلول ترقی قيمت ها نمی تواند مانع تنزل سودها گردد. 

پرسش بعدی آنست که اگر دستمزدها علی العموم کاهش ه است. همتراز شدن با سود متوسط جديدی است که تنزل نمود

يابد چه تأثيری بر روی قيمت های توليدی خواهد گذاشت. پاسخ روشن است. عکس آنچه در باال گفتيم رخ خواهد داد. 

. فرض نخست ما .ب ميانگين اجتماعی آغاز می کنيماز سرمايه های دارای ترکيروشن سازيم. لی موضوع را با مثا

، 20، ميزان اضافه ارزش %20نرخ سود  %100است. نرخ اضافه ارزش  80c+20vوجود سرمايه های با ترکيب 

سقوط می کنند.  15به  20کاهش می يابند و از  %25است. دستمزدها  120و قيمت توليدی نيز  120ارزش محصول 

نرخ سود باالتر از  %166ن حدود ، نرخ آ25می شود. ميزان اضافه ارزش  95بود حال  100ال که قبکل سرمايه 

تغيير چندانی در ارزش محصول و قيمت توليدی مشاهده است.  121همينو قيمت توليد نيز  121ارزش محصول  26%

  نگاه کنيم.  را نمی شود. سرمايه های دارای ترکيب پست تر

پس از  .بود %50و نرخ سود  150، ارزش و قيمت توليدی %100با نرخ اضافه ارزش  50c+50vاوليه  شکل

دستمزدها  25کاهش %حال با . رسيد 120به  150درصدی، ارزش و قيمت توليدی آن از  20استقرار نرخ سود متوسط 

رخ سود جديد کمی سقوط می کند. ن 87،5به  100تنزل می نمايد. کل سرمايه از  37،5به  50از  آن سرمايه متغير

 110=23+37,5+50ارزش محصول  اساس اين و بر می شود 23حدود  87،5، سهم سود سرمايه است %26باالی 

  می گردد.. قيمت توليد نيز به همين سرنوشت دچار می کندتنزل  110به  120خواهد بود يعنی از 

 ،%10، نرخ سود %100اضافه ارزش نرخ  ،90c+10vسراغ سرمايه های با ترکيب عالی تر رويم. فرمول اوليه 

به  110درصدی ارزش و قيمت توليد از  20بود. با استقرار نرخ سود متوسط  110و قيمت توليدی هم  110ارزش 

تقليل پيدا  97،5به  100کل سرمايه از می رسد.  7،5به  10افزايش يافت. اينک دستمزدها کاهش می يابد و از  120

کمی بيشتر از با اين نرخ  97،5سهم سود سرمايه  .است %26گونه که گفته شد باالی همان  می کند. نرخ سود جديد

واحد باالتر رفته است. همين  3 ،است که در قياس با قبل 123می شود. در همين راستا ارزش کل محصول حدود  25

      1400مهر     ناصر پايدار                                      تغيير در مورد قيمت توليد نيز مصداق دارد. 


