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اقتصاد سیاسی طبقه و دولت در کشورهای »ی بخش رسالهنبخش حاضر، پایا اشاره:

ها در ارتباطاتی متقابل با یکدیگر، شالوده است. این بخش« توسعهداری درحالسرمایه

سییا ی ی اقتصییادی سییا تار طبقاتی و کمیّو چارچوبی عمومی برای بررسییی بهبه

ر مقطع  مانی  اص و نیز در داری، دی مشیییخر سیییرمایهتقریبی آن در یک بامعه

 کهد.طول  مان ارائه می

 بخش پنجم

 داری طبقات در سرمایه

 در سطوح میانجی و انضمامیِ تحلیل
 مقدمه

شییها تی و نیری چرار بخش پیشییین، سییا تار بخش کهونی برمبهای مسییایل رو  

داری شییهاسییی مارکسیییسییتی سییا تار طبقاتی کشییورهای سییرمایهبرمبهای گونه

 گیرد.ترِ انتزاع شکل میتوسعه در سطوح میانجی و انضمامیدرحال

سا ی ی طبقاتی در نخستین سطح انتزاع و تعدیل مفرومبا آگاهی ا  سه بُعد رابطه

های یکم تا چرارم به آن دوقطبی طبقات در سیییهررهای تولید و گرد  که در بخش

داری در سییطوح مایهی اقتصییادی سییا تار طبقات ابتماعی درسییرپردا تیم، بهبه

 تر بر موارد  یر مبتهی است:انضمامی

 بُعد در ارتباط با دو  مالکیت حقیقی )و حقوقی( وسایل تولید )این

 ؛ یابد(ها اولویت میی ابتماعی است و نسبت به آنبُعد دیگرِ طبقه

 کارگر فردی و/یا بمعی ابرا  کیارکه توسییی  کیارکرد ابتمیاعی

دارفردی و/یا گروهی )یا فراگیر( که توس  سرمایه شیود وکارکرد سرمایهمی

 1گردد؛اعمال می

  تصاحب ار   اضافی و  مان کار اضافی که مهبع سود، برره، رانت

 2کهد.و مالیات را شهاسایی می
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و فرایهد ناقر تر انتزاع ، تکامل نامو ون و مرکب در سیییطوح میانجی وانضیییمامی

ی شود که درآن شیوهای ا  طبقات مهتری میبهدهشدن در واقعیت به آن پیکرهکالایی

ار دار، در کهی اصلی ان، یعهی کارگر و سرمایهی تولید ودو طبقهدارانهمسیل  سیرمایه

 یهدر تولید و مبادل بورژوا یدر میان دوطبقه اصییلی، و  رده ی نوپای متوسیی طبقه

ت ا  اس گیرد. ا  این روعهاصر طبقاتی این سا تارمرکب متشکلسیاده قرار می کالایی

ی های  صیییوصیییی و دولتی(، طبقهی کارگر )در فعالیتدار و طبقهی سیییرمایهطبقه

های  صیییوصیییی و دولتی( در چارچوب شیییدت متهیاقر )در فعالیتمتوسییی ِ بیه

ی یی سیییاده تحت سیییلطهی کالابورژوا ی در تولید و مبادلهداری، و  ردهسیییرمیایه

داری. بیدیری اسیییت کیه ویرگی هریک ا  این طبقات در رابطه رو افزون سیییرمیاییه

راتر ا  ها که فایدئولوژیکی آن –های سییییاسیییی دیالکتیکی با یکدیگر، همچهین بهبه

 ای مشخر بررسی شود. به گونه باید در هر کشوری هدف این رساله است،
   

 طبقات در سطح میانجیِ انتزاع

داران، فردی و/یا گروهی، مالکان حقیقی وسایل تولید سرمایه -دار ی سررمایهطبقه

ی حقیقی های سرامی، در سطح دوم انتزاع، بهبهی شرکتهسیتهد. به سیبب توسعه

هایی نیز دارای کهترل مالکیت وسیایل تولید اهمیت دارد. مدیران ارشد چهین شرکت

ری ا  این وسایل، استخدام و ا راج کارکهان، نوع، بردابر وسایل تولید هستهد و بر برره

گذاری کهترل و نیارت دارند، و ا  چگونگی و حجم تولید، و اتخاذ تصییمیمات سییرمایه

عه توسحال، در کشورهای درحالاین رو، آنان مالک حقیقی وسایل تولید هستهد. بااین

حال ودرعینمیالکیان حقوقی و حقیقی وسیییاییل تولیدند  داراناکثرییت سیییرمیاییه

   مدیرند(. -مدیرشرکترای  ود نیزهستهد )یعهی مالک

دار ا  راه کهترل و نیارتِ فرایهد ابتماعیِ تولید و گرد  برای ی سیییرمایهطبقیه

ی کارکردی تفسیر این بهبه 3دههد.انباشت سرمایه، کارکرد فراگیرسرمایه را انجام می

مرکز با افزایش تراکم و تتر است. یشداران در سطح دوم انتزاع مستلزم تبیین بسرمایه

داران دیگر قادر نیستهد کارکردشان را به شکل شخصی و فردی انجام سرمایه، سرمایه

ی همچهان که در ادامه در مقوله  4یابد.دههید و در نتیجیه نییا  به مدیران افزایش می
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  متوسی ی متوس   واهیم دید، این فرایهد همچهین مبین رشد مدیران طبقهطبقه

ا   ها با تابیسیالاران تجاری و تولیدی نسیبتام مسیتقلی است که شرح مشاآل آنو فن

 ی سرمایه و کار است.کارکرد دوگانه

داری و فهاوری، شررنشیهی و آمو   داری و پیشیرفت سیرمایهبا تکامل سیرمایه 

داران و توسییعه، قشییربهدی درون سییرمایهگسییترده در کشییورهای پیشییرفته و درحال

شیییدت بوروژا ی برمبهیای مرارت، آمو  ، رروت، فرههگی، مهزلت و بز آن، بهرده 

سا ی ما تقسیم هریک ا  این دو طبقه به مدرن اهمیت یافته است. در واژگان و مفروم

دهی )مدیریت، مالیه، تولید، با اریابی، و سیییهتی، برمبهای تقسییییم کار در سیییا مان

هایشییان در سییرپرسییتی، به لحای تجربی ولیتکارکهان و بز آن(، وظایف آنان و مسی 

یافته ها با سیییا تارهای مدرن یا توسیییعهمفید و به لحای آماری ممکن اسیییت. بهگاه

ی کهترل ) و سرپرستی( در طول فرایهدهای ای در  میههسیالارانهسیا وکارهای دیوان

خصی شاند . این فرآیهد موبب رواب  صوری و آیرمدیریتی و تولید اسیتقرار بخشییده

های سییهتی برمبهای حال، در بهگاهمالکان و کارکهان شییده اسییت. بااین –بین مدیران 

یافته، سیا تار سا مانی آیررسمی و شخصی است. در چهین تر توسیعهتقسییم کار کم

های سیییهتی، قومیتی یا محلی اسیییت. با ای ا  ار  هایی مفروم مدیریت آمیزهبهگاه

کاران رن و سییهتی ونیز صییاحبداران مدتوبه به این ملاحیات، تقریب سییرم سییرمایه

، های تولیدی در صهعتبهدی فرعی آن برمبهای فعالیتبورژوا ی و سهس تقسیم رده

پذیر های متعارف آماری امکانی گرد  برمبهای دادههای حو هکشیییاور ی و فعالیت

بهدی متأسفانه چهان که در سطح انضمامیِ تحلیل بررسی  واهیم کرد، تقسیم اسیت.

های دار در دادهداران سییرمایهران برمبهای اشییکال مختلف سییرمایه و  مینداسییرمایه

به لحای تجربی، باید تأکید  ی نیست. علاوه بر این،امتعارف آماری و اشیتاال امرسیاده

های ی کّمی تصییاحب ار   اضافی و فرصتکرد که بایگاه اقتصیادی، و ا  نیر بهبه

تر ا سیییه یا چرار کارگر دارند و در کم داران کوچکی که برای مثالمیادی، سیییرمیایه

بورژوا ی نیسیییت. با این اند،  یلی متفاوت ا   ردههای تولید و گرد  فعالفعیالییت

دار در تمامی کشورها، ی سرمایهدار کوچک در مقولهرآم اهمیت سرم سرمایهحال، به

ین لحییای کمّی چهدهیید کییه بییههییا، آمییار و موارد دیگر، ابییا ه نمیفقییدان داده

 تر تفکیک کهیم.داران بزرگی را ا  سرمایه«دارانسرمایه»
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طور مهبع درآمد مالکانِ تمامی اشیییکال سیییرمایه تصیییاحب ار   اضیییافی، یا به 

ی تولیدی در اشکال سود سرام، برره، مسیتقیم و یا ا  راه سریم شدن در سود سرمایه

حقوقی وسییایل تولید  های تولید و گرد ، اسییت. مالکان حقیقی وو رانت، در فعالیت

ی کالاها و  دمات، و  مان کار دارانهکار اضییافی و/یا ار   اضییافی در تولید سییرمایه

دارانه )مانهد تجارت ناب، مالیه و مسییتالات( را های گرد  سییرمایهاضییافی در فعالیت

ن ی طبقاتی بیمبتهی است برمبار ه کههد. در واقع، اگرچه سیرمایه اساسامتصیاحب می

داران برسییر تولید ار   اضییافی و  مان کار اضییافی )کار پردا ت ن و سییرمایهکارگرا

دارانی که همواره در رقابت با یکدیگرند، نیز بر سر تو یع ار   اضافی نشده( ، سرمایه

 با یکدیگردرنزاع هستهد. 

داران تجاری ار   کیارگران بخش تجاری در  لال  مان کار لا م برای سیییرمایه 

ه در فرایهد تولید را که برای مخارج  رید توان کار آنان مورد نیا  شیییداضیییافیِ  ل 

دار تجاری در شکل بخشی ا  ار   اضافی که سرمایها  این رو،  کههد.است، محق  می

 یابد. اینآورد ا   لال  مان کار اضافی کارکهان تحق  میسیود با رگانی به دسیت می

کهد، دهی هسییتهد صیید  میفعالیت وامدارانی که در امر همچهین در مورد سییرمایه

 دارانکههد، سیییرامهای تجاری که روی وام برره دریافت مییعهی به این ترتیب بانک

یک بهگاه، دارندگان اورا  قرضیییه، و دارندگان سیییایر اورا  براداری که دارای ار   

 کههد. به نیرنفسییه نیسییتهد، دارندگان گواهی مالکیت و بز آن، کسییب درآمد میفی

 مارکس:

ی ی کارگر مستقیمام برای سرمایهناشدهطور که کار پردا تدرست همان»

ی کارگر مزدبگیر تجارت ناشدهکهد، کار پردا تتولیدی ار   اضافی  ل  می

 سرمایه، بلد« )کهد.ی تجاری تأمین مینیز سرمی ا  این ار   اضافی را سرمایه

 (سوم، فصل هفدهم

هاست که در فرایهد ی تجاری تهرا ا  طری  کارکرد در تحق  ار  سرمایه»

ی کهد و بدین ترتیب ا  ار   اضافی که سرمایهبا تولید همچون سرمایه عمل می

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch17.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch17.htm
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سته واب ایکهد. حجم سود تابر مهفرد به حجم سرمایهکل تولید کرده برداشت می

ی ناشدهتواند در این فرایهد به کار برد و هر قدر کار پردا تاست که می

 تواند صرف  رید وا  را میتری ا  سرمایهتر باشد بخش بیشکارکهانش بیش

شود فرو  کهد. همین کارکرد که به کمک آن پول تابر به سرمایه بدل می

ی این کارکهان در ناشدها تشود. کار پردعمدتام به دست کارکهان وی عملی می

دار تجاری را قادر به تصاحب کهد، سرمایهعین حال که ار   اضافی  ل  نمی

ی وی، همان تأریر را دارد. کهد که در عمل در قبال سرمایهار   اضافی می

شود. در آیر این صورت، تجارت در بهابراین، مهبعی برای سود وی محسوب می

 (همان« )توانست انجام شود.دارانه نمیایهمقیاس گسترده به شکل سرم

داری ناب تمامی درسرمایه دارانه بر زمین رمورد مالکان زمین و مالکیت سرمایه

 حال،  مینبااینی طبیعی، در مالکیت  صییوصی است. عهوان یک نرادهانواع  مین به

ی تولید  اصیییی اسیییت. بر لاف بسییییاری ا  کالاهای دیگر مانهد تجریزات، وسییییله

آلات و بز آن،  مین حاصل کار انسان نیست و بهابراین کالا نیست و قیمت آن ماشین

 ند. به این دلیل، برای  میهی که  رید و آن رقم نمی را ار    مان کار ابتماعام لا مِ

شود، یعهی برای  رید رانتی ا ار   باری رانت )اباره( آن تعیین میشود بفرو  می

 که ا   مین حاصل شده است. به نیر مارکس، با توبه به این که:

 

های روی  مین و های ناشیی ا  رقابت، تمامی سوداگریتمامی نوسیان»

نیز مالکیت کوچک ارضی را که در آن  مین ابزار اصلی تولیدکههدگان است 

گیریم... قیمت رو آنیان بیایید بیه هر قیمتی آن را بخرنید، نادیده میو ا این

( با کاهش صییرف در 1تواند بدون رشیید رانت افزایش یابد، یعهی:  مین می

تری به فرو  برسییید و شیییود رانت به قیمت بیشنرخ برره که سیییبب می

ی واسیییطه( به2یابد؛ رو ار   باری رانت، یا قیمت  مین، افزایش میا این

 قیمت …ای که برای  مین در نیر گرفته شده استی سرمایهافزایش برره

یابد... با این حال، قیمت توانید افزایش ییابید،  یرا رانت افزایش می مین می

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch17.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch17.htm
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تواند حتی وقتی افزایش یابد که برای محصییول کشییاور ی کاهش  مین می

  5(44سرمایه، بلد سوم، فصل « )یافته است.

 

ی  مین محدود و کیفیت، مکان و بارآوری علاوه بر این، بر لاف سییایر کالاها، پرهه

کهد. به نیر آن متمیایز اسیییت و مکان آن تفاوتی در مورد تهوع کاربری آن ایجاد می

 مارکس: 

 

های پر ا  ماهی و معادن آهی و آبهرگاه نیروهای طبیعی را،  واه آبشییار »

باشید، یا مکان سیا تمانی که ا  بای مساعدی بر وردار است، بتوان انحصاری 

 کهد ضمانت بخشید،دار صهعتی که ا  آن استفاده میکرد و به سود ما اد سرمایه

ی این چیزهای طبیعی ی تملک بخشییی ا   مین، دارندهواسییطهگاه مالک بهآن

شیود و این سیود ما اد ا  کارکرد سیرمایه را به شیکل رانت استخراج  واهد می

کرد.... بهابراین بخشییی ا  بامعه ا  بخش دیگر برای کسییب مجو  سییکونت در 

مالک  مین امتیا   گیرد، چهیان که مالکیت  مین به طور عام به مین  راج می

برداری ا  کیالبید  مین، اعما   مین، هوا و بهابراین حفو و تکامل حیات را برره

 (44سرمایه، بلد سوم، فصل ) «کهد.واگذار می
 

شود که مالک  مین دریافت میهای  اص به انواع متفاوت رانت مهجر این ویرگی

دارانه، مبتهی بر اببار آیراقتصیییادی و کهد. رانت ف ودالی، بر لاف رانت سیییرمایهمی

وابسیتگی شیخصی دهقانان به اربابان است. به لحای تاریخی، رانت ف ودالی سه شکل 

رانت کار، رانت بهسیی و رانت پولی داشیت. دو مورد نخسییت اساسام مرتب  با اقتصاد 

کالایی است. رانت پولی ویرگی  وال ف ودالیسم و تکوین  –ی، نه اقتصیاد پولی معیشیت

 (.12و  11، 1های ، فصل1351کالایی است )نعمانی،  –مهاسبات پولی 

 دارِدار و/یا  ارعِ ابارهدارِ سیییرمایهداری مالک  مین در سیییودِ ابارهدر سیییرمیایه

دار به مالک  مین ی رانت سرمایهداربورژوا سیریم اسیت. در مورد مزارع سیرمایه رده

فراتر ا  سیود  ارع است، یعهی بخشی ا  ار   اضافی است که ا  میانگین سود فزونی 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch46.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch46.htm
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دارانه بر  مین دو نوع انحصار وبود دارد: انحصار در  صوص مالکیت سرمایه 4گیرد.می

موبد ی  مین. وبود انواع انحصار دارانهمالک بزرگ  مین و انحصیار مدیریت سیرمایه

داران کههد، نه ابارهرانیت مطل  و تفیاضیییلی اسیییت که مالکان  مین تصیییاحب می

د دههشان را برای تولید کشاور ی اباره میبورژوا. مالکانی که  میندار یا  ردهسرمایه

ه کههد. مالکان  میهی کانواع مختلفی ا  رانت )مطل ، انحصاری و تفاضلی( دریافت می

ذ یایر  آیال، مس، گیا ، نفیت و بز آن هسیییتهد، و مالکان  دارای مواد کیانی، مثلیام

 هایهای سا تمانی در شررها و مراکز صهعتی، برای مها ل مسکونی، سا تمانمجتمع

کههد. های عمومی، همگی همان نوع رانت را دریافت میصیییهعتی ییا تجیاری، یا اداره

ی این موارد ار   شییود. در تمامبهابراین، رانت  مین صییرفام در کشییاور ی یافت نمی

کههد نخست در دستان ها کار میاضافی  ل  شده توس  کارگرانی که روی این  مین

ریزد. بخشیی ا  این ار   اضیافی به شیکل میانگین سییود دار فرومیدارِ سیرمایهاباره

دار ملزم است بخش دیگری را که ما اد ماند. ابارهدار باقی میسیرمایه در دست اباره

عهوان رانت ارضی به مالک  مین واگذار کهد. بهابراین، مهبع سیود اسیت بهبر میانگین 

داری رواب  میان این سه روست که رانت ارضی سرمایهرانت ار   اضافی است. ا  این

دار و داران ابارهکهد: کارگران، سیییرمایهداری ارائه میی سیییرمایهطبقیه را در بامعه

ی  ود داری عملام مالکان ارضی را  یر سلطهایهمالکان  مین. با این حال، تکامل سیرم

داران در نیر ای ا  سیییرمایهعهوان لایهتوان بهقرار داده اسیییت و مالکان ارضیییی را می

داران کوچک )که با تعداد کمی کارگر به گرفت. علاوه بر این، درسیییت مانهد سیییرمایه

تواند به های آماری میبورژوا، فقدان دادهمثابه  ردهبه فعالیت اقتصیییادی مشیییاولهد(

   مهد این لایه مهتری شود.سا ی ِو تقریب آیرنیامکمّی

 

کارگران به صییورت فردی و بمعی مالک حقوقی و حقیقی وسییایل  -ی کارگر طبقه

ی تولید نیستهد. بهابراین، آنان ناگزیر ا  فرو  توان کارشان در با ار و کار برای سرمایه

د  و به طور آیرمستقیم ا  طری  دولت و نرادهای  صوصی در سهررهای تولید و گر

وقت یا عهوان کیارگر مولید ییا آیرمولید، میاهر ییا نیامیاهر، یدی یا فکری، پارهآن، بیه

ی تعمی  تقسیم فهی کار و فرایهد تراکم و تمرکز سرمایه، وقت هستهد. در نتیجهتمام
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 نیسیییت، بلکهشیییود دیگر محصیییول مسیییتقیم تولیدکههدگان مهفرد چه تولید میآن

 های تولید و گرد  است.محصول مشترک کارگر بمعی در دورپیمایی

کهد، کارکرد تولید ار   اضافی کارگر فردی و بمعی که با دست و ماز  کار می

دهد یا در مورد کارگر نامولد  مان کار اضیییافی در ا تیار مالک حقوقی و را انجیام می

شود یها مهتری متین فرایهد به استثمار آنکهد. نخسحقیقی وسیایل تولید را ارائه می

ی فردی یا و در مورد دوم آنان تحت کهترل و نیارت مسیتقیم و آیرمسیتقیم سرمایه

 شود.گروهی به لحای اقتصادی سرکوب )یا استثمار( می

 داری ناب )بخشی کارگر در سا تار اقتصادی سرمایهدر مقایسیه با توصیف طبقه

سییا ی دارد. در اقتصییاد د کارگر مولد و نامولد نیا  به روشییندوم(، بر ی مفاهیم مانه

به هیچ عهوان اشاره به کیفیت یا سودمهدی کارگر « کار نامولد»سییاسی مارکسیستی 

ا ی یا کالاها و  دمات تولید شیییده یا نوع کار موردنیا  ندارد. این تمایز صیییرفام تحلیلی

ابتماعی هسییتهد. اصییلاحات کار  –هایی اقتصییادی ها مقولهمفرومی اسییت چراکه این

مولد و نامولد به آن رواب  ابتماعی اشیییاره دارد که در آن کارگر دسیییتمزدی  ود را 

عتوان یابد،  واه در مقام کارگری مزدی برای  ل  ار   اضافی که دستمزد وی بهمی

شییود،  واه در مقام کارگری مزدی که کار وی مسییتقیمام ی متایر تلقی میسییرمایه

ی ناشده، کار اضافی، هزیههکهد، بلکه با ایجاد  مان کارِ پردا تاضافی  ل  نمیار   

 -ی تولیدی دهد. به لحای تحلیلی، کار نخسیییت برای سیییرمایهسیییرمایه را تقلیل می

شیییود و دومی برای انجام می –های  دماتی صیییهعتی، کشیییاور ی و بر ی فعالیت

سییت. این تمایز مفرومی برای تبیین های گردشییی ناب ای نامولد در فعالیتسییرمایه

داری ضیروری اسییت. تبعیت کار ا  سرمایه در فرآیهد تولید ار   اضیافی در سیرمایه

ی فرایهد تولید به رشد کار بمعی، توان کار بمعی، ی همکارانهفرایهد تاییر در بهبه

 ای هشود. کار فردی و بمعی تااندا، مهتری می«آیردستی»یا  «دستی»ماهر و ناماهر، 

کهد در حالی که کار در سیییهرر تولیید ار   و بیدین ترتیب ار   اضیییافی  ل  می

ی دیگران )برای مثال، کارگران بخش مالی( که درگیر سهرر گرد  دورپیمایی سرمایه

ان شود. کارگرپولی برای تحق  و تو یع این ار   اسیت، کار نامولد در نیر گرفته می
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 صیوصیی یا دولت در سهررهای تولید و گرد   هایممکن اسیت در اسیتخدام بهگاه

تر بحث شد، در فرایهدهای متمایز تولید باشهد. اما تمامی این کارگران چهان که پیش

مشیارکت دارند. با فر  ربات سایر عوامل، دستمزدهایشان همگی با تاب ار   توان 

ه نخست داری ار   اضیافی را کارگران گروشیان اسیت. با این حال، در سیرمایهکاری

طور مسیییتقیم در تصیییاحب گروه دوم به کههد . لیکن کار اضیییافیِ کارگران ل  می

گیرد. به عبارت دیگر، کارگر نامولد و کارگر مولد هردو داران و دولت قرار میسیییرمایه

د بلکه شوطور مسیتقیم با سرمایه مبادله نمیبه»اما پردا ت به کارگر نامولد کارگرند. 

)کرامهتون و « شودی مولد و نامولد[ انجام می]یا درآمد سرمایها  محل ار   اضیافی 

ی پولی، در در دورپیمایی کلی سیییرمایه« نامولد»(. بهیابراین کار 15: 1711گیابیای 

ی داری انحصییاری در فرایهدهای پیچیدهسییهررهای تولید و گرد ، و تحت سییرمایه

چه ا  آن»یر مارکس، کهد. به نتحق  و تو یع ار   اضییافی نقشییی اسییاسییی ایفا می

نفسه با بودن کیفیت کار است که فی کار مولدگیریم که تاکهون گفته شیده نتیجه می

کهد، مهدی  اص یا ار   مصییرفی  اصییی که بیان میمحتوای  اص آن کار، فایده

تواند مولد باشییید یا بهابراین کاری با محتوای مشیییابه می»یا « مطلقیام ارتباطی ندارد.

  1(1144-1141های اقتصادی ارل مارکس، نوشته)ک« نامولد.

 تاحدی مولد و تاحدی نامولدند، و« هاشییال»در بوامع واقعام موبود بسیییاری ا   

آایت دشوار است. در واقع، های تجربی بهی ابتماعی در بررسهاتشیخیر این مقوله

های نیروی کارو اشییتاال موبودعملام ها و آمارها بر اسییاس دادهتشییخیر این مقوله

 با این تمایزمفرومی مرم است. ناممکن است. با این همه، در این

بیا تولید ابتماعی  -ی کرارگر سررازی طبقرهمورد کرارگران بیکرار در موهو 

اآل ی بمعیت شی سرمایه، یعهی انباشت سرمایه، همراه با با تولید گستردهگسیترده

ل توان به بمعیت شاآی کارگر را نمیو بیکار اسیت. بهابراین، تحلیل مارکس ا  طبقه

و  اندمحدود سیا ت، هرچهد در شمار کل تمامی آنانی که ا  وسایل تولید بیگانه شده

رسییانهد، و ن نسییبی شییاآلان را در با ار به فرو  می ماندن توان کار  ودبرای  نده

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1864/economic/ch02b.htm
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روند شییالی پیدا ی کسییانی که به با ار کار میبیشییتراسییت. روشیین اسییت که همه

 کههد.نمی

داری کارگران را برمبهای بدایی تاریخی و مسیییتمرشیییان ا  مارکس در سیییرمایه

عهوان بیهوایان(، و برمبهای اسییتثمار آنان، الزام وسییایل تولید )تولید و با تولیدشییان به

که  روستکهد. ا اینسا ی میمدد با تولید سرمایه، مفرومآنان با با تولید  ودشیان به

شود: شاآلان و بیکاران. گروه دوم ی باهم مرتب  تقسیم میی کارگر به دو مقولهطبقه

، «ی صیییهعتیارتش ذ یره»، «بمعیت ما اد نسیییبی»عهوان طور عام بهرا مارکس به

   1 واند.می «ی کارگرانارتش ذ یره»، یا «تصرفی قابلارتش ذ یره»

 ب وای ا  بیکاران درا  مدت است که ترکیب شتابمعیت ما اد نسیبی شیامل لایه

ب داری به سبمختصیات انباشت و تصور نامهاسب بودن  ودشان برای اشتاال سرمایه

ی گذشته، یا فقدان تجربه، یا ناتوانی و بز آن، آنان را محکوم به سن، بهسیت، تجربه

تر باشییید، رقابت برای کهد. هرقدر ارتش ذ یره نسیییبت به اشیییتاال بیشبیهوایی می

ی هستی و با سا ی پایدار ارتش ذ یرهتر  واهد بود. تر و دستمزد پاییناشتاال بیش

 عهوان بمعیتا  این رو، بیکاران بهی مرم تعیین سطح دستمزدهاست. کارگران مؤلفه

داری هستهد، و به این ی سرمایهکار ما اد عهصیر ضیروری انباشیت سیرمایه یا توسعه

ی تردهبا با تولید گسآیهد: انباشت سرمایه ی کارگر به حساب میدلیل بخشی ا  طبقه

 شاآلان و بیکاران همراه است.
 

ی یت کار ما اد شیرط لا م انباشییت یا توسعهحالی که بمعاما در عین»

دارانه اسیییت، متقابلاّ، بمعیت ما اد اهرم انباشیییت رروت برمبهای سیییرمایه

شود. این بمعیت داری میی تولید سرمایهسیرمایه ]و[ شیرط وبود شییوه

دهد که دربسییت ا  آنِ ی صییهعتی در دسییترس را تشییکیل میارتش ذ یره

ی  ود آن را پرور  داده ایه به هزیههسییرمایه اسییت چهان که گویی سییرم

ی های افزایش واقعی بمعیت، ارتش ذ یرهاسیییت. مسیییتقل ا  محدودیت

ای ا  مصالح تاییر  ودگسیتری سیرمایه، تودهصیهعتی برای الزامات درحال

داری ی اسییتثمار اسییت... تولید سییرمایهکهد که آمادهانسییانی را مریا می
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محدود سیییا د که  تصیییرفیبه توان کار قابلتواند  ود را عهوان نمیهیچبه

ی افزایش طبیعی بمعیت اسییت. این تولید برای فعالیت آ اد به ارتش رمره

های طبیعی نیا  دارد... بهابراین ی صییهعتی مسییتقل ا  این محدودیتذ یره

ود. شی رروت افزوده میی صیهعتی با انرژی بالقوهانبوه نسیبی ارتش ذ یره

وه انب تری ا  ا  ارتش فعال کارگران باشد،ه نسبت بیشاما هرچه ارتش ذ یر

ی ا  نسیییبتی معکوس با شیییکهجهرو یمیا اد بمعیت گردآمده که تیره

 یهای بیهوای طبقهلایه تر است. سرانجام آن که هرقدرا  دارد، بیشکاری

 تر باشییهد، بیهوایی رسییمی بیشییتری صییهعتی بزرگکارگر و ارتش ذ یره

همچون هر قانون داری اسییت. ن مطل  انباشییت سییرمایهاین قانوشییود. می

کهد که تحلیل آن دیگری شییرای  بسیییاری در عمل این قانون را تعدیل می

میارکس، سیییرمیایه، بلد اول، فصیییل « )بیا موردنیر میا نیسیییت.در این

 (وپهجمبیست

 

ی گرایش انباشت سرمایه در کههدههای متقابل یا تعدیلبرای مثال، بر ی گرایش

گیر و کاهش های همهتر بررسییی عبارتهد ا  به ، قحطی، بیماریدرسییطح انضییمامی

 فر ندآوری ای به سییبب مبار ات  نان برعلیهفقر مطل ، و کاهش نرخ  ادوولد تا اندا ه

 های دولتی. و به سبب گستر   دمات برداشتی عمومی و سیاست

ی شوند. مارکس سه شکل ارتش اصلی ذ یرهکارگران به دلایل مختلفی بیکار می

ار بایی نیروی کداری، بابهعهوان ویرگی سرمایهصیهعتی را شهاسایی کرد. نخست، به

ند و بودکهد که بایسییت شییاآل مییبه سییبب دگرگونی فهی انبوهی ا  افراد را ایجاد م

توانهد شییالی پیدا اکهون نمینیا  دارند در مقام کارگر مزدبگیر شییاآل شییوند اما هم

 وانهد که مرتب  است با رون  ای میکههد )اقتصیاددانان متعارف آن را بیکاری چر ه

و رکود اقتصیییادی(. این بخش ا  ارتش ذ یره در صیییورت نیا  سیییرمایه ا  همه در 

 تر است.ترسدس

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch25.htm#S2
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch25.htm#S2
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https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch25.htm#S2
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch25.htm#S2
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داری، مثلام در کشییاور ی سییهتی،  ود را دوم، آنانی را که  ارج ا  تولید سییرمایه

توان وادار به فرو  توان کارشیییان کرد. علاوه بر این، در نواحی کههد، میبا تولید می

داری بیکاری گسترده و مزدهای ناچیزِ همهای آن را تشدید روسیتایی، تکامل سیرمایه

نامد. در می« پهران»ی روسیییتایی را بمعیت ما اد ین ارتش ذ یرهکهد. مارکس امی

 یافته و پیشرفته بهتر توسعهی پهران در کشورهای کمبران معاصر، این ارتش ذ یره

شیکل بذب نیروی کار ا  راه مرابرت درون اقتصاد ملی یا فراسوی آن وبود دارد. یا 

چیز است، مانهد ایران و ترکیه، در کشیورهای اسیلامی که در آن نرخ مشارکت  نان نا

 ی پهران دانست. توان بخش مرمی ا  ارتش ذ یرهی کارگران  ن را میی بالقوهعرضه

را آن کسانی شهاسایی کرد که در پیوند با « ایستا»ی سیوم، مارکس ارتش ذ یره

هایشییان توسییعه نیافته یا یا مرارت ای یا صییهعتی توان کاریهای مهطقهبر ی  وال

شییود که  یلی کم و نامهیم اسییتخدام وخ شییده اسییت. آنان شییامل کسییانی میمهسیی

های بحرانی تولید حاشییییه شیییوند. علاوه بر این سیییه گروه، آنانی هسیییتهد که درمی

اند اند. آنان انبوه بیهوایانیکههد و در تقسییم حاکم کار ادآام نشدهابتماعی  ندگی می

بیهوایی »آیهد. حسییاب میسییتان شییرری بهداند و تریکه که به فقر مفرط دچار شییده

ی کارگران اسییت... و نعشییی بر دو  ارتش ذ یره ی ارتش فعال کارگران و انهنوان

اری دی رروت سرمایهداری و توسعهبمعیت ما اد، شرط تولید سرمایه بیهوایی همراه با

سییرمایه داری اسییت، اما ی بانبی تولید سییرمایهدهد. بیهوایی هزیههرا تشییکیل می

ی های پاییهی طبقهی کارگر و لایهگونه بار این هزیهه را بر دو  طبقهداند که چهمی

  7(وپهجم، بلد اول، فصل بیستسرمایه« )متوس  بیهدا د.

یکیار کیارگران، اآلیب مردان و بیه شیییکل ی کیارگران، بمعییت بارتش ذ یره 

رو افزونی  نان، کارگران بوان و مرابر و تولیدکههدگان کشییاور ی، اسییاسییام برحسب 

یابهد. با توبه به این که حفو سییطح  ندگی  انواده داری رشیید میالزامات سییرمایه

ارگر کشیکل رو افزونی وابسته به دو یا تعداد بیشتری مزدبگیر وابسته است،  نان به به

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch25.htm#S2
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اند. با مشارکت رو افزون  نان، بوانان و مرابران در مزدبگیر بالقوه مرمی تبدیل شده

ی هر تقدیر، همهشیییود. بهها بخش مرمی ا  ارتش ذ یره میبیا ار کیار، توان کار آن

آنیانی کیه بیکیارنید یا کار دایم ندارند به این انبوه تعل  دارند. علاوه بر این، در بران 

کار تواند بیی متوسی  نیز دسیتخو  قوانین انباشت سرمایه است و میمعاصیر، طبقه

 های بالاییویره در لایهحال، به لحای تجربی احتمال بیکار شییدن آنان، بهشییود. بااین

 ی کارگر است.تر ا  طبقهاین طبقه، کم

 

ی متوسیی  مالک حقیقی و حقوقی وسییایل تولید کارکهان طبقه -ی متوسرر  طبقه

 در مقام کارکهان با این حال، آنان )مسییتقیمام در مقام مدیر، یا آیرمسییتقیمنیسییتهد. 

بسییار ماهر، بر لاف کارگران مولد یا نامولد( در سطوح متایری در سهررهای تولید و 

را برعرده دارند. با این حال، چون آنان فاقد  گرد  کارکرد کهترل و نیارت سیییرمایه

ان به یابد. آن ود آلبه نمیطور  ودبهو/یا کار به وسیایل تولید هستهد، کارکرد سرمایه

شییوند و تا ای اسییتثمار و یا ا  لحای اقتصییادی سییرکوب میدرباتی متفاوت تا اندا ه

ای آنان در قبال بیایی که کارکرد سیییرمایهکههید. ا  آنای نیز تصیییاحیب میانیدا ه

اصیییلی آنان  طور  ودکار چیره نیسیییت، نقشداری بههای راهبردی سیییرمایهگزیهه

 شان، پردا ت به آنانی کارکرد دوگانهواسطهگری نیست. بهاسیتثمارگری یا تصیاحب

ا  محل سود است. ا  « رانتِ وفاداری»مرکب ا  دو بخش دستمزد برمبهای توان کار و 

ی متوس  بالاتر ا  کارکهی است که ا  همان مرارت فهی این رو، حقو  کارکهان طبقه

مهد نیست. این امر حت نیارت قرار دارد و ا  اسیتقلال نسبی بررهبر وردار اسیت اما ت

ی تأریر عوامل اقتصیادی، سیاسی و ایدئولوژیک در تعیین درآمد کارکهان دههدهنشیان

دهد. این با تاب می« رانت وفاداری»ی متوسیی  اسییت که چیزی را موسییوم به طبقه

 مزد کارگران بسیار ماهر است. رانت وفاداری برمبهای توان کار، بیش ا  حقو  یا دست

رآم دشیییواری عملی بیا این حیال، با وبود پیچیدگی سیییا تار ابتماعی و به 

 ار  یکی ا  اینشان صرفام هم، که وظایف«مشاآل»ها، یا عملی این فعالیتشیهاسایی 

توان به لحای تحلیلی کارکرد کار و سییرمایه در فرایهد تولید و کارکردها نیسییت، می

 هاسایی کرد. گرد  را ش
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ی متوسییی ، پیدایی این ی طبقهی مفروم و مقولهبیا توبیه به مباحثات درباره

ا ، بر ی مشاهدات ضروری است. چهان که طبقه و رفتار سییاسی به شدّت دوگانه

های تحلیلی ویرگی تمامیای ا  تر طرح کردیم، میارکس به شیییکل گسیییتردهپیش

ی هاای ارباعات به بر ی بهبهرآم پارههکهد. بداری بحث نمیطبقات اصلی سرمایه

قشربهدی »عهوان بخش متمایزی ا  ها به ی متوس  یا ارباع به آنمشیخصات طبقه

ی متوسیی  صییحت در سییطح انضییمامی بررسییی، این امر در مورد طبقه« ابتماعی

و ارباع به « ی متوس طبقه»ی ی صریح ا  واژهتری دارد. با این حال، استفادهبیش

داران صهعتی و تجاری در بخشیی ا  درآمد این طبقه در پیوند با سیود سرمایه مهبع

 روشن است:  1141ی نقد مارکس ا  تحلیل ریکاردو ا  ار   اضافی در اوایل دهه

 

. کهدها تهاقضییاتی اسییت که ریکاردو در این فصییل با آن مقابله میاین»

رشد طبقات متوس  بهبرد که بر آن تأکید کهد شمار روچه وی ا  یاد میآن

داران ا  سییوی داران و  میناسییت که در میان کارگران ا  سییویی و سییرمایه

درآمد را ا  ای ی هردم فزایهدهانید. طبقات متوسییی  دامههدیگر ایسیییتیاده

شییدت بر دههد، آنان باری هسییتهد که بهمسییتقیمام به  ود ا تصییاص می

هزارتای و قدرت ده کههد و امهیت ابتماعیی کاری سیییهگیهی میشیییالوده

های ار   اضیییافی، فصیییل مارکس، نیریه« )دههد.بیالیایی را افزایش می

 (هجدهم

طور مسییتقیم ا  محل شییان بهآن طبقات و  یرطبقاتی که معیشییت»و: 

هد، و کهشوند و برتر ا  قبل  ندگی میشود پرشمارتر میمیکارشیان ناشی ن

 )همان(« یابد.شمار کارگران نامولد نیز افزایش می

 

افزایش رو افزون در تقسیییم فهی کار همراه با تراکم و تمرکز سییرمایه به شییکل 

ی داری انحصاری در اقتصادهای پیشرفتهبه سرمایه المللی،عمودی و افقی، ملی و بین

 –ار ی کی مرم داشت. ا  سویی، این تاییر بر رابطهداری انجامید که دو نتیجهیهسرما

دایی و  سیرمایه تأریر گذاشیت، اسیتقلال نسبی شاآلان را کاهش داد و فرایهد کیفیت

مقیاس تشدید کرد و به طور های اقتصیادی بزرگ دایی را در بسییاری ا  بخشمرارت

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1863/theories-surplus-value/ch18.htm
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مراتبی کهترل، نیارت و هماههگی دهی سلسلهمانپیوسته بر تبعیت کار بمعی ا  سا 

این فرایهد بر شمار نوع بدیدی ا  به دسیت سیرمایه افزایش بخشیید. ا  سیوی دیگر، 

وکار، ی کسییبسییالاران حو هها، و فنکارکهان، یعهی مدیران، مرهدسییان، تکهسییین

و  تحصیلیمستقل صاحب مدرک چهان که کارکهان نیمه پروهشی و دانشگاهی، افزود،

بیا مرارت بسییییار بالا در سیییهررهای تولید و گرد  افزایش یافتهد. به عبارت دیگر، 

ی متوسییی  را به لحای تحلیلی بخشیییی ا  وظایف شیییالی تمامی این کارکهان طبقه

عهوان کارکرد هماههگی فهی کار بمعی در فرایهد کار توصییییف کرد. لیکن توان بهمی

ت متهاقر مرتب  اسییت با اعمال کهترل و شییدّقه بهکارکردِ این طب ی دیگری ا بهبه

نیارت مسیتقیم و آیرمستقیم بر سایر کارکهان، وظایف مدیریتی و طراحی که کهترل 

وری نیروی کیار در  دمت به رو بررهکهید و ا اینتری را محق  میو انضیییبیاط بیش

شی ی متوس  بخقهیابد. ا  این رو، این گروه ا  کارکهانِ طبانباشت سرمایه افزایش می

 دههد.ی گروهی را انجام میا  کارکرد سرمایه

شیییدت تمایزگذاری شیییده، بدایی در این فرایهد علاوه بر حضیییور کار بمعی به

د )که شومالکیت ا  مدیریت مسیتقیم، به رشید تقسیم فهی و ابتماعی کار مهتری می

م، این فرآیهد به تر دیدیآمدِ تراکم و تمرکز سیییرمایه اسیییت(. چهان که پیش ود پی

انجامد. در این وضعیت بدید، کارکرد کهترل ی گروهی یا فراگیر میگسیتر  سرمایه

ا داد، تیابی و استخراج کار اضافی انجام میدار در فرایهد ار  و نیارتی را که سیرمایه

شییود که ای به نمایهدگان سییرمایه، یا نوع  اصییی ا  کارکهان مزدی، واگذار میاندا ه

مدیرانِ »مالکیت حقوقی و حقیقی وسییایل تولیدند. به نیر مارکس، با این تحول، فاقد 

گونه مالکیتی بر سیییرمایه ندارند... تمامی کارکردهای واقعی را که به صیییرف که هیچ

سییرمایه، « )دههد....داران اسییت انجام میمعهای دقی  کلمه مرتب  با وظایف سییرمایه

  (وسومبلد سوم، فصل بیست

در نتیجه، و در طول  مان، تمام یا بخشیییی ا  کارکرد کهترل و نیارتی سیییرمایه 

 ای به مشییاآلیطور آیرمسییتقیم و تا اندا هطور مسییتقیم به مشییاآل مدیریتی و بهبه

اعتبارو مدرک با استقلال نسبی در شیود که مسیتلزم کارکهان ماهر صیاحبواگذار می

مقیاس در یک یا چهد کار انه در سیییطح ملی و کیار اسیییت. رشییید عملییات بزرگ

ریزی، نیارت، ها، سطوح مختلفی ا  پروهش، برنامهی شیرکتالمللی و رشید اندا هبین
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ار ییابی و کهترل کیفییت، همیاههگی، کهترل و نییارت بر کیار مدیریت شیییده برای 

به مبادله در با ار عوامل و محصیولات، نوآوری، با اریابی، تصمیمات  تصیمیمات مربوط

گیذاری و میدیریت دارایی )فیزیکی و مالی(، برای مدیریت عمومی و مالی سیییرمیاییه

ها تحت هدایت و مهط  سییرمایه، برمبهای ی اینها را الزامی سییا ته اسییت. همهبهگاه

حال، این همه نشیییان . بااینشیییودمالکیت حقوقی و حقیقی وسیییایل تولید انجام می

داران، بدون تاییری بهدی شده است و سرمایهدهد که کارکرد سیرمایه نیز تقسییممی

ها را به نوع کار اداره و کهترل دایمی افراد و گروه»داری در ماهیت و  یسییت سییرمایه

 نویسد:کههد. مارکس میواگذار می«  اصی ا  کارگر مزدبگیر

 

دار به حداقل مقدار لا م ی سییرمایهکه سییرمایهدرسییت ا  همان آآا  »

دار  ود را ا  دارانه به معهای دقی  آآا  شود، سرمایهرسید که تولید سرمایه

کهد. پس اکهون کار نیارت مسیییتقیم و دایم بر کارگران کیار عملی رها می

د، کهای ا  کارگر مزدبگیر واگذار میهای کارگران را به نوع ویرهمهفرد و گروه

دار، همچون ارتش واقعی به ارتش صهعتی کارگران، تحت فرماندهی سرمایه

داران )پیشکاران، سرپرستان( نیا  دارد که در حین افسران )مدیران( و دربه

ته و یافدهی کههد. کار سرپرستی کارکرد قوامبه نام سیرمایه فرمان انجام کار

   (سرمایه، بلد اول، فصل سیزدهمشود... )انحصاری آنان می

 

ی بانبه و چهدبانبهبا گذشت  مان، ا  راه صدور سرمایه و رشد انحصارهای تک

ی این تاییرات ابتماعی توسعه، همهدولتی در کشورهای درحال –دا لی  صوصی 

به کارکهان سیییاسییی دولت  ی متوسیی  مهتری شییده اسییت.رکهان طبقهبه رشیید کا

 پردا یم.بداگانه می

 بین دودرحال گذاری اسیییت ای به شیییدّت متهاقر و ی متوسییی  طبقهطبقه

ی کارکرد واسییطهداری که، چهان که در بالا گفته شیید، بهی اصییلی سییرمایهطبقه

ی گروهی و کار بمعی، به درباتی متفاوت در بران واقعی حضور ی سیرمایهدوگانه

داران و کارگران در نوسییان کهد وهمواره بین مهافع متضییاد طبقاتی سییرمایهپیدا می

ررتولید و گرد  و نیزکار مولد و نامولد است. این کارکردها در مشاآل موبود در سه
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های آمیزد. چهین بیایگاه طبقاتی متهاقضیییی در سیییطوح مختلف بایگاهبیاهم می

کههد که در مدرک بسییییار ماهری پر میای را کارکهان صیییاحبمیدیریتی و حرفیه

وری کار، حسییابداری، رایانه، های بدید افزایش بررهی رو طراحی، پروهش درباره

زوهش دانشیییگیاهی، کیارگزاری، ارتباطات، در مقام پروهشیییگر، با رس، آمو   و پ

ی تکهسیین و آیره ا  اسیتقلال نسبی در فرایهد کار بر وردارند. علاوه بر این، توسعه

اعتبار را ضیرورت بخشییده که بر شرای  کار  ود فهاوری کار متخصیصیانی صیاحب

کههد که انباشییت سییرمایه رقم  تأمین کهترل نسییبی دارند اما نرایتام باید الزاماتی را

کههد و در مقابل ا  بیا، کیارکهان کارکردهای سیییرمایه را درونی می نید. در اینمی

داری معاصر ، تو یع برند. علاوه بر این، در بوامع سیرمایهپادا  وفاداری مهفعت می

ی رآم دامههی  صیییوصیییی در میان کارکهان، بهدارانههای سیییرمایهسیییرام دارایی

شیییود. بر ی در تر در سیییا تارهای طبقاتی مهجر میبیش ، به پیچیدگیمحدود 

ی کارگری، ای و طبقههای حرفههای ابتماعی مدیریتی، و حتی در بایگاهبیایگیاه

گیرانه و کارمهدی داشته باشهد. این مورد های طبقاتی رانتتوانهد همزمان بایگاهمی

 درون مهاسبات طبقاتی است.  ی متوس ی طبقهنیز تصدیقی بر کارکرد دوگانه

دهد در کهترل و ی متوسییی  نیز وقتی کارکرد کار را انجام میحال، طبقهبیااین

ی تر باشد، طبقهتحت نیارت سیرمایه اسیت. هرقدر این کهترل و سییرپرسییتی بیش

د. دها  را ا  دست میتر کارکرد کار بمعی را انجام و استقلال نسبیمتوسی  بیش

یهی ائتلییاف یییا همگرایی بییا کییارگران مشیییروط بییه فرایهیید در واقع، شیییرای  ع

ی تر طبقههای پایینشیییدن، یعهی ناپدید شیییدن کارکرد سیییرمایه در لایهپرولتریزه

متوسیی  اسییت. اما در عین حال، با افزایش پیچیدگی سییا تار همکاری در سییطح 

تری در رأس هرم مییدیریتی و در ی بیشکههییدهبرییانی، قییدرت و اقتییدار کهترل

ی محصیییول و نوآوری مالی تمرکز یافته اسیییت. بهابراین، درون های توسیییعهانونک

های پاییهی و میانی این طبقه کماکان درگیر ی متوسیی ، در عین حال که لایهطبقه

های تر مدیریتی در بهگاهشیدن هستهد، کارکردهای بدید و پیچیدهفرایهد پرولتریزه

به « ایسییرمایهشییبه»بقه را با کارکردی ای ا  این طمدرن، گروه کوچک و برگزیده

وس  ی متطور عام، مهافع سا تاری طبقهبرد. اما بهگیری بالا میرأس فرایهد تصمیم

ی گروهی و کار بمعی اسیییت. دو رأس کارکردهای سیییرمایه با تاب طیفی در میان
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سیوگیری سییاسیی این طبقه نیز با تاب طیف مشابری است که متأرر ا  تعامل بین 

ی طبقاتی شیییان در مبیان کیار و سیییرمایه، و تاییرات در موا نهگیاه متهیاقربیای

ی مسل  فردا شیان هسیتهد که کدام طبقه در این میان طبقهاندا های ذههیچشیم

(. با این همه، باید تأکید کرد که توصیییف 1و  4های : فصیل1715 واهد بود )کارتر 

دار وب، طبقات کارگر و سییرمایهی متوسیی ، و در این چارچهای طبقهویرگی بالا ا 

گیرد. در مقابل، در نیز، تیأریر رواب  گرد  در شیییهیاسیییایی طبقاتی را نادیده نمی

داری، مهاسبت نیری رواب  مبادله وابسته به رواب  تولید اقتصیاد سییاسیی سیرمایه

اسیت. به همین دلیل، تمرکز تحلیلی بر فرایهد تولید است تا ماهیت کارکرد سرمایه 

کار کهترل و نیارتی آن در تصاحب کار اضافی به شکل ار   اضافی، را دربر و سیا و

ی متوس ، ضرورت کهترل کار است که بایگاهی طبقاتی برای بگیرد. در مورد طبقه

رد و تابع سرمایه هستهد اما کارک آورد که فاقد مالکیت وسایل تولیدندآنانی پدید می

 دههد.ی گروهی را انجام میسرمایه

ی متوسیی ، شییرای  عیهی ی بایگاه طبقهین همه، با توبه به کارکرد دوگانهبا ا

اییهی ی پی متوسییی ، یعهی لایهبرای ائتلاف یا همگرایی بخش بزرگی ا  طیف طبقه

ی شییدن، یعهی کارگر وبود دارد. دلیل آن فرایهد پرولتریی متوسیی ، با طبقهطبقه

 ی متوسیی ، اسییت.رگ پاییهی طبقهی بزگرایش به حذف کارکرد سییرمایه برای لایه

ی متوس  را تعامل بین بایگاه متهاقر بین کار گیری سیاسی طبقهبهابراین، سمت

ی موبود قوای طبقاتی، در هر دو سییطح محلی و بامعه، و نیز و سییرمایه، و موا نه

ی ی نزدیک طبقه ند که کدام طبقه در آیهدهتصییور این طبقه در این مورد، رقم می

 واهد بود.مسل   

ی های یادشییده در بالا، تهاقر ذاتی در بایگاه کارکهان طبقهی ویرگیدر نتیجه

چهین کارکهانی در بایگاه  شیان در برابر کار و سیرمایه است.متوسی  بایگاه دوگانه

داری، و ی ابتماعی متهاقضییی در میان دو بایگاه طبقاتی اصییلی در سییرمایهطبقه

داری، هسیییتهد. معهای ربات آن در سیییرمایهتاریخی بیعلاوه بر آن ماهیتِ به لحای 

ها این اسییت که در سییطح دوم انتزاع، سییه بُعد تعیّن طبقاتی در تمامی این ویرگی

کشیییی( به همراه هم، و برره داری )مالکیت، کارکرد طبقاتیرواب  تولیید سیییرمایه
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ی متایرِ متمایز اما مثابه طبقهی متوسیی  را به، طبقه«اشییرافیت کارگری»بر لاف 

 کهد. متهاقضی شهاسایی می

ی متهاقر در حال دقتی نیری و تاریخی اسیییت که این طبقهبی علاوه بر این، 

 و به بخوانیم )در واقع پولانزاس این واژه را آفرید« بدید»ی متوسییی  گذار را طبقه

رآن گهجاند( تا برر شیییکلی که آن را تعریف نیادرسیییتی تمامی کارگران نامولد را د

( بدا «متوسییی  قدیمی یطبقه»)یا  «متوسییی  یطبقه»را ا   کهیم، این طبقهمی

ی طبقه»یا  «ی متوس طبقه»ها برای بعضیی ا  مارکسییسیت در واقع، برای کهیم.

بورژوا ی اسیت که بر اسیاس استدلال ما در مورد این  رده معرف «قدیمی متوسی 

بورژوا ی بر اسییاس تولید کالایی های سییهتی و مدرن  ردهابتماعی به فعالیتگروه 

دارانه. بر لاف تولید و تجارت سییرمایه و  وداشییتاالی تجاری مشییاولهد، و نه سییاده

 در بطن تکامل ی متوس طبقه سا ی ما،بر اساس مفروم ی متوس  اسیتگاه طبقه

ها بورژوا ی قرنتاریخی  استگاه  ردهداری قرار دارد، در حالی که به لحای سرمایه

های اسییت. تولید کالایی سییاده همواره در امتداد شیییوه داری بودهمقدم بر سییرمایه

داری وبود داشیته است ، ولو آن که در تولیدی مسیل  مانهد ف ودالیسیم و سیرمایه

 گیرد. داری قراری سرمایهبا  تولید آن تحت سلطه عصر مدرن

های چپ، ها وبویره عملاّ تمامی احزاب و سا مانارکسییسیتبسییاری دیگر ا  م

 –سییا ی مهطقی  وانهد، بدون این برای مفرومی متوسیی  را قشییر یا لایه میطبقه

تلا  کههد. متأسیییفانه اکثریت پروهشیییگران، کهشیییگران،  «قشیییرمیانی»تاریخی 

یز ا  کار اند و برای پرهها و احزاب سیییاسییی چپ این راه آسییان را برگزیدهاتحادیه

را بدون هیچ  «قشرمیانی»ی سا ی در مارکسیزم، مقولهپردا ی و مفرومدشوار نیریه

ام داری به رو   ام پو یتیویستی صرفگونه تبیین نیری در اقتصیاد سیاسی سرمایه

قشییر درون یک طبقه  این  وانهد )اگر چه ا  نیر این عده معلوم نیسییتیک لایه می

ید ی تولبا کدام شیییوه گیرد و در ارتباط مسییتقیمی مییا بین دو یا چهد طبقه با

شییود که چون مارکسیییزم قادر نبوده تریم حالت، ادعا میبیهانهدر  و (. قرار دارد

ی متوسیی  داشییته باشیید، آنان فعلاّ اصییطلاح بخشییی ا  مفروم طبقهدرک رضییایت

تصاددانان و دههد. ا  شیو ی رو گار است که آنان همانهد اققشیرمیانی را تربیح می

هایشان را سخت مورد انتقاد قرار شهاسی و نیریهشیهاسیان متعارفی که رو بامعه
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دههد، عملاّ دیدگاه آیردیالکهیکی وآیرتاریخیِ پروهشیییگران متعارف ا  طبقه در می

   پذیرند.را می« قشر میانی»مورد 

 

وبود کارکهان  -عنوان بخشرری از طبقات متوسرر  و کارگر کارکنان دولت به

های اقتصییادی و آیراقتصییادی دولتی، تحلیل نیری و دولتی در تمامی انواع فعالیت

با   11ت.نایافته سا ته استر و به صورتی بدی تببینکمّی طبقاتی را بارنج –تجربی 

ر تر داین همه، بایگاه طبقاتی کارکهان دولت را باید در سییطوح میانجی و انضییمامی

سا ی رایت ا  اشتاال دولتی را در داری بررسی کرد. ما مفرومی سیرمایهیک بامعه

(. در نگاه رایت، در 44-457: 1771ایم )رایت تحلیل تجربی مرتب  و سودمهد یافته

بهدی درونی است که هایی با تقسیمداری دولت سا وبرگتر سرمایهسیطح انضیمامی

مسل  در بامعه است.  ی کارکردی متایر و آیر طی با نیام اقتصییادیدارای رابطه

داری دولت دارای دو سییا وبرگ متمایز درونی اسییت که رواب  ی سییرمایهدر بامعه

مهیور هب ی اقتصادی و آیراقتصادی در کلیت نیام دارند.کارکردی مختلفی با مؤلفه

کارمهدان » و کارکهان آن را« دولت سییاسی»ا تصیار، این کارکردها را تحت عهوان 

 کهیمشیهاسایی می«  دمات ابتماعی»یا «  دمات دولتی آیرکالایی»و « سییاسیی

(. علاوه بر این، دولت به درباتی متایر ممکن است نقش مستقیم 442: 1771)رایت 

های فعالیت»در تولیید کالاها و  دمات برای با ار داشیییته باشیییهد. ما این موارد را 

اس سه بُعدِ شهاسایی طبقات اقتصادی در مبحث  وانیم. براسیدولت می« اقتصیادی

ی ای در طبقهی کارگر و تا اندا های در طبقهحاضیر، کارکهان این سه مقوله تا اندا ه

 گیرند. متوس  بای می

های دولتی است که سیمان و فولاد های اقتصیادی دولت شامل ان بهگاهفعالیت 

آهن و  طوط هوایی تا کههید و  دماتی ا  راهتیا تهبیاکو و مهسیییوبیات تولیید می

ل ها متأرر ا  عوامهای این فعالیتکههد. بسیاری ا  بهبهبانکداری و مخابرات ارائه می

قیمت مهابع کمیاب در با ار، در دسترس بودن  با ار، مانهد دسیتمزدها و حقو  با ار،

ها دهی هسیییتهد. این فعالیتگیری یا وامی دا لی و  اربی برای وامار ، و نرخ برره

و مسیییتلزم  همچهین دسیییتخو  مییدیریییت )کهترل و نیییارت( کییار کییارگران



 داری در سطوح میانجی و انضمامی تحلیلطبقات در سرمایه 22 

. بیهی شرای  آتی با ار هستهدهای استراتریک درا مدت برمبهای پیشگیریتصیمیم

ی دولت )ا  محدودیت بودبه یهای اقتصیادی دولت به واسطهکوتاه، فعالیتسیخن 

باید ا  کارآیی هزیهه بر وردار باشهد تا قادر با  مهابع را ها و سایر درآمدها( مالیات

های اقتصادی دولت، مالکیت اقتصادی، که ا  با ار تریه کههد. با این حال، در فعالیت

 رتبهدرا مدت اسییت ،در ا تیار راسییا و مدیران عالی هایگیریتوانایی برای تصییمیم

اسیت. آنان بر مبهای ا تیارات واگذارشیده ا  سیوی دولت، روی کار، سرمایه و سایر 

 ها مرکب ا بر اسیاس مهط  سیود کهترل و نیارت دارند. اشتاال در این بهگاه مهابع

د. گیرنهمان مقولات حقو  و دسییتمزدی اسییت که کارکهان بخش  صییوصییی می

شوند که ا  ریاست های شالی مختلف میشیاآلان شامل کارگران و مدیرانی در گروه

های ها در تمامی فعالیتگیرند. آنو میدیرییت تا تولید و فرو  و  دمات را دربرمی

 اصلی، ا بمله صهایع، کشاور ی و  دمات حضور دارند.

)آیربا اری(  دایی شیییده شیییامل تولید  دمات آیرکالایی  دمات دولتی کالایی

اسیت، مانهد آمو  ، برداشیت و تفریحات. این  دمات را اسیاسام متخصصان ماهر و 

سییالاران کارگران فهی )مثلام معلمان، پزشییکان و پرسییتاران(، راسییا و مدیران )دیوان

ها و کارمهدان( انجام بیالیا( و کارکهان عادی پشیییتیبانی )مثلام نگربانان، مهشییییرده

 دمات ابتماعی آیرکالایی دولت اشیییتاال دارند در با تولید  دههد. آنانی که درمی

کههد، کهترل و رواب  ابتماعی ضروری هستهد. آنان دستمزدهای با اری دربافت می

های درا مدت دولت در  صییوص درآمدها، گیریشییوند و تابع تصییمیمهماهه  می

دولتی  ای و ملاحیات کارآیی هسیییتهد. ما کارکهان  دماتهای بودبهمحیدودییت

   کهیم.بهدی میهای اقتصادی دولت طبقهی فعالیتآیرکالایی را به همان شیوه

ی متوس  و ای بالا شامل اعضای طبقههای حرفهراسیا و مدیران و کارکهان رده 

گیرند. با این حال، بدایی کامل ی کارگر بای میکیارمهیدان عادی و فهی در طبقه

 شده، آیرکالایی وهای کالاییدر فعالیت لتیای و فهی  صیوصیی و دوکارکهان حرفه

های واقعی در سییطح انضییمامی تر همواره به لحای کمّی در بررسییی سییاسییی دولت

های موبود نیروی ویره برمبهای آمارهای سرشماری و پیمایشپذیر نیسیت، بهامکان

گیری نیری باشیید، ضییرورت و با برت با، تقریبی که دارای اسییتحکامکار. در این

 یابد. می
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گذاری و قضایی دولت های ابرایی، قانونکارکهان سییاسی دولت مرکب ا  بخش

 «مجریان قانون»هسیتهد. علاوه بر آن، چهین کارکهانی شامل با وی سرکوب دولتی، 

 نیامی است.های شبهدر شرر و روستا، نیامیان و گروه

های اصییلی گوناگونی اسییت. شییامل گروه دان سیییاسیییی کارمهمقوله ا  این رو،

شان، رئیس اداره در سطوح بالا )و را و معاونانگذاران، قضیات، مدیران دولتی ردهقانون

بالای نیروهای سرکوب، و کارکهان بالا(، افسران ردهسالاران ردهدیوان –ملی و اسیتانی 

پزشییکان و مرهدسییان( در گروه گران مالی، وکلا، ای و فهی )حسییابداران، تحلیلحرفه

ها به گیرند. این گروهبای می« ای و فهیحرفیه»و « ابرایی و میدیریتی»کیارکهیان 

 هایرده»ی ی متوسیی  دارند. مقولههایی مشییابه کارگران طبقهانحای مختلف، ویرگی

گیرد. بر ی ا  آنان، کارگران عادی کیارکهان سییییاسیییی عادی را دربر می« ترپیایین

های مختلف هسیییتهد. بقیه اعضیییای نیروهای ها و دفاتر ادارهدر و ارتخانه آیرنییامی

توانهد ا  بسیاری لحای مشابه مسلح هستهد. در حالی که کارگران عادی آیرنیامی می

ی کارگر باشهد، اعضای گروه دوم )نیروی سرکوب( عمدتام وضعیت مبرمی دارند. طبقه

با ان و داوطلبان موقت هستهد. رواب  تر ا  همه سیردر میان نیروهای سیرکوب  اص

ی  دمت آنیان ارتبیاطی بیا بیا ار کار یا کار مزدی ندارد، اگرچه وقتی دوره« کیاری»

ی کارگر یا ی طبقهاببیاری ییا ا تییاری آنیان بیه پیاییان رسیییید، اآلب آنان به رده

 انضییمام و-ها مسییایلی اسییت که در سییطح سییوم انتزاعپیوندند. اینبورژوا ی می رده

کردن سییا تار طبقاتی با آن سییروکار داریم. وانگری، کارکرد اصییلی مدیران عملیاتی

 داریها حفو و تسیریل با تولید رواب  ابتماعی سرمایهبالا در تمامی این سیا مانرده

ا دولت ر« کارکهان سیاسی»شان، ما ی کارکردها و اشکال رواب  کاریاست. به واسطه

ی هییای طبقییهدهیم و مییابقی آن لییایییهسییی  بییای میی متوای در طبقیهتیا انییدا ه

 کارگرهستهد.

های اقتصیییادی دولت،  دمات های فعالیتدر مجموع، در چارچوب سیییا وبرگ

ی متوسیی  دولتی )اقتصییادی، آیرکالایی و آیرکالایی و دولت سیییاسییی، ما طبقه

نامیم، تفکیک و بدین ی کارگر دولتی که کارکهان عادی میسییییاسیییی( را ا  طبقه

ی متوسییی  و طبقه کارگر، ما کارکهان کهیم. در طبقهبهدی میترتییب آنان را گروه
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 های میانجی هسییتهدگیریم. این کارکهان لایهدرنیر می« میانجی»های دولتی را لایه

ی دارانهی سرمایهبدین مفروم که مهافع مادی فردی آنان نه با کارکرد آنان در شیوه

ی مسییل  تولید رواب  اقتصییادی درون شیییوه  صییوصییی فعالیت اقتصییادی که با

کهد هایی، دولت سا وکاری فراهم می ورد. در چهین وضیعیتدارانه گره میسیرمایه

های های سییاسی و آیرکالایی، و آنانی که در فعالیتکه ا   لال آن مردم در فعالیت

بهد. ایطور آیرمسییتقیم با سییا تار طبقاتی پیوند میاند، بهاقتصییادی دولت شییاآل

ها و رواب  طبقاتی میانجی فراهم ی مرمی برای بایگاهپیونیدهیای دولتی شیییالوده

کارکهان دولتی ا   سییا ی ما ا  سییا تار طبقاتیکههد. در این چارچوب،در مفروممی

 ی متوس  بر وردارند.طبقه ی کارگر وبایگاه طبقاتی طبقه
 

بوروژا ی را ی  ردهطبقه «کارکهان مستقل»یا  « وداشیتاالان» –بورژوازی خرده

های سییهتی یا مدرن در سییهررهای تولید و گرد  تشییکیل در تمامی انواع فعالیت

دههید. بیاییابی طبقاتی  وداشیییتاالان را در پیوند با تولید کالایی سیییاده و در می

شود. چهان که سا ی میهای مختلف تولید و گرد ، ا بمله  دمات، مفرومفعالیت

تر مطالعات تجربی و برای مقاصد سیاسی، ید، در سیطح انضمامیدر ادامه  واهیم د

بورژوا ی را  وداشتاالانی با یک یا چهد کارگر تعریف کرد. با این حال، توان  ردهمی

 هپردا ی نیست، بلکی این مفرومکههدهی تعیینها بهبهی تعداد کارگران آنمسیأله

 ی کمّی و تجربی آن است. بهبه

سییاده متمایز ا  تولید معیشییتی برای مصییرف مسییتقیم و تولید تولید کالایی 

داری اسییت.  وداشییتاالی یک فعالیت اقتصییادی برای با ار اسییت که در آن سییرمایه

ی  دمات به طور مسییتقیم مالک وسییایل تولیدی و کههدهتولیدکههده، تابر و ارائه

وشد. آنان کارگر فررو مالک محصولاتی است که در با ار میتجاری  ود است و ا این

توانهد به کار بدون مزد  انوادگی اتکا داشییته کههد بلکه میمزدبگیر اسییتخدام نمی

کههد و بر لاف کارگران  ود نیز اسیییتثمار باشیییهد. آنان دیگران را اسیییتثمار نمی

ی نابرابر در با ار به لحای اقتصادی سرکوب توانهد ا  طری  مبادلهشیوند، اما مینمی

دار کوچکی که صرفام شمار اندکی کارگر استخدام که آنان )و سیرمایه شیوند. مادامی

کهد( به کار آیرمزدی کارگران  انوادگی، معمولام مردان و  نان بوان اتکا دارند و می
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گیریم، بیا کیه میا کیارگر  یانگی را ییک بیایگاه طبقاتی متمایز در نیر نمیا  آن

بورژوا ی  وداشیتاال را تشکیل هکارگران  انگی بدون مزد در عمل بخشیی ا   رد

های اقتصادی به شکل بورژوا ی در فعالیتداری مشارکت  ردهدههد. در سیرمایهمی

  11گیرد.داری قرار میی تولید و گرد  سرمایهروا فزونی تحت سلطه

بیه لحای تاریخی،  اسیییتگاه تولید سیییاده و  وداشیییتاالی تجاری به اشیییکال  

اران دتولید و گرد ، مانهد دهقانان، صهعتگران و ماا ه هایداری فعالیتپیشیاسرمایه

رسیییهد چراکه ههگام به نیر میگردد. در این مفروم آنیان به لحای تاریخی نابهبیا می

و  کهددایمام هستی ابتماعی آنان را تردید می نیروهای پویای تراکم و تمرکز سیرمایه

ی رواب  تعدد تحت سیییلطههای مرو تولیید و تجیارت کالایی سیییاده به شییییوها این

حال، به دلایل عیهی و ذههی شود. بااینبهدی میی تولید و گرد  مفصلدارانهسرمایه

شود. گاه کامل نمیداری هیچسیا ی سیرمایه( فرایهد کالایی3و  2متعدد )ر.ک. بخش 

های تجربی این روند درا مدت در اشیکال و سیرعتی متایر در سیطح انضمامیِ بررسی

کهد، که توسییعه و پیشییرفته  ود را متجلی میداری درحالهای سییرمایهدر کشییور

همه، شییود. باایندسییتخو  رکودهای عمی  و بربودهای طولانی می کمّی آنی اندا ه

ی بورژوا ی در چهد دههدر رونید تیاریخی درا میدت باید به تاییراتی که درون  رده

  گذشته توسعه پیدا کرده نیز توبه داشت.

بورژوا ی با برای در نیر گرفتن این فرایهد مرم تمایزگذاری درون  رده ییک راه 

تقریب در تقسیییم اعضییای طبقه به سییهتی و مدرن اسییت.  وداشییتاالان، همچون 

های تولید و گرد  درگیر هسییتهد های مدرن و سییهتی فعالیتگروه داران درسییرمایه

پویایی عهصیییر به لحای  تر این گروه ابتماعی به شیییکل)همان(. وانگری، بخش مرفه

داری پیشرفته و اقتصیادی، سییاسیی، فرههگی، ایدئولوژیکی مرمی در بوامع سیرمایه

کار یا نولیبرال گرایش دارند. توسعه هستهد که عمومام به احزاب سیاسی محافیهدرحال

ی این طبقه )و بر ی که چهدان هم فقیر فرومیانده ا  سیییوی دیگر، اعضیییای فقیر و

ترین ی کیارگر ییا قرار گرفتن در  دمت ارتجاعیائتلیاف بیا طبقیهنیسیییتهید( مییان 

 های افراطی وهای بهیادگرایان مذهبی، ناسیییونالیسییتهای سیییاسییی با ائتلافبهبش

سییا ی سییرمایه، ی فرایهد کالاییضییدمرابران نوسییان دارند. در واقع، فشییار فزایهده
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سیایل تولید است، و مانهد سیا د که در عین حال مالک وآایت متهاقر میای بهطبقه

 ا  نوسان سیاسی است.ی متوس  ویرگی سیاسی و ایدولوژیکِ مرمطبقه

 
 

توسعه و طبقات داری درحالسومین سطح انتزاع: کشور سرمایه

 اجتماعی همپای آن
 

در سیومین سیطح انتزاع )انضیمام( تمرکز اصیلی بر مطالعات تجربی در مورد سا تار 

ی معاصر، مانهد مکزیک و ایران و ترکیه، توسعهداری درحالطبقاتی کشورهای سرمایه

 «ی انضمامیبامعه»ی سطح است. در این بحث ما تهرا بر ی مضامین مفرومی درباره

 کهیم. یا سطح تجربی را طرح می «تحلیل تاریخی»یا سطح 

ی دولت، نتیجه-کشوری مشخر، ملت اقتصادی –در این سیطح، نیام ابتماعی 

اسی و های سیییی اقتصیادی در ارتباط دیالکتیکی با مؤلفهنرایی تعاملات بین شیالوده

بامعه، و رواب  قدرت  –اییدئولوژییک و رواب  قیدرت و رواب  طبقیاتی، رواب  دولت 

داری ی تاریخی مشخر برای اقتصادهای سرمایهفراملی اسیت. این وهلهیا «  اربی»

 شود.ی مسل  تولید آآا  میعهوان شیوهداری بهبا اسیتقرار سیرمایه« توسیعهدرحال»

تفصیلی  بهدی طبقاتی مستلزم کاربررسی تطبیقی تجربی ا  مسیر این تاییر در پیکره

   12ست.های نیروی کار در سرشماری بمعیت اروی داده

دن شداری در تمامی این کشورها، فرایهد کالاییی سرمایهی آآا ین سلطهدر نقطه

داری انحصاری ، اشیکال سرمایه1751ی ویره در اوا ر دههداری ناقر بود، بهسیرمایه

های اقتصادی انحصاری الملی کار ا  راه تجارت و فعالیتا   لال ادآام در تقسییم بین

ر هه به اقتصاد ملی را آآا   های مسیتقیمگذاریه در سیرمایهدولت، و صیدور سیرمای

 مددی تجاری بهکرده بودند. با این حال، در اآلب موارد ا  اوایل قرن بیسییتم، سییرمایه

تمرکز نسیییبی مالکیت  صیییوصیییی بر  مین، کشیییاور ی تجاری برای با ار محلی و 

ی، رواب  تولیییدی کییالییایکردن و تولییید  ردهای پولیالیمیلیلی و تییا انییدا هبییین

ا گرا بهای متمرکز ملیداری را تجدیدسییا تار کرده بود. تشییکیل دولتپیشییاسییرمایه

های گذاریهای اداری و نیامی، سیییرمایهگرایانه و آمرانه، رفرمهای دولتسییییاسیییت
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 یرسییا تاری، گسییتر  سییهرر تولید و گرد ، بهیادی برای تحول مدرنیزاسیییون 

مزمان، نرادهای سیییاسییی دا لی حمایتی و اقتدارگرا و ریزی کرد. هداری پیسییرمایه

ی مدیریتی دهی تولید و شیییوهاشییکال قانونی مالکیت سییرمایه برقرار شیید، سییا مان

ی این موارد عمدتام طی مدرنیزه شیید، با ار کار گسییتر  پیدا کرد و ادآام شیید. همه

ت اسیییتقلال و  مانی که بر ی ا  این کشیییورها  ود را در موقعی 1731ی رکود دهه

گرایانه یافتهد، تحت پرچم ایدئولوژیک هیای دولیتنسیییبی برای اتخیاذ سیییییاسیییت

شدن در چهین بوامعی با این همه، فرایهد ناقر کالاییداری دولتی انجام شد. سرمایه

داری و طبقات ابتماعی همهای آن تبلور یافت. ی تولید پیشیاسرمایهدر بقایای شییوه

تجاری در بخش بزرگی ا  نواحی روستایی  –داری  مینطور  اص، چیرگی مالکیت به

بهابراین، برای بررسی تاییرات در سا تار   13آمد سیاسی آن بسیار اهمیت داشت.و پی

ا، هطبقاتی چهین کشییورهایی، به لحای تجربی و در مقاطع مختلف تاریم معاصییر آن

واب  موبود، رواب  مان را برمبهای تاییرات واقعی در رلا م است طرح طبقاتی عمومی

بدین ترتیب، این سیییطح بامعه و فراملی تعدیل کهیم و وف  دهیم.  –قیدرت دولیت 

 ی بارافیایی و تاریخیی بسیاری ا  رواب  و شرای  محدودکههدهبررسیی دربرگیرنده

دارانه و تولید کالایی ساده یا پیچیده باشد دارانه یا آیرسرمایهتواند سرمایهاست که می

و مرکب در  مان و مکان است که با نقش مسل   ی نامو ونی توسعهدههدهبا تابکه 

 اند.داری با یکدیگر وحدت یافتهسرمایه

های اقتصادی و های مهفرد مؤلفهتوان با بهبهسیی تجربی در این سیطح را میربر

ابتماعی و سیییتیزهای طبقاتی و بز آن با  –بهدی اقتصیییادی آیراقتصیییادی شیییکل

رتب  میک هستی ابتماعی  یدههدهرواب  دیالکتیکی بین عهاصر تشکیلشیهاسیایی 

ی اقتصادی رواب  طبقاتی و دگرگونی توان بر بهبهسا ت. در این سطح همچهین می

 تاریخی آن متمرکز شد.
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 عملیاتی کردن ساختار طبقاتی اقتصادی 

 تری انضمامیدر سطح یک جامعه
 

ی کردن کمّی بهبهاین بخش بر رو  عملییاتی بیا آگیاهی ا  تمیامی نکیات بیالیا، در

دا یم پرتر تکامل پیدا کرده میکه در کشورهای مشخر ماناقتصادی سا تار طبقاتی

دهیم. این امر مسییتلزم سییا ی با توبه به مورد ایران به دسییت میو مثالی ا  این کمّی

اهیم شییها تی تقریب آماری مفهای مرم مفرومی و رو سییا ی بر ی بهبهروشیین

ن ای مستلزم آطبقات اقتصیادی اسیت که بدون بسیاری ا  بزئیاتی که چهین مطالعه

 1355های ی کمّی بررسی ما ا  مورد ایران در سالی بهبهشدهاست، در کاربرد ساده

 14با تاب یافته است. 1315و  1315و 

داری در حال توسییعه )یا ی سییرمایهسییا تار طبقاتی در سییطح انضییمامی بامعه 

ی مالکیت وسایل تولید، گانهداری( بر رواب  تولیدی و ابعاد سیهتمامی بوامع سیرمایه

کارکردهای سیرمایه و کار، و تصاحب ار   اضافی و کار اضافی مبتهی است. با تعدیل 

 –کی با یکدیگرند با مورد نیام اقتصیییادی ترکییب این ابعیاد کیه در ارتبیاط دیالکتی

ی اصییلی داری در حال توسییعه که در آن به لحای مفرومی دو طبقهابتماعی سییرمایه

بورژوا و بایگاه ی  ردهی متوس  متهاقر، طبقهدار را همراه با طبقهکارگر و سیرمایه

 ناین تعدیل در حقیقت عملیاتی کرد کهیم.مبرم کیارمهدان دولت شیییهاسیییایی می

این ی انضیییمامی اسیییت. های آن در سیییطح یک بامعهسیییا تیار طبقاتی و مؤلفه

های برد و با آمیختن دادههای طبقاتی را به کار میسییا ی شییهاسیییایی بایگاهمفروم

 برآن آمار بهمتعارف اشیتاال و سیرشماری بمعیت به استخراج و تعدیل دقی  و  مان

باید « آمار ابتماعی»، بر اسیییاس این کهد. آنگاهطبقات مبادرت می« آمار ابتماعی»

شان های اقتصادیی آنانی که در انواع رواب  در فعالیتشیمار گسترده بایگاه طبقاتی

های متفاوت تولید درگیرند، به دقت برمبهای ابعاد نیری طبقاتی و در چارچوب شیوه

تی های عملیاشود. این قاعده در رواب  تولید در سیطوح دوم و سیوم تحلیل مشیخر

هی، های سهمچهین بررسی سرشت طبقاتی دگرگونی برمبهای بهسیت، قومیت، گروه
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ی و اقتصاد -ای یا بخشی مختلف برای مطالعات ابتماعی های مهطقهبیکاری، فعالیت

 سا د.پذیر میسیاسی را امکان

 

ی ابتماعی درون پردا ی ما ا  طبقه، بایگاه طبقهبرمبهیای مفروم - جایگاه طبقاتی

واحد مکسیوری ا  دورپیمایی سیرمایه در سهررهای تولید و گرد  است. رواب  تولید 

ی فهی و ابتماعی دوگانه ی میا تیأکیید دارد کیه این دورپیمایی دارایی ویرگینیرییه

گر عملیات انضمامی موردنیا  آن بایگاه در تقسیم فهی محتوای فهی کار ارائه  15است.

ای طبقاتی آن که ی رابطهرو بهبهمشییخر کار اسییت. اما محتوای ابتماعی و ا این

ی گرفتهی پیشی طبقاتی اسیییت، برمبهای سیییه بهبهکانون توبه ما ا  معیار رابطه

کههدگان در فرایهد تولید و که مشارکت شودداری شیهاسیایی میرواب  تولید سیرمایه

سیا د. ا  میان این سیه عهصیر مالکیت، تصییاحب ار   اضافی و گرد  را مرتب  می

های کارکردی، عهصییر مالکیت وسییایل تولید همواره نقش  مان کار اضییافی، و بهبه

کهد. در مورد سا تار های مختلف احتمالی ا  این سیه بُعد ایفا میمسیل  را در آمیزه

ی دوقطبی یابد، به رابطهای که تحلیل ما درمیداری ناب، آمیزهاقتصیییادی سیییرمیایه

بهدی تر انتزاع، مفصیییلانجامد. با این حال، در سیییطح پاییندار میسیییرمایه –کارگر 

در  سا یداری و فرایهد ناقر کالاییی های مختلف تولید تحت چیرگی سرمایهشییوه

های طبقاتی را در دورپیمایی سرمایه در ایر بایگاهتوانیم سداری، میسیا تار سیرمایه

 یم. های تولید احتمالی بیابهای طبقاتی دیگری در دیگر شیوهتولید و گرد ، و بایگاه

علاوه بر این، با تولید طبقات ابتماعی، با رابت درنیر گرفتن متایرهای سیاسی و 

نیز  یالکتیکی مسل  هستهد وهایی که ا  لحای دایدئولوژیک، مهوط به با تولید بایگاه

های سییرمایه حضییور با تولید آنانی اسییت که در سییهررهای تولید و گرد  دورپیمایی

ا داری مهوط اسییت که بها به تاییر در فرایهد تولید سییرمایهدارند. با تولید این بایگاه

تکامل فهی دایمی، و تاییر محتوای فهی واحد بزئی فرایهد تولید، همراه اسیییت. این 

آمید تاییر در محتوای ابتمیاعی آن بایگاه در نیر گرفت. با توان پیاییر فهی را میت

دهد که در وبیش پایدار اسیییت و تهرا در صیییورتی رخ میاین همه، با تولید افراد کم

شیرای  مشخصی این افراد یک بایگاه با محتوایی ابتماعی را به بایگاهی دیگر ترک 
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رک تاییر در سا تار ابتماعی قبل ا  هر چیز مستلزم کههد. این امر بیانگر آنست که د

یل پردا ی این مساها است. گفتن ندارد که مفرومبررسیی تاییرات در با تولید بایگاه

 پردا ی بدی و تقریب کمّی طبقات ضروری است.برای مفروم
 

های کمّی عملیاتی کردن سا تار طبقاتی و بایگاه –بررسی تجربی  - شرلل و طبقه

ی مرتب  با یکدیگر است. نخست، باید سیا ی سیه مسألهطبقاتی آن مسیتلزم روشین

های مشیاآل را برای بهای سا تار طبقاتی تجربی توبیه کهیم، ا  داده اعتبار اسیتفاده

ی هابه دادهتر به اتکا چراکه اآلب پروهشیگران مارکسییست در کشورهای مختلف کم

سییرشییماری یا پیمایش بمعیت و نیروی کار برای تقریب سییا تار طبقاتی در  مان 

ی انتساب طبقاتی دوم، بررسی ما باید درباره  14اندیشیهد.مشیخر یا در طی  مان می

های بهسیتی و قومیتی طبقه روشن باشد. سرانجام، باید تهاظر مردان و  نان، و بهبه

 را مورد توبه قرار دهیم.میان طبقه، شال و بهسیت 

افراد،  نان و مردان، این «. شیییال»داری کار مرتب  اسیییت با در بوامع سیییرمایه

دههد. اما شییال صرفام مشیاآل و وظایف را با قراردادی رسیمی یا آیررسیمی انجام می

ی فهی کار نیست. شال شا صی است ا  کاری که فرد باید انجام دهد یا تقسییم ساده

ها. ر کیه فرد تحیت فرمان یا ا تیار دارد و قدرت و اعتبار همراه با آنمهیابع بیا ارپیذی

مشییاآل همراه با قراردادهای کاری رسییمی و آیررسییمی در پیوند با حقو  و تعردات 

 کارکهان است.  –حاکم بر رواب  کارفرمایان 

ی آن هایی دارد که مسییتقل ا  دارندههای طبقاتی، ویرگیمشییاآل، مانهد بایگاه

کاران ملزم به انجام کار طب  میل عهوان کارگزار صیییاحبسیییت. کارکهان بهشیییال ا

کار در فرایهدهای اقتصیادی هستهد. علاوه بر این، قراردادهای کاری )رسمی یا صیاحب

 فتعریکاران، در ی سود صاحبآیررسمی( به مهیور عملکردی کارآمد براساس انگیزه

طور اطمیهان ا  این که کارکهان به تمامی وظایف شییالی کارکهان کامل نیسییت. برای

کار فعالیت دارد، علاوه بر سییرپرسییتی و هماههگی دایم در برت هدف سییود صییاحب

کار، ضروری است. این نوع کهترل فرایهد کار، نوعی کهترل کارکهان به دسیت صیاحب

براسییاس ماهیت فرایهد کار و موقعیت کارکهان متفاوت اسییت. علاوه بر این، سییاعات 

رسمی بودن نیارت پذیر یا نامهعطف، حقو  ماهانه یا دسیتمزد سیاعتی، عطافکاری ان
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ر آبی دهای متفاوت اصیلی مشاآل، مانهد مشاآل یقهبر عملکرد شیالی همراه با مقوله

 های طبقاتی ای رواب  شیییالی برای بایگاههای مرم تبعیرسیییفید، ویرگیبرای یقه

های اشیییتاالی که با توبه به ابعاد ا دادههای کارکهان اسیییت. بهابراین، تهردرون گروه

ی اسییتثماری، کارکردهای طبقاتی طبقاتی یا محورهای مالکیت وسییایل تولید، رابطه

 ی ابتماعی قابل اتکا  واهد بود. ند، بررسی طبقهاتعدیل و وف  داده شده

کمّی، شییال افراد را باید ا  مهیر سییه بُعد روشیین طبقاتی  –در بررسییی تجربی 

سه  تهیدنای ا  این دسییت و اتکا به درهمکاوانهکهترل کرد. تهرا برمبهای تعدیل ژرف

های در مورد نیروی کار شییاآل، داده هاها و پیمایشنوع ماتریس آماری سییرشییماری

در  کارکن –کار ب  صییاحباتکایی برای ترسیییم ماهیت طبقاتی رواقابلراشییتاال معیا

بهدی متقاطع ها با طبقهطول  مان و در مقطع  مانی مشیییخر اسیییت. این ماتریس

های گروه –وضع شالی  اند و عبارتهد ا :های آماریِ نیروی کار شاآل تدوین شدهداده

های ی شییالی؛ و گروههای عمدهگروه –های اقتصییادی؛ وضییع شییالی ی فعالیتعمده

   های اقتصادی.ی فعالیتهای عمدهگروه – ی شالیعمده

توان به عهاوین شالی برای تقریب سا تار طبقاتی اتکا داشت بهابراین، تا بایی می

 . تمایزهای تحلیلی بالا بین شال و طبقه در نیر گرفته شودکه 

های طبقاتی تطبیقی در یک کشیییور یا میان کشیییورهای علاوه بر این، بررسیییی

ی سییرشییماری بمعیت و اشییتاال، و با آگاهی ا  سییالهده هایمختلف، برمبهای داده

للی المی سییا مان بینمقایسییههای قابلبهدیپردا ی طبقات، به تعاریف و طبقهمفروم

های فهاورانه و متعاقب آن مباحثات دانشگاهی برسر کار، نیا  دارد. به سیبب دگرگونی

بیکاری در میان کارشهاسانی که  –های اشیتاال بهدیمضیمون فهی و ابتماعی طبقه

یف ها و تعربهدیکههد، این طبقهها و تعاریف پیشیییهراد میبهیدیتاییراتی در طبقیه

کهد. وانگری، براسییاس اهداف ما و در عین حال به مشییاآل با گذشییت  مان تاییر می

های چهین مطالعاتی، ممکن است ای برای بر ی بهبههای مقایسیهسیبب فقدان داده

های اصییلی طبقاتی پیشییهراد کهیم و یا ناگزیر باشیییم بایگاه های فرعی دریگاهیا با

ها را ها برای بر ی مقولههیا را در یکیدیگر ادآیام کهیم تیا فقدان دادهبر ی بیایگیاه

 ببران کهیم. 
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 روندهای اصلی ترکیب طبقاتی در ایران
ویره در پی و به 1341ی ی تولید آالب ا  اوایل دههمثابه شیوهداری بهچیرگی سرمایه

تابی و گذار آن به فرایهد برون 1341تا  1351ی انقلابی آآا  اصییلاحات ارضییی، و دوره

در ادامه،   11بهدی سا تار طبقاتی در ایران داشته است.، تأریر مرمی بر پیکره1341ا  

 برای ا تصییار،ی این موضییوع در ایران و ترکیه، و برمبهای پروهش مسییتمرمان درباره

. کهیمصییرفام روند درا مدت در دگرگونی ترکیب سییا تار طبقاتی را در ایران ارائه می

اندا ی کلی ا  این روندهاست که پیش ا  انقلاب و ی چشیمبا صیرفام ارائههدف در این

اقتصیییادی و سییییاسیییی گذر کرده اسیییت. این  –پس ا  آن ا  مراحل مرم ابتماعی 

مبتهی بر پروهش مهتشیرشیده و در دست مشیاهدات متکی بر مباحث نیری اسیاسیام 

 است. 1351ی سا تار طبقاتی بعد ا  انقلاب مان دربارهانجام

ی رواب  تولید ریزی با ار دا لی و گسیییتر  اولیههیای مقیدمیاتی پیشیییالوده 

 1332و کودتای  1277دو کودتای  ای طولانی بینی شیییرری در دورهدارانهسیییرمایه

، نمایانگر 1351و انقلاب ایران در اوا ر  1332ی بین کودتای مرداد ریزی شد. دورهپی

و چیرگی  1331ی داری در دههبهدی ابتماعی ایران به سرمایهگذار شیتابان صیورت

 ارضیاست. در این فرایهد طولانی اصلاحات  1341ی داری در اوایل دههقطعی سرمایه

نقش مرمی  1341ی شدن ا  راه بایگزیهی واردات در دههو راهبرد اقتصادی صهعتی

 داشت. 

داری بر تمامی رواب  و فرایهدهای ی تولید سییرمایه، شیییوه1341ی در اوایل دهه

داری چیره شد. این گذار عمدتام به میانجی نقش فعال دولت در اقتصیادی پیشاسرمایه

های راهبردی اقتصادی آن در روابطی دیالکتیکی سیاست ی تولید و گرد  وفرایهدها

لی، های امهریالیستی فرامی پولی و تولیدی و دولتالملی شیدن شیتابان سرمایهبا بین

ابتماعلی اسییت. با این  –داری دا لی و مبار ات اقتصییادی ی سییرمایههمراه با طبقه

طبقات و نیروهای فراملی، حال، در ابتدا، با توبه به سرشت رواب  قدرت میان دولت، 

سیا تن کار ا  سرمایه ) صوصی و دولتی( نسبتام آهسته بود و با این دگرگونی در تابع

های عهوان مؤلفهداری، بههیای تولیید آیرسیییرمیایهبقیا و تجیدییدسیییا یت شییییوه

ی پرولتری شییدن، ی سییرمایه به رآم رشیید آهسییتهبا تولید گسییترده یآمیختهدرهم
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های اقتصیادی مدرن همراه شد. و ن بالا بوروژا ی در فعالیتدهی متوسی  و  رطبقه

بورژوایی های اقتصادی  ردهدرصید( نیروی کار شیاآل در فعالیت 51تر ا  )اندکی کم

در تولیید و گرد  و بیه همراه آن کیارگران  یانگی بدون مزد در نواحی شیییرری و 

ر  یاد درآمدهای نفتی در روسیتایی، تبلور این ویرگی اسیت. با این حال، با رشید بسیا

ی  صوصی و دولتی و پرولتریزه ، فرایهد انباشت سرمایه1351ی ا تیار دولت در دهه

های اقتصییادی شییدن بمعیت در هردو نواحی شییرری و روسییتایی با افزایش فعالیت

 –هییای صیییهعتی بزرگ و متوسییی  و بیانکیداری تجیاری دولتی و گسیییتر  بهگیاه

رشید سرم نسبی طبقات کارگر و متوس ،  1355سیال گذاری همراه شید. تا سیرمایه

بورژوا ی در کردند و همچهین افزایش سییرم  ردهویره آنانی که برای دولت کار میبه

در عین حال، سرم نسبی نیروی کار های مدرن اقتصادی، بسیار چشمگیر بود. فعالیت

 کاهش یافت. ی سهتی و مبادله )و کارگران بدون مزد(شاآل در تولید کالایی ساده

ی حاکم و مسل ، و ی قدرت سیاسی طبقاتی در دولت، طبقهنیروی انقلاب موا نه

ای گررابطه بین دولت، طبقات ابتماعی و نیروهای فراملی را تاییر داد. بخش اسیییلام

داران صییهعتی ی متوسیی  همراه با تجار و سییرمایهبورژوا ی و طبقهی  ردهشیییعه

های گرای آنان در بخشیوسیتهد کارگزاران سیاسی اسلامی حاکم پگرا به طبقهاسیلام

ی دولت و دسیتگاه قانونی مسیل  شیدند. در نتیجه به سبب ابرایی، قضیایی و مقههه

نزاع بین بوروژوا ی و  سیییرعتبه مهیافع متفافت طبقاتی، سییییاسیییی و ایدئولوژیک

هبردی های رای حاکم بر سییر سیییاسییتبورژوا ی در نزاع بهاحی بین دو طبقه رده

 سیاسی، ابتماعی، ایدئولوژیک و اقتصادی با تاب یافت.

ا تلال در فرایهد انباشیت و به   ونین فرسیایشییی و تحریم اقتصادی آرب در 

ی  صوصی در نواحی روستایی و دارانهی انقلاب، گستر  رواب  سرمایهنخستین دهه

های کارگر در بخشی شیرری را به تأ یر اندا ت. این امر در افول نسیبی سرم طبقه

های بالایی و میانی تبلور  صیوصیی و دولتی، و افزایش سیرم کارکهان سیاسی در رده

 یافت.می

عرا ، دولت اسیییلامی با سیییا ی و احیای رواب   –ی به  ایران در پیایان دوره

ی تولید را ا  راه سییاست اقتصادی نولیبرالی همراه با ترکیبی ا  راهبرد دارانهسیرمایه



 داری در سطوح میانجی و انضمامی تحلیلطبقات در سرمایه 34 

 یی صییادرات آآا  کرد. این فرایهد به پذیر  راه توسییعههی واردات و توسییعهبایگزی

ای که دارانهدر پایان به  مهتری شد. با سا ی نیام سرمایه« اسیلامی»داری سیرمایه

تابی تابی بود. بهابراین، روند درونتا حد  یادی تضییعیف شییده بود، مهادی فرایهد برون

این، دولت  ود را متعرد به کاهش فعالیت و  ی پیشیییین معکوس شییید. علاوه بردهه

دولتی و بخش تولیید و گرد ، به نفع بهیادهای شییییعی شیییبه ی  ود درمیدا لیه

های اقتصادی  صیوصیی و نرایتام سیهاه پاسیداران انقلاب اسیلامی سیا ت. سیییاسییت

ت، تر اقتصادی درون دولنولیبرالی، اگرچه به سبب مها عات ایدئولوژیک، سیاسی و کم

بورژوا ی و بورژوا ی بزرگ برای احیای ته و پرتهاقر بود، نشیییانگر تمایل  ردهآشیییف

نرادهای با ار کار  بردیراهاین سیاست  دولتی بود. اعمالهای  صیوصی و نیمهفعالیت

های ی مؤرر انحصییاری شییرکتو سییایر کالاها را با سییا ی کرد. این فرایهد به سییلطه

  داران  صوصی مرتبسهاه پاسداران و سرمایههلدیه  بسیار بزرگ بهیادهای شیعی، 

عهوان پیمانکاران بهیادها وسیییهاه یا مرتب  با فرایهدهای تولید و گرد  به بیا آنان در

 کههدگان کالاها و  دمات مهجر شده است.داران یا عرضهعهوان سرامسهاه و بهیادها به

ی و آیردهقانی روستای –در این دوره شیاهد افزایش پرولتری شیدن بمعیت شیرری 

تی فرادول –ی  صوصی و دولتی دارانهشیدن کشاور ی و بدین ترتیب انباشت سرمایه

ی نخسیییت بعد ا  انقلاب همراه بود با گسیییتر  فعالیت هسیییتیم. در حالی که دوره

تابی شییاهد افزایش بسیییار در ی برونبورژوا ی، در دورهداران سییهتی و  ردهسییرمایه

ی متوسیی ، افزایش مدام، شییان و کارکهان طبقهو کارگرانداران مدرن شییمار سییرمایه

های ویره در فعالیتبورژوا ی مدرن، بهی کارگر و  ردهطبقه ی سیییرملیکن آهسیییته

بورژوا ی سهتی و نیروی کار  صیوصیی، و کارگزاران سییاسی و افول آرام سرم  رده

 تابی به سببنی سیاسی فرایهد بروشیان، هسیتیم. اگرچه بهبهبدون دسیتمزد همراه

ی حاکمیت قانون تکمیل نشییده اسییت، روندهای تهش دایم در ماهیت ا هم گسییسییته

 بهدی بخش شاآل سا تار طبقاتی کاملام آشکار است. سیاسی در با پیکره –اقتصادی 

ی بعد ی سرم نسبی طبقات ا  بمعیت شاآل در ایران دورهپروهش ما در مقایسه

های  اصیییی در رآم تفاوتدهد که بهنشیییان می 1355تا  1345ی ا  انقلاب با دوره

را  1345های مرمی بین این دو دوره وبود دارد. اگر تاییرات بعد ا  بزئیات، شباهت

بهدی عهوان یک روند شییهاسییایی کهیم، الگوی روشییهی در برت با سییا ی پیکرهبه
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ر ی ا یر دی کارگر در دههوبود دارد، هرچهد سیییرم نسیییبی طبقه 1355طبقیاتی 

 مقایسه با قبل ا  انقلاب کاهش یافته است. 

ی ی سیییا تار طبقاتی در ایران و مطالعهبرمبهیای مطیالعیات پیشیییین ما درباره

مان دهتوانیم مشاهی فعلی در مورد سا تار طبقاتی در ایران و ترکیه، میمهتشرنایافته

 گونه  لاصه کهیم:در مورد ایران را این

های وبیش هماهه  با ابرای بر ی سییاستکم 1341ی و ا  اوا ر دهه 1355ا  

اقتصیییادی نولیبرالی، روندهای  یر را در ترکیب سیییا تار طبقاتی در ایران مشیییاهده 

 کهیم:می

بورژوا ی در برابر روند آهسته اما فزایهده در روند آرام کاههده در سرم  رده -

 .این سوبه  1345ی کارگر در نواحی شرری و روستایی ا سرم نسبی طبقه

 ی متوس  در طبقات در میان بمعیت شاآل.افت نرخ رشد سرم طبقه -

ی کارگر بود، امرو  ترین طبقیه بیه لحیای کمّی طبقیه، بزرگ1355اگر در  -

بورژوا ی، تهرا اندکی رآم افول نسیبی سرم  ردهی کمّی این طبقه بهاندا ه

 بورژوا ی در کل بمعیت شاآل است.بیش ا  حجم  رده

کز سیرم کارگران در بخش اشیتاال  صوصی، و دوام تمرکز سرم دوام تمر -

 کارکهان دولتی درکل اشتاال در مقایسه با این سرم در بخش  صوصی. 

عمدتاّ فاقد مالکیت  کهرا  ی بیکار موبود در با ار کاراگر بمعیت گسیییترده -

ر کمّی ا  نی کارگر یطبقه فزاییم،ارگان شاآل بیبه تعداد ک ند،وسایل تولید

   آید.حساب میی بامعه بهبقهطین رتدون شک بزرگب

 دار در کل اشتاال.ی سرمایهسرم طبقه ی نرخ رشدکاهش آهسته -

با توبه به شررنشیهی فزایهده، رشد بسیار اندک مشارکت  نان در با ار کار،  -

 و نرخ بالای بیکاری  نان و بوانان.

 

داران و میانه، به بز سیییرمایهدر مقایسیییه با ترکیه و بر ی ا  دیگر کشیییورهای  اور 

ی کارگر، نه سایر طبقات، گرا، نه طبقهای اسلامی متوس  حرفهبورژوا ی و طبقه رده

 مهد باشهد. های اقتصادی و سیاسی  ودشان بررهاند ا  سا مانهیچ کدام نتوانسته
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ر، محی  کاایمهی نادرآمد، و نداشتن مزایا،  پایین بودنهمواره ا   ایران کارگر یطبقه 

ر پردا ت داآلب به دلیل بیکاری گسترده و یا تعوی  )شبح بیکاری  ،و امهیت شیالی 

های مستقل کارگری ا  . برپایی سیا مانآسییب دیده اسیت (پردا ت دسیتمزدیا عدم

 یهای نخستین قرن بیستم برای طبقهسالنخسیتین در  کارگر یآآا  پیدایش طبقه

دشیییوار بوده اسیییت. با این حال  یز  دو دهه ی ا یر  آایتبهکارگر ایران همواره 

رای بباار   است  بهبش کارگری برای تشکیل سا مان های مستقل کارگری، تلاشی

های کارگری و های نو، و طرح مباحث بدید درمیان فعالان کارگری، کمیتهیافتن ایده

البات بهدی مطمسییتقل صییهفی در مورد مسییایل سییا مانی، و صییورت یچهد اتحادیه

کههد. تجربه می موبود کارگری. آنرا شییوه های بدید سیا مانی را در شیرای  دشوار

چهین بوده است که رهبران و فعالان  کارگران ایران همواره یطولانی مبار ه یسیابقه

 بارهااند، بلکه تهرا با تردید کارفرماها و ا  دسیییت دادن شیییال موابه بودهکارگری نه

 .های آنان ا  ارعاب در امان نیستهدمی شوند، و حتی  انواده حبس، شکهجه و تردید

ی بالب و مرتب  بررسییی کمّی و نسییبی دگرگونی در ترکیب طبقاتی طبقات بهبه 

های پایین کارگزاران بورژوا ی و لایهداران،  ردهبز سرمایه)به کارگر و متوس  شاآل

 یدارانهفرایهدهای مسییل  سرمایهسییاسیی دولت(، امکان تقریب و ردیابی روندها در 

ی ما ا  های  صیوصیی و دولتی اسییت. بررسییی مهتشرناشدهتولید و گرد  در بخش

ی دارانهها و تاییرات  یر در فرایهدهای سرمایهی ترکیبدههدهنشیان 1371تا  1355

 تولید و گرد  است.

، سرم نسبی اشتاال بخش  صوصی در فرایهدهای 1371-1355ی در دوره -

داری  صیییوصیییی به نفع سیییرم اشیییتاال گرد  کلی سیییرمایه –ولید ت

دولتی( در این دو فرایهد کاهش یافت. ی دولتی )دولتی و شبهدارانهسیرمایه

درصد در فرایهدهای کلی  31و  11ترتیب حدود ها به، این نسیبت1371در 

های مقایسیییه اسیییت با نسیییبتدارانه بود، که قابلگرد  سیییرمایه –تولید 

 .1355درصد در  23و  11یب ترتبه

ی کارگر شاآل و کارکهان ، سرم نسبی طبقه1355در مقایسیه با  1371در  -

های مختلف ی متوسییی  در بخش  صیییوصیییی و دولتی )مهرای ردهطبقه
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درصد و در فرایهد  12بورژوا ی( در فرایهد تولید کارگزاران سییاسی و  رده

ها که این سرم 1355درصید بود که قابل مقایسیه است با سال  21گرد  

 بود. 1355درصد در سال  11و  12ترتیب به

یابیم که درون هرکدام ا  فرایهدهای تولید و تر، درمیدر سیییطح تفصییییلی -

ن دههد. با ایگرد ، کارکهان بخش  صوصی اکثریت شاآلان را تشکیل می

، بخش  صیوصیی بیشتر به سمت فرایهد گرد  1371تا  1355حال، طی 

ست، در حالی که کارکهان بخش دولتی و فرادولتی در فرایهد با شیده ابابه

تولید افزایش یافته است. در این دوره، در فرایهد تولید سرم کارکهان بخش 

یابد. در درصیید افزا  می 27درصیید کاهش و دولتی به  11 صییوصییی به 

درصد افزایش  41همین دوره، سرم کارکهان  صوصی در فرایهد گرد  به 

 یابد.درصد کاهش می 33لتی به و کارکهان دو

 

 یادآوری پایانی 
ی رواب  شییهاسییی مارکس، به مطالعهشییها تی و شییها تهای هسیتیبا واکاوی بهبه

داری بییه طور عیام، و در نتیجییه پیچییده بین رواب  ابتمیاعی مختلف در سیییرمیاییه

طور  اص، دسیییت  ده و تلا  داری بهپردا ی طبقیات ابتماعی در سیییرمایهمفروم

 تِر تعّین را نشانی ابتماعی در سیطح انضمامیایم تحلیل مارکس ا  تعیّن طبقهدهکر

ی پیوند تعرد سییییاسیییی و دقت نیری، موردتوبه آنانی قرار بدهیم. امیدواریم نتیجه

حل مهاسیب پیشِ روی بهبش کارگری را حرکت به سیمت سیوسیالیسم گیرد که راه

 دانهد.می

ی نقد علم اقتصاد متعارف است، چراکه اقتصاد نزد مارکس تحلیل طبقاتی شالوده

ای اسیت برمبهای استخراج کار اضافی ا  یک طبقه توس  داری اسیاسیام رابطهسیرمایه

ی تجربی تا ترسیم انتزاعی سرمایه ی دیگر. رو  نیری مارکس که ا  مشیاهدهاطبقه
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 تر تحلیلشیود و سیهس به سطح انضمامیآا  میی ذاتی، آن آطور عام، یعهی رابطهبه

 دهد.داری را تشکیل مییابد، بهیاد بررسی ما ا  طبقات در بوامع سرمایهارتقا می

شییها تی که راههمای های مارکسیییسییتی اصییول رو در بسیییاری ا  برسییی

شوند و در نتیجه مشکلاتی آیرضروری صراحت بیان نمیهای نیری هستهد بهاستدلال

 داریکههد. ا  این رو، ما بررسی سا ت اقتصادی طبقات در سرمایهسیر ایجاد میدر تف

انضییمام آآا  کردیم. این  –را با پرسییش ا  دیالکتیکِ رواب  ابتماعی و سییطوح انتزاع 

 امر به بحثی فشرده بر سر اصول رو  دیالکتیکی مهتری شد.

تصییاد سیییاسییی رو  شییهاسییی نقد اق ،های قبلی دیدیمگونه که در بخشهمان 

های ی رواب  دیالکتیکی بین پدیدهکلاسیییک و نوکلاسیییک مبتهی بر سییه اصییل عمده

یک کلیّت ابتماعی  های ابتماعی دراست. پدیده بر اسیاس وحدت ضیدین ابتماعی

، و اندهشدکههده و هم تعیین، هم تعیینمتضادند که هم بالفعل و هم بالقوه تیوحد در

هد و یابهد، تحق  میبالا  وضیییعیتی بالقوه برمی این پدیده ها تاییرند. در حالهمواره 

 -مهط  دیالکتیکی برای بررسیییی رواب   گردند.ی دیگری با میبیه وضیییعییت بالقوه

اقتصییادی، ربات پویا و  -ابتماعی  هایفرایهدهای اقتصییادی و آیراقتصییادی در نیام

وحدت نامتهاهی و اع و انضمام، انتز ا  بمله کل و بزء،بر مقولات فلسفی  ،هاتاییر آن

متهاهی در حرکت، مطل  و نسبی، درونی و برونی، شکل و محتوا، نمود و ذات، حدوث 

وحدت تاریخی و  ،های ابتماعیآن در بررسیو وبوب، اتکا دارد. دو اصل مهطقی عام 

 .است مختلف انتزاع و انضییمامدرسیطوح مهطقی و رو  فرارفتن ا  انتزاع به انضیمام 

 است که در مهط  دیالکتیکیِ ، چارچوب سرشت دیالکتیکی تولید دانشِ ابتماعیاین

   .یابدپروهش نزد مارکس با تاب می

و طبقات « داری نابسییرمایه»برمبهای رو  نیری مارکس، ما ا  ترسیییم انتزاعی 

داری و سا تار تر انتزاعی( در سرمایهتر )یا کمهمهای آن به رواب  ابتماعی انضیمامی

هد کشها تی که این فرایهد را هدایت میی رو طبقاتی آن حرکت کردیم. اصیل پایه

ی این دههد یا مشاهدههایی که فرایهدهای واقعی را با تاب میچهین اسیت: تهرا رو 

 های بدیل برمبهایها و فرضیهکههد، مهاسیب و بجاست. نیریهفرایهدها را تسیریل می

آمیز بین ی تهاقرویره در مورد رابطهاین امر به شیییود.این اصیییل پیذیرفته یا رد می

 طبقات ابتماعی اهمیت دارد.
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ی ما، تمامی فرایهدهای اقتصیادی و آیراقتصادی، یعهی تمامی بهابراین، در مطالعه

های بالقوه و بالفعل، های ابتماعی، در یک کل ابتماعی در وحدت متضاد مؤلفهپدیده

اند. چهان که در بخش در حرکت و تاییر دایمی شیییده،کههده و تعیینعهاصیییر تعیین

 ودکار،  ایکه رابطه نخسیت دیدیم، این تفسیر ا  تعیّن دیالکتیکی اشاره بر این دارد

و  های اقتصییادیبلافصییل و بدون میانجی بین آن چیزی که وحدت دیالکتیکی مؤلفه

با . در اینهای ابتماعی در کلیت یک بامعه وبود نداردآیراقتصادی است و پراتیک

یرد که گای مورد تأکید قرار میی تولید بر سیایر رواب  به شیوهکههدهسیرشیت تعیین

هم ا  دترمیهیسییم متعارف در چهین ادعاهایی ابتهاب شییود و هم ویرگی تاریخی این 

گرای رواب  ابتمیاعی موردتیأکید قرار گیرد. هر دیدگاه دیگری یا برمبهای نگاه تقلیل

 شهاسی متعارف، یا پیوند نامتعیّهیمعلول مکانیکی اقتصاد و بامعه اقتصیادی یا علت و

ب، آلیسییتی ناایده –ویا تبیین ذههی  سییا تاری متعارف، –ا  رواب  متقابل کارکردی 

 شود. بها می

تاریخی تقریبی ا  واقعیت هسیییتهد. آیا  –تمامی مفاهیم علوم طبیعی و ابتماعی 

معهایش این اسییت که تخیلی اسییت چون تقریبی ا  واقعیت اسییت   یر. یک مفروم 

شییود و ولو آن که سییرشییت ذاتی واقعیت را با تاب دهد، نخسییت ا  واقعیت مهتزع می

طور کامل با واقعیت انطبا  داشیته باشد. باید فضای کافی واسیطه و بهقادر نیسیت بی

با نه با یک فرایهد مهطقی ناب، که با فرایهدی ی این واقعیت گذاشت که ما در اینبرا

 گیری مهط  درونی آن سروکار داریم. تاریخی و با تاب تبییهی آن در تفکر و پی

ی اقتصیادی شهاسایی طبقه و سا تار طبقاتی، ی بهبهی حاضیر دربارهدر مطالعه

ی انتزاع و ارتقای این نیریه به بررسیییی مفرومی در سیییطح بالا –بین فعالیت نیری 

های مشخر تاریخی تمایز قائل شدیم. با این حال، تأکید کردیم تر وضیعیتانضیمامی

دا ، انناپذیر اسیییت. برمبهای این چشیییمکیه این دو بهبه به لحای دیالکتیکی بدایی

برای  نخسییتین گام ضییروریی اقتصییادی طبقات ابتماعی صییرفام شییهاسییایی شییالوده

 شها تی تعیّن دیالکتیکی وی رو ی طبقاتی است. با آگاهی ا  بهبهی مبار هعهمطال

انضیمام، طبقات اصلی و طبقات فرعی در هر سطح انضمامی در یک  –سیطوح انتزاع 

گونه برمبهای ایم که چهداری را شیییهاسیییایی کرده و نشیییان دادهی سیییرمایهبامعه
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صییادی طبقات ابتماعی شییاآل را به ی اقتمان ا  طبقات قادریم بهبهسییا یمفروم

بدین ترتیب، تقریب کمّی سا تار طبقاتی نیروی کار شاآل صورت کمّی نشان بدهیم. 

ای ی لا م، اما نه کافی، برای بررسی  ود طبقه است. با این حال، چهین مطالعهشالوده

ی هفوری 22ای در کهد که چهان که مارکس در نامهبهییادی برای مطیالعاتی فراهم می

اسیییت و به رهایی ا  « انیدکی عقل سیییلیم»نوشیییت، متواضیییعیانیه میدعی  1111

ی مارکس به دومیلا نیامهگرایش دارد. )« تخیلی نیاگزیرهیای آییهی و بیهبیهیپیش»

 هایس( نیووان

داران طبقات داری کارگران و سرمایهابتماعی سرمایه –بهدی اقتصادی در صورت

های  صوصی شدت متهاقر )در بخشی متوس ِ بهاصلی هستهد، در عین حال طبقه

رآم اهمیت کّمی نسبی های سیهتی و مدرن( بهبورژوا ی )در فعالیتو دولتی( و  رده

دههد. اما طبقات رعی را تشیییکیل میتوسیییعه، طبقات فویره در کشیییورهای درحالبه

اقتصاد و سرمایه در  عهوان نیروی عیهی آیرشیخصییابتماعی را نباید تهرا در  ود به

نیر گرفت. طبقات باید برای  ود بشوند، یا به عبارت دیگر برمبهای مهافع عیهی  ود 

تر، دهی دسیییت بزنهد. ا  این رو،در سیییطح انضیییمامیبیه کهش آگاهانه و سیییا مان

های ابتماعی مانهد عوامل سیییاسی و سیا ی سیا تاری طبقه باید سیایر مؤلفهوممفر

ی عهوان فرایهدگیری طبقه بهگیری آگاهی ایدئولوژیک برای شیییکلو شیییکل حقوقی،

کهشییگرانه را نیز در نیر بگیرد. آگاهی طبقاتی متأرر ا  ایدئولوژی مسییل  و نرادهای 

، نیام مذهبی و آمو شی است. هریک ا  هاسییاسی مانهد دولت، احزاب سیاسی، رسانه

های ابتماعی اسییت. بهابراین، در بران این عهاصییر میدان مبار ات طبقاتی و بهبش

واقعی، فرایهد با تولید ابتماعی در سیییهررهای تولید و گرد ، به فراسیییوی با تولید 

ی رواب  اقتصییادی و رود و مسییتلزم وحدت متهاقر پیچیدهسییرمایه و توان کار می

 ها و مها عات، است. راقتصادی، سا تارها و فرایهدها، قدرتآی

بیا در نیر گرفتن تشیییدید ترابم اقتصیییادی نولیبرالی به کار مزدی و آیرمزدی 

های کارگران، اآلب  نان و نوبوان، و بیکاران، درک رابطه بین کار مزدی، کار  یانواده

ناشییده را کار  نان بدون مزد، و بیکاری ضییروری اسییت. بخش اعیم سییاعات پردا ت

دهد، درک این امر برای هماهه  سییا تن مطالبات سییوسیییالیسییتی و تشییکیل می

فمیهیسیتی نیز ضروری است. سرمایه )ا  راه تردید به ا راج کارگران مزدی( و دولت 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1881/letters/81_02_22.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1881/letters/81_02_22.htm
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های اقتصیادی( ا  بیکاری برای کهترل تقاضا برای کار مزدی استفاده )ا  راه سییاسیت

برند. بهابراین، نیا های کارگران هاسییت و آن را به کار میآنکههد. این اسییتراتری می

 وحدت ی اشیییتاال کاملبا مطالبهمزدبگیر و کارگران بیکار،  نان و مردان، در نرایت 

 یابد.می

داری اسیییت و اقلیت مالک، یعهی بگیر در کانون تولید سیییرمایهکیارِ مزد و حقو 

عهوان اکثریت مردم تولید بگیران بهو حقو داران، به ار شی اتکا دارند که مزد سرمایه

کههد. با این حال، در طول تاریم، کار مزدی تهرا یکی ا  اشکال مختلف کار بوده و می

ناشیییده اتکا ای به اشیییکال مختلف کار پردا تتمیامی بوامع طبقیاتی نیز تیا اندا ه

 اند.داشته

انوار و کار بدون مزد ندرت مردان( در  درسیت است که کار بدون مزد  نان )و به

ی تولید و گرد  نیسییت، اما این دارانهشییان مسییتقیمام درگیر فرایهد سییرمایهفر ندان

ار بخشد. کفرایهد مهوط به کار  انگی آنان اسیت و کار آنان به ار   کالاها تحق  می

کهد و این امر به میانجی ی  ود هسیییتی کارگران مزدی را با تولید مینوبه انگی به

کهد. با گسیییتر  مزدهیا و قیمیت کیالاهای دا لی، قیمت توان کار را تعیین می بین

ویره در داری، مشیییارکت  نان در با ار کار و فرایهدهای تولید و گرد ، بهسیییرمیاییه

کشیورهای آیرمسیلمان، افزایش یافته اسیت. این مشیارکت فزایهده مشارکت آنان در 

ویره در کشییورهای چهد این مبار ات بهمبار ات کارگری را نیز افزایش داده اسییت، هر

های ابتماعی، بهسیتی، مسیلمان ناهمگن اسیت. سیرکوب طبقاتی و سیایر سیرکوب

 قومیتی، ملی و هویتی متمایز هستهد، اما در پیوند با یکدیگرند.

 صوصی علیه کارگران مزد و  –داران دولتی در واکهش به ترابم توأمان سیرمایه

ی کارگر و دیگر شیییدگان، طبقههای ابتماعی سیییرکوببگیر و سیییایر بهبشحقو 

 شان برقرار کههد. اکثریتمترقی باید پیوندهای لا م را بین مبار ات –های مردمی لایه

های ی کارگر نیا های بهبششدگان مالک وسایل تولید نیستهد، اما اگر طبقهسرکوب

ها را طرح نکهد، هرگونه وحدتی صییوری، تی را به رسییمیت نشییهاسیید و آنآیرطبقا

گیر بگرانه  واهد بو د. کارگران مزد و حقو انگارانه و در نرایت سرکوبمکانیکی، ساده

شده هستهد. وحدت های ابتماعی متعدد سییرکوبدر مقام یک طبقه بخشیی ا  گروه
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ی ابتماعی برای دگرگونی نیام وهاتر این گری طبقیاتی با مبار ات گسیییتردهمبیار ه

 سرکوب ضروری است. 

داری اکهون، مبار ات کارگران مزدی و آیرمزدی و بیکار در کشییورهای سرمایههم

توسییعه عمدتام تدافعی اسییت و هدفش حفو حقوقی اسییت که به سییختی بدان درحال

مبار ات  یبخش باید با تقویت فعالانهرهایی –طلب اند. سیاست دگرگونیدسیت یافته

 بالفعل، ا  وضعیت تدافعی به ترابمی حرکت کهد.

تر داری بیشهمیان گونیه کیه در بخش سیییه گفتیم، بحران فربیامین سیییرمایه

ای اقتصیادی. با این حال، بهیاد سییاسییی گرهگاهی انسیانی و تاریخی اسیت تا مسیأله

ارد و ی ابتماعی اسیییت که دانش تاریخی، فهی و ابتماعی دای برترآن طبقهبیامعه

 نفستولید ابتماعی برای اهداف ابتماعی برتر ا  اعتمادبه دهی نیروهایبرای سا مان

بر وردار اسییت. این مسیییر راهبردی به سییوی هدف مسییتلزم رهبری دموکراتیک آن 

 طبقه است.

یام ها، پها و کهشییگریپردا یای پایانی و آمو نده برای تمامی نیریهعهوان نکتهبه

 ها صاد  است:ها و مکانی  ماننیر ا  بستر مشخر آن، در همهصرفگفتاورد  یر، 

برای ا  نو سییا تن ...، با هر مشییقتی باید آآا  کهیم نخسییت به آمو تن، دوم به »

اب بیا حرفی  عبارتی مهسوخگاه دریابیم که آمو   آمو تن و سیوم به آمو تن تا آن

وبیش همواره هذیریم که کمنخواهید بود )بیایید بیا صیییداقیت تمام ب هیاطبع امرو ی

واقع باید بخشی ا  هستی ما بشود تا در دسیتخو  آن هسیتیم( تا دریابیم آمو   به

ر ولی تبرتر است کم)لهین، « ی  ندگی ابتماعی ما باشد.تمامی عهصر مؤلفهعمل و به

 (1723، تر باشدبر
 

 

  

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1923/mar/02.htm
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1923/mar/02.htm
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 هانوشتپی

 «کارگردانی»، «نیارت» ،«کهترل»و کارگر، « کارکرد کار»دار ، و سییرمایه «کارکرد سییرمایه»ی درباره 1

ی گروهی )فراگیر(، ن.ک. ) کولکتیو(، و سیییرمایه «کار بمعی»، «فرآیهد ابتماعی کار»ومیدیرییت در 

 13مارکس، بلد اول، فصل 
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch13.htm 

 

 همان.2 
 همان. 3

 (11: 1711ی این دگرگونی تاریخی، ن.ک کرامهتون و گوبای )درباره4 

ی ی ار   باری رانت )اباره( و برای  مین، در مالیهتوبه داشیییته باشیییید که بحث مارکس درباره5 

 د.شوها عملیاتی میمتعارف با استفاده ا  فرمول ار   کهونی برای دارایی
 

دهی تولید و واسهاری  مین طور مستقیم درگیر سا مانداران بزرگ ضیرورتام بهداری  میندر سیرمایه4 

 دار نیستهد.داران سرمایهبه اباره
ی گروهی )فراگیر( ن.ک. ی کار بمعی و کارکردهای سیییرمایهبرای آگیاهی بیشیییتر ا  بحثی درباره 1

: 1715(، کارتر )21: 1771(، رایت )51-51: 1711کارکدی )( و 14-47: 1711کرامهتوان و گیابیای )

مهد در مقام ی سییربار نیامعهوان بخشییی ا  هزیههی کار نامولد به(. برای آگاهی ا  بحثی درباره41-41

( و ام. بی. 1711ی آیرسیودی ار   اضافی ابتماعی ن.ک. شیم )ی رابت یا مؤلفهبخشیی ا  سیرمایه

 (.1773ای. اسمیت )

 

شود، نه با تولید به داشیته باشید که این ما اد در طی  مان ا  راه انباشت سرمایه  ل  و حفو میتو1 

 شها تی کارگران. یست

 

سیییا ی مفروم . ابرامات بسییییاری در مفرومفصیییل نو دهم بلید اول سیییرمایههمچهین ن.ک. بیه 7 

. داری وبود داردی مارکسیستی طبقات ابتماعی و سا تار ابتماعی سرمایهدر نیریه« پرولتاریالمهن»

ان دسیییتتری»)پریکاریا( و « کارانرباتبی»ی کار یا مفروم بدیدتر آیا با بمعیت ما اد و ارتش ذ یره

های های بررسییییریختگی واقعی  ندگی در محدودههمبهاب مرتب  اسییت  این ابرامات با ت« شییرری

 (.  1711داری است. برای بررسی مفروم لمهن پرولتاریا، ن.ک. دریهر )بلد دو، انضمامی سرمایه

 به بایهای مارکسیییسییتی با بسیییاری ا  پروهشییگران، کهشییگران، احزاب و اتحادیهبار دیگر در این11 

آمیز های ابرامکمّی کارکهان دولت در سا تار طبقاتی به تعمیم –سیا ی نیری و بررسی تجربی مفروم

  دند.دست می

                                                      

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch13.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch19.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch19.htm
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  1314برداد و نعمانی، طبقه و کار در ایران  و 2114نعمانی و برداد ن.ک. به 11 

ی  مانی مشییخر ی مشییخر و دورهی مطالعه در سییومین سییطح انتزاع در بامعهمثال بربسییته12 

( ارر مارکس اسییت. در این 1152) هردهم برومر لویی بهاپارت( و 1151) ی طبقاتی در فرانسییهمبار ه

ی مهافع ابتماعی مختلف را که در آرار که سییرشییار ا  بزئیات تاریخی اسییت، مارکس مسیییر مبار ه

طور  اص ارتباطات متهاقر بین شکل ظاهری یک مبار ه ای ا  مبار ات سییاسی و بهی پیچیدهشیبکه

کهد. مارکس در این دو کتاب به تمامی انواع یابد تحلیل میعی آن بیا تیاب میو محتوای ابتمیاعی واق

هیای مختلف بورژوا ی، برای مثال مالی و صیییهعتی )که متمایزند ا  طبقیاتی ابتمیاعی، میانهید بهیاح

، بورژوا یی متوسیی ،  ردههای پایین طبقهپا، لایهصییهفعتگران و تجار کوچک(، مالکان، دهقانان  رده

اند. پرولتاریا، اشیییاره دارد که بر ی در حال رشییید و دیگران در حال افولران، پرولتاریا، لمهنصیییهعتگ

ی اسییتقلال نسییبی دولت در برابر طبقات و ارتباط  اص بین دولت و مضییمون مرم کتاب دوم درباره

اتی بقی بهاح طگر سلطهعهوان تسریلی حاکم )بورژوا ی مالی( اسیت که نقش دولت را بهبهاح طبقه

 گیرد. ن.کحاکم در نیر می

 1151، ی طبقاتی در فرانسهمبار همارکس، 

 1152، لویی بهاپارت هردهم برومرمارکس، 

 

اشاره  1721کم پهج سا تار اقتصادی در اتحاد شوروی در سال به دسیت« مالیات بهسیی»لهین در 13 

د، کههکهد، اقتصیاد پدرسیالاری در شیکل مزارع  راعی و قبایلی که برای مصیرف  ودشان تولید میمی

 سوسیالیستی اشاره داری دولتی وسرمایهداری، تولید کالایی کوچک، و سیا تارهای اقتصیادی سیرمایه

 (1721ولادیمیر ایلیچ لهین، مالیات بهسی، کهد. )می
  

 .  1317،بایی طبقات در ایرانسی سال بابهو برداد و نعمانی،  2114ن.ک. به نعمانی و برداد  14

های ی تحلیل تفصیلی بایگاه طبقاتی و تقریب کمّی در سطح انضمامی که مهحصرام برمبهای دادهبرا15 

های تفصیییلی : فصییل دوم(. در آن مطالعه ما به داده2114سییرشییماری اسییت، ن.ک. )نعمانی و برداد 

تری اتکای کمی اشتاال که قابلیتهای سالانهاتکا داشتیم، نه پیمایش 1315تا  1355های سیرشیماری

مرد( را با توبه به معیارهای طبقاتی در یک مقطع  مانی و در درا مدت  –ها )کل و  ن دارد و بعد داده

کردن، کل ) ن و مرد( و نیز  نان شیییاآل در نیروی کار، تعدیل کردیم. با این همه، کار ما در مورد کمّی

تقریب کمّیِ طبقاتی نرایتام در یک  گردد. آنای در  لال انقلاب ایران با میسیییا تیار طبقیاتی، به دوره

مهتشر شد. سهس در در  1342در سال  سا تار اقتصادی ایرانی کتاب سییاسیی و سیهد مفصل درباره

لحای نیری و تجربی تکمیل و در این رویکرد تقریب طبقاتی به طور کامل به 1314تا  1314های سال

 ( مهتشر شد.1311کتاب کار و طبقه در ایران )

http://www.marxists.org/archive/marx/works/1850/class-struggles-france/
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1852/18th-brumaire/
http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1921/apr/21.htm
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های دانشییگاهی در امریکا، کانادا، فرانسییه و ی ما در بسیییاری ا  کهفرانسادعا مبتهی بر مشییاهدهاین 14 

ارائه  مان در آنهای مهتشرشدهدیگر کشیورهای اروپای آربی و ترکیه است که تحلیل طبقاتی و بررسی

 شده است.

 .5و  3های ( فصل1314)طبقه و کار در ایران ن.ک. برداد و نعمانی،  11
 


