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 ی طبقات ا جتماعی در بررسیکوشش

   معاصری دارهيومفهوم طبقه کارگر در سرما
   ذرماه هشتاد و ششم آهد                                                                                                    شرويپناصر

 
  
يکی از مهمترين پرسش هايی که در برابر سوسياليست ها قرار دارد ، مساله پاسخ يابی به مفهوم طبقات اجتماعی و  

جستجو گری در مفهوم طبقه تنها به اين محدوده مربوط نيست که مار کسيست . کنکاش در مفهوم طبقۀ کار گر است 

از اين مهم داشته اند ، بلکه اين موضوع از آن جنبه اهميت دارد که سرمايه بنا به سرشت ها در گذشته چه درکی 

در هر دوره ای از حرکت سرمايه ، تحوالت . درونی اش ، نيازمند تحول در وسايل توليد و رشد بار آوری کار است 

فته و در متن سازمان رار گرتکنو لوژيکی و پيشرفت های دانش به گونه ای پيچيده و آشکار در خدمت سرمايه ق

ت طبقاتی ، فعاليت های کاری افراد و موقعياجتماعی کارآن، که ساختاری هيرارشيک، بوروکراتيک وسلطه گر است

زيرمجموعۀ طبقۀ کارگررانده  ديگری بهوعده زديک ميکندبه قطب سرمايه نبرخی را. آنهارا تحت تاثيرقرارميدهد

ات اجتماعی را مورد طبقزمند آنند که تأثيرات هردوره ای ازحرکت سرمايه، برت ها نيااين مارکسيسبنابر. ميشوند

ند تصويری مارکسيستی تواپرسش اما اينجاست که کدام روش درگزينه های بنيادين اين بازبينی، مي. بازبينی قراردهند

  ! خدوش نشود؟های طبقاتی مای که مرز به گونه د وگروه های اجتماعی به دست دهد،موقعيت طبقاتی افرااز

در بررسی مفهوم طبقات ، کم نبوده اند پژوهش هايی که در تحليل های رازآلود به سرگيجه های بيشتر از مفهوم طبقه 

بی ترديد . ر گرفته استمنجر شده و يا با طرح نکاتی مؤثر و پيش رونده ، پيامدش ، اما در مسير ديگری از ابهام قرا

 داده های آماری به اين نتيجه ميرسند که چون تعداد کارگر بوده ايم که با اتکا بهما با نگرش هايی روبرو بسياری از

طی و روبوتيزه يا با طرح نکاتی در بارۀ تکنولوژی های ارتباهای سرمايه داری پيشرفته کمترشده، وتوليدی درکشور

  ارگر موقعيت تاريخی اش طبقۀ کگيرند کهبه نفی تئوری ارزش مارکس رسيده وسپس نتيجه مي، شدن بخشی ازصنايع

  . ازدست داده استیستـــي لاي سو س- ی اجتماعـــیرا در دگرگون

ه مگرازنظرمارکس، ، اين پرسش مطرح است کشود بگذريم افراط هايی که درتحليل داده های آماری ارائه میاگراز

  آنهم دربرخی( دن تعداد آنها کم ششد که حاال بااطالق مي) افرادی که کارمولد ميکنند(ط به بخش توليدی فقطبقۀ کارگر

ن نتايج مخدوش به اي) ی پيشرفتۀ سرمايه داری و درست برعکس افزايش کارگران بخش غيرمولد در آنجاکشورهااز

انتقالی به  دوره  يک مدعی اند که ما در دست زده اند وجديدی  با اتکا به همين روش به کشفيات برخی ديگر! رسيد؟

طرفداران !(اما دراينکه نيروهای توليدی دراين نظام جديد چيست، درمانده اند. يد هستيم جد -يک نظام ا قتصادی

، پيروان وجالب اين است که اين نوع ازتحليل مخدوش دربارۀ مفهوم طبقه") مايه داری جديدسر"اطالعاتـــی و جامعه

  . ستی هم عرضه می شوددی های مارکسيايرانی هم پيدا کرده و متاسفانه چنين روايت هايی در بسته بن

گونه هايی از درميان چپ راديکال نيز. قه تنها به اين محدوده خالصه نميشودمفهوم طببرداشت های انحرافی از

برابر يت هايی که نه تنها همسان نيستند، بلکه درروا. اشکال گوناگون مطرح است طبقه درروايت ها ی انحرافی از
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  . می گيرندهم نيز قرار

يک برداشت ، . لی ، اما دو درک متفاوت انحرافی از مفهوم طبقه را می توان از يکديگر تفکيک کرد در يک نگاه ک

از منظر اين روايت همۀ . روايت باز و فراخی از مفهوم طبقه بطور کلی و طبقۀ کارگر بطور خاص ارائه می دهد

و يا تقريبا همۀ ( مزد و حقوق بگيران،آيا همۀ . مزد و حقوق بگيران ،، از اجزاء طبقۀ کارگر محسوب می شوند ,,

در زير مجموعه طبقۀ کارگر قرار می گيرند ؟ آيا مديری که در يک مؤسسۀ سرمايه داری کار می کند و در ) آنها 

و کارگری که در همان مؤوسسه تحت کنترل وادارۀ همان مدير ) مالک وسايل توليد نيست ( سهام آن مشارکت ندارد 

کارمندی،، که در همان ,, مزد و حقوق ،، بگيرند ، به يک طبقۀ واحد تعلق دارند ؟ آيا " ,,کار می کند و هر دو

 نظارتی نداشته اما بر پروسۀ ادارۀ سرمايهکار ديگری را کنترل نمی کند و برعين حال که سه کار می کند و درمؤس

سۀ آنها در سيستم تاريخا معين ايگاه هرکارخود کنترل دارد، جايگاه طبقاتی اش ازآن مديروکارگرمتفاوت نيست؟ آيا ج

است و  يکی) دستمزد ودرآمد نسبی(فت ازتوليداجتماعی نحوۀ دريا آن وباسرمايه داری وسازمان کارمتناظرتوليد 

   اشان را مشخص کرد؟ی طبقاتگاهي توان جایچگونه م

رکراتيک سازمان اجتماعی کار ايراد اين روايت اين است که سرمايه را بعنوان يک رابطۀ اجتماعی و هيرارشی بو

  تقليل پيامد چنين روايت های. ازوفراخ، مرزهای طبقاتی را مخدوش ميکندآن را ناديده گرفته و با اتکا به يک روش ب

  . هستزي نی طبقاتۀ در مبارزيیگرا

صنايع از نگاه اين روايت ، طبقۀ کارگر محدود به کارگران . روايت ديگر از طبقه روايت تنگ و باريک است 

و اگر هم سخاوتی باشد و کارگران بخش ) اصطالحًا کارگرانی که مولد ارزش اضافی هستند ( توليدی است 

بازرگانی و يا بخش های ديگری از کار کنان يک جامعه با اتکاء به روش های دل بخواهی به مجموعۀ کار گران 

محدود است ، از موضوع تحليل طبقات به کنار اضافه شوند ،اما چون نقش آنها در اعتصابات و اعتراضات کارگری 

  . ينش اما چيزی جز محدود نگری نيستپيامد اين ب!! گذاشته می شوند

با اينکه تمايزات واقعی از مفهوم طبقه ، بين اين دو روايت انحرافی موجود است ، اما در روش تحليل نقاط اشتراک 

( لکيت بر وسايل توليد معيار سنجش گروه های بااليی جامعه است مثال از منظر هر دو ، تنها رابطۀ ما. زيادی دارند 

بنا بر اين رابطۀ سلطۀ طبقاتی در پروسۀ حرکت سرمايه و تأثيرات اش بر سازمان اجتماعی ) . و يا غالبا چنين است 

 به سرمايه و از کار سرمايه داری و تغيير در جايگاه طبقاتی افراد ، ـــ به ويژه روند تجزيۀ طبقۀ ميانی که از باال

نکتۀ ديگر محدوديت هر دو اين روايت ها از مسالۀ . پائين به اردوی کار مربوط می شوند ـــ ، نا ديده گرفته می شود 

رابطۀ طبقات اجتماعی با گروه های شغلی است به گونه ای که حرفه های شغلی واحد را معيار تعلق طبقاتی آنها قرار 

اين نوشتار .... ت به نتايج متفاوتی از جايگاه طبقاتی گروه های شغلی هم برسند و هر چند که ممکن اس.می دهند 

کوششی است برای راهيابی به روشی که بتواند ، تصويری کم و بيش روشن از مفهوم طبقات اجتماعی در دوران 

  . رار گرفته است در اينجا طبقات و مسا لۀ طبقۀ کار گر ار جايگاه توليد مورد بررسی ق. معاصر به دست دهد 

گروه هايی که با توليد رابطه ندارند و به ويژه مسالۀ طبقه از منظر سياسی که از ملزومات بسيار مهم تحليل و 

ت که در به جزء مديران بورکرات و تکنوکرا. ( بررسی مفهوم طبقات است را به نوشتۀ ديگری واگذار می کنيم 

ی که در اينجا بکار رفته با استفاده از پژوهش هايی است که مارکسيست مفاهيم. )اندگرفته همين جاموردبررسی قرار
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که روند ه که اين پژوهش ها بگونه ای بکاربارۀ مفهوم طبقات اجتماعی داشته اند و تالش شدهای مختلف در

  . باشد که ممکن است برخی از آنها دارند، بدورمحدويت هایاز

يمی از مفهوم طبقه بطور عام و رابطه اش با سيستم تاريخا معين يک تعريف معتبر از طبقه هنوز يک تعريف قد 

  توليد اجتماعی بطور خاص از معتبرترين تعريف ها از طبقه است به شرطی که اجزاء بهم پيوستۀ اين تعريف در 

  : ارتباط با هم مورد توجه قرار بگيرد

 خود در سيستم تاريخا معين توليد اجتماعی طبقات به گروههای بزرگی از افراد اطالق می گردد که بر حسب جای,, 

با و سايل توليد ، بر حسب نقش ) که اغلب بصورت قوانين تعيين و تنظيم گرديده است ( ، بر حسب مناسبات خود 

درسازمان اجتماعی کار و بنا بر اين بر حسب شيوه های دريافت و ميزان سهمی از ثروت اجتماعی که در اختيار 

طبقات آنچنان گروهی از افراد هستند که بين آنها يک گروه می تواند بعلت تمايزی که بين . تمايزنددارند از يکديگر م

  پزوهشی ) ١(جای آنها در رژيم معين اقتصادی اجتماعی وجود دارد، کار گروه ديگر را به تصاحب خود در آورد،، 

  : دهد اين گونه مورد توجه قرار می اجزا مختلف و بهم پيوسته اين تعريف را

يعنی توضيح تمايز گروهای . يک جز شامل گروههای اجتماعی در سيستم تاريخا مشخص توليد اجتماعی است ,, 

اجتماعی ازطريق اينکه آيا توليد کننده اند يا نه ، اداره کننده توليداند يا نه ، جزء ديگر مناسبات گروه های اجتماعی را 

 مسالۀ مالکيت خصوصی بر وسايل توليد ، نکتۀ بعدی ، تعريف گروه های با وسايل توليد و مبادله بيان می کند يعنی

هر سيستم تاريخا معين توليد اجتماعی سازمان اجتماعی کار . اجتماعی و نقش آنان در سازمان اجتماعی کار است 

دهی توليد اگر فصل مشترک تمامی سيستم های اقتصادی است اما چگونگی سازمان . متناظر با خود را دارند 

در سرمايه داری طبقۀ کارگر به جبر اقتصادی نيروی کارش . پروسۀتوليد و کار در هر سيستم توليدی متفاوت است 

را می فروشد ، استثمار می شود و نقش سازمانگر و هدايت گر سازمان اجتماعی کاررا بعهده ندارد و اين نقش از آن 

است که درجامعۀ ) شيوه دريافت ( لۀ در آمد و دستمزد جزء ديگر مسا. بورژوازی و کار گزاران سرمايه است 

  در ادامه کوشش ميشود که اجزاء به هم پيوستۀ اين تعريف ) ٢( سرمايه داری معادل پولی ارزش نيروی کار است ،، 

  .  در سيستم تاريخا معين توليد سرمايه داری ، مورد بررسی قرار گيرد

دارند مورد  هايی را که با توليد اجتماعی سرو کارگروهدا رابطۀ افراد وطبقات بهتراست که ابتروش شناسی مفهوم در

بررسی قرار داده و سپس در متن تصويری که از اين رابطه به دست می آيد به موقعيت طبقاتی گروه هايی بپردازيم 

  . بررسی قرار دهيمکه بطور مستقيم رابطه ای با توليد ندارند و جايگاه هر يک از اين گروه ها را بطر مشخص مورد 

  فعاليت های توليدی و تناقضات آن در سيستم سرمايه داری 
سرمايه داری يگانه شيوۀ توليدی است که در آن توليد کااليی تعميم يافته حاکم است و نيروی کار در آن به مثابه کاال 

 پولی که به صورت سرمايه يعنی اينکه. از ملزومات تداوم حرکت سرمايه روند ارزش اضافی مداوم آن است . است 

بخشی از اين ارزش . بکار گرفته شده در پروسۀ توليد به ارزش اضافی ــ که محصول کارگر است ــ تبديل می شود 

به خود سرمايه و برای سرمايه گذاری بيشتر اضافه می شود و مابقی آن بين بخش های مختلف سرمايه به نسبت های 

هر کاری که در اين پروسه قرار گيرد به اين شيوۀ ) رزش اضافی و انباشت سرمايه روند ا. ( متفاوت تقسيم می شود 

فعاليت کاری افراد در اين پروسه اهميت ويژه ای در بررسی جايگاه طبقاتی افراد در اين . توليدی مربوط می شود 
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اری بايد از رابطۀ افراد با توليد بنا بر اين برای شناخت جايگاه طبقاتی افراد در سامانًه توليد سرمايه د. سيستم دارد

  . بطور عام فراتر رفته و اين رابطه را در سيستم سرمايه داری بطور مشخص مورد تحليل قرار داد 

بد فهمی از اين نکتۀ باريک ، کار ار به شلختگی از تحليل طبقات و آشفتگی از جايگاه طبقاتی افراد و گروه های 

شتر از آنکه به تناقضات ذهنی مربوط باشد به تناقضات سيستم سرمايه داری و اين بد فهمی بي. مختلف می کشاند 

  . تعمقی بيشتر در اين نکته خالی از فايده نيست . رابطۀ افراد با کار وتوليد در اين سيستم مربوط می شود 

اعی ناظر بر آنها ترديدی نيست که فعاليت های کاری و توليدی افراد ، رابطه ای با مسالهۀگروه ها و طبقات اجتم

دارد ، اما همواره بايد در نظر داشت که فعاليت های توليدی افراد بطور عام ، در سيستم سرمايه داری دچار تناقض 

در . و آن بخش از فعاليت های کاری که با سيستم همساز نباشد ، از گردون محاسبات آن خارج می شود . می شود

رف به مسالۀ رابطۀ افراد با توليد بطور عام ، موجب سر در گمی در مفهوم نظر نداشتن اين تناقض سيستم و اتکا ص

بعالوه بايد توجه داشت که با اينکه موضوع بحث ما در . طبقه شده و به اغتشاش از جايگاه طبقاتی آنها می انجامد 

وحتی در .(ت توليد اسهمۀ مناطقی که سرمايه داری شيوآ مسلطينجا شيوۀ توليد سرمايه داری است، اما تقريبًا درا

طبقات  بررسیيشا سرمايه داری و طبقات متکی برآن وجود دارند ودرروابط توليدی پشکالی ازا) پيشرفته ترين آنها

  . اجتماعی نيازمند آنيم که به گونه ای مشخص به اين نکته بپردازيم

 کاال تبديل شده و در بازار خريد و سرمايه داری يک شيوۀ تاريخی و يگانه شيوۀ توليد است که در آن نيروی کار به

فروش می شود و به قول الن مکسين وود نه تنها نيروی کار در بازار به خريد و فروش می رسد بلکه سرمايه و بخش 

  ) ٣ (. ند که به بازار مراجعه کنندهای مختلف آن برای تامين نيازهای خود ناچار

ب سيستم مورد تحليل قرار ندهيم و به نوع فعاليت توليدی به طور حال اگر فعاليت های توليدی افراد را در چهار چو

از ! چرا چنين است ؟ . عام اشاره کنيم سردرگمی در بررسی جايگاه طبقاتی و گروه های حامل آن افزايش می يا بد

شود که با نظر سرمايه و بنا به ادعای تئورسين های کالسيک آن ، تنها کاری توليدی و مفيد برای جامعه محسوب می 

ويا غالبا چنين ( سرمايه مبادله شود و ديگر فعاليت های کاری ، از گردونۀ محاسبات سيستم به کنار گذاشته می شود 

مثال کار خانگی، کار يک صنعتگر و کار يک خانوادۀ دهقانی حتی اگر به توليد کاال منجر شود ، از اين نظر ). است 

اما موضوع اين . ست ، کار و فعاليت توليدی برای سيستم به حساب نمی آيد که کار آنها با سرمايه مبادله نشده ا

  . تناقضات صرفًا به حوزۀ خارج از سيستم مربوط نمی شود ، و خود سيستم را هم در بر می گيرد

  د ،مثال ممکن است که يک نوع از توليد کاال از منظر سرمايۀ اجتماعی غير توليدی بوده و سيستم را دچار اختالل کن

  . ر توليدی و سود آور محسوب می شود اما همين نوع از توليد کاال از نظر سرمايه منفرد کا

کار خانه ای را در نظر بگيريد که در آن صد کارگر مشغول به کارند ، اما محصوالت اين کارخانه مثال مبلمان گران 

از منظر سرمايه اجتماعی چون توليد اين . ارند قيمتی است که تنها گروه های بسيار بااليی جامعه توان خريد آن را د

اما . نوع از کاال با دستمزد کارگران و گروه های پائينی جامعه مبادله نمی شود ، در پروسۀ انباشت اختالل می آفريند

  ) ٤. (ت سرمايۀ وی می افزايدمنظر سرمايۀ منفرد ، کار توليدی سود آور است و بر انباشهمين نوع از توليد کاال از

و حتی ) شغل معين ( هدف از اين توضيحات اشاره به اين مهم است که ممکن است يک نوع فعاليت کاری واحد 

ارتباط با وسايل توليدی همسان و توليد يک نوع واحد از کاال ، می تواند افراد را در يک جايگاه طبقاتی متفاوت قرار 
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الۀ جايگاه طبقاتی آنها ، در سيستم تاريخامعين سرمايه داری و اين نکته در بررسی فعاليت های کاری افراد و مس.دهد 

تناقضات درونی خود اين سيستم ، همواره بايد مورد توجه قرار گيرد و روشی را بکار گرفت که از سرگيجه های 

ز عدم نگاهی به جدل های مهم در مورد مسالۀ مفهوم طبقه نشان می دهد که بد فهمی ا. رايج در اين مورد پرهيز شود

درک سرمايه بعنوان يک سيستم تاريخا معين اجتماعی و تناقضات درونی اش ، چکونه به درک های انحرافی از 

  . و طبقۀ کارگر بطور خاص می انجامدمفهوم طبقه بطور عام 

  طبقات و حرفه های شغلی 
دهد که اين ند، نشان ميم طبقه را با مشاغل يکسان فرض ميگيربرداشت ها که به شکل مستقياتی دربرخی ازظمالح

  . مفهوم طبقه فاصله ميگيرندستم سرمايه داری رادرک نميکنند،ازيک تبيين مارکسی از، چون تناقضات سينه تبيينهاگو

تاريخ سرمايه داری و تحوالت درونی آن نشان می دهد که چگونه برخی از گروه های شغلی به حاشيه رفته و 

يد آمده اند و يک گروه شغلی که در يک دورۀ معين به طبقۀ مشخصی تعلق همزمان با آن گروه های شغلی جديد پد

و يا اينکه ، حاملين يک گروه شغلی واحد ، ــ در . داشته ، در دوره ای ديگر جايگاه طبقاتی اش تغيير پيدا می کند 

. لق داشته باشند صورت نقش متفاوت در سازمان اجتماعی کار سرمايه داری ــ ممکن است که به طبقات متفاوتی تع

به ويژه در دوران معاصر که با رشد سطح آموزش و دانش ، شاهد آنيم که بسياری از افراد يک گروه شغلی در 

پارکينگ های بيکاری به سر برده ، در حالی که افراد ديگری از همان گروه شغلی در جايگاه طبقۀ مسلط و يا 

مهندسی ،، را در نظر بگيريد که مدير يک ,, . شواهدی را بياوريم بگذاريد در اين زمينه . متحدين آن قرار دارند 

مهندس ،، ديگری که مدتها است که در پارکينگ های بيکاری بسر برده و در فقدان ,, و . مؤسسۀ سرمايه داری است 

فکر اساسًا در ) که در بيکاری ساختاری سرمايه داری معاصر يک روال کم و بيش رايج است ( چشم انداز کار 

,, : مثال ديگر ! مهندس ،، به دو طبقۀ جدا گانه تعلق ندارند ؟,, آيا اين دو . تغيير گروه شغلی برای يافتن کار است

معلم ,,و . سرمايه گذار و يا مدير آن است . معلمی ،، را در نظر بگيريد که يک مؤسسۀآموزشی تأسيس نموده است 

ارزش افزايی از طريق توليد غير ( ايجاد سود . مزد مشغول کار است ،، ديگری را که در همان مؤسسه در مقابل دست

ز شيوۀ ادارۀ کار و تفاوت در معلم ،، اول و ني,, و تصاحب آن توسط ) مادی که در ادامه به توضيح آن می پردازيم 

طبقۀ  ومی بهمجموعۀ بورژوازی و داولی به زير. دهدميمعلم،، را دردوجايگاه متضاد طبقاتی قرار ,,آمد، اين دو

  . کارگر تعلق دارد

غير مولد در جامعه م طبقه به مسالۀ ادراک متفاوت ازمسالۀ کارمولد ومفهويکی ديگرازبد فهمی های رايج دردرک از

  . غير مولد و رابطۀ آن با طبقات اشاره ای می کنيم برداشت هايی از مسالۀ کار مولد وبه . سرمايه داری باز می گردد

  مولد در سيستم سرمايه داری کار مولد و غير 
يک نظريۀ تقريبا رايج ، نظريه ای است که تنها افراد و آن بخش از گروه های اجتماعی را از اجزاء طبقۀ کار گر 

چرا .... در اين نظريۀ معلوم نيست که کار گران بخش بازرگانی ، مالی و ) . ٥( د که کار مولد انجام می دهند می دان

برخی ديگر چون اهميت تفکيک کار مولد و غير .روش از دسته بندی طبقۀ کار گر جدا می شوند و با اتکا به کدام 

هر کاری ( مولد را در تئوری مارکسيستی درک نکرده اند ، يا به نظريۀ اسميت در بارۀ کار غير مولد اکتفا نموده اند 
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و از همين جا هم ) ه شود کاری است مولد که با در آمد مبادله شود کار غير مولد و هر کاری که با سرمايۀ مبادل

 را با موقعيت تئوری ارزش مارکس را نفی کرده و نظريۀ اجتماعی آنان ، طبقۀ کارگر و گروه های در بر گيرندۀ آن

رسالت تاريخی خود را دردگرگونی ه ومدعی اندکه طبقۀ کارگرديگرتحت ستم همسان فرض نمودهمۀ گروههای ديگر

  ) ٦(داده است اعی از دست های اجتم

برخی ديگر اهميت تجزيۀ مارکسيستی در بخش کار غير مولد را به گونه ای که مديران و گروه های اجتماعی 

 و جايگاه متفاوت و متضاد طبقاتی آنها را از هم تفکيک کند ، ناديده) غير مولد ( صاحب امتياز و کارگران اين بخش 

. اند گاه طبقاتی واحد ادغام نمودهيک جايمزد بگيران،، در,, تحت عنوان را مولد ،، غير,, گرفته وهمۀ کارکنان بخش 

  . ر مولد و غير مولد ارائه می دهندنظريه ها روايت های اشتباه از مسالۀ کا هردو اين

نکتۀ با اهميتی که همواره بايد در نظر داشت اين است که هدف نظريۀ مارکسی از تفکيک کار مولد و غير مولد در 

رمايه داری و اينکه ارزش اضافی توسط کارگران بخش مولد ايجاد می شود ، اما به هيچ وجه اين نبوده که سيستم س

کارگران بخش غير مولد از جمله کسانی که در بخش های مالی ، بازر گانی ، و يا به جنبه های از کار که به بخش 

انجام می ) مولد ارزش اضافی ( که کار توليدی خدمات مصطلح شده کار می کنند را در برابر کار گرانی قرار دهد 

دهند و اساسًا کار آنها را کم اهميت جلوه دهد ، بلکه اين تفکيک به اين نظريۀ کمک نموده که سرمايه داری به عنوان 

  ، نرخنباشتيک شيوۀ توليد مشخص تاريخی و نيز سوخت و سازهای درونی سيستم ، از جمله قوا نين مربوط به ا

  . را مورد بررسی قرار دهد... آن و رايش نزولی  سود و گ

مارکس در توضيح تمايز کار مولد و غير مولد اين نظريه اسميت را که کاری که با در آمد مبادله ميشود ، کار غير 

بر خالف (نظريۀ وی در توضيح کار مولد . مولد است ، می پذيرد اما آن را در سيستم سرمايه داری ناکافی می داند 

اين نکته در بخش های . نيست ) مولد ( اين است که هر کار ی که با سرمايه مبادله شود الزامًا توليدی ) يت اسم

,, از نظر مارکس در سيستم سرمايه داری تنها . مربوط به تئوری ارزش بطور مشخص مورد تحليل قرار می گيرد 

يعنی کاری که سرمايۀ متغير را به يک مقدار کاری مولد محسوب می شود که مستقيمًا به سرمايه تبديل می شود 

قدرت مولدۀ کار قدرت مولد سرمايه است ،، اما اين قدرت مولده تنها به ,, متغير تبديل می کند،، و سپس تأکيد دارد که 

يعنی کاری که ارزش اضافی توليد می کند و به مثابۀ عاملی برای توليد ارزش ....پروسۀ کار مربوط می شود و

ر خدمت سرمايه قرار می گيرد و لذا امکان می دهد که سرمايه خود را به صورت سرمايه و به صورت اضافه د

به اين ترتيب اين درک به وی کمک ميکند که از قدرت راز آلود سرمايه  ) . ٧....( ارزش خود افزا متجلی می کند و 

  . رمايه ، بر جسته نمايد پرده برداشته و قدرت واقعی نيروی کار و کارگر را در ارزش افزايی س

وی در بارۀ صنعت حمل و . در دسته بندی مارکس ، حمل و نقل و انبار داری از اجزاء کار مولد محسوب می شوند 

رابط کار مولد يعنی کارگر مزدی با سرمايه در اينجا درست مانند عرصه های ديگر توليد مادی ,, : نقل می نويسد 

. يک تغيير مکانی ، يک تغيير جا . ر يک تغيير مادی در موضوع کار رخ می دهد بعالوه در اين مورد اخي. است 

وقتی کاال به مقصد می رسد ، تغيير حاصله در ارزش مصرف آن ناپديد می شود و ديگر تنها در ارزش مبادله ای ....

نجام شده است هيج نشانی از اگر چه در اين حالت کاری که واقعًا ا. باالتر آن در قيمت بيشتر آن ، نمودار می گردد 

خود در ارزش مصرف بجا نگذاشته است ، اما با وجود اين در ارزش مبادله ای اين محصول مادی متحقق شده است 
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لذا در اين شاخۀ صنعت نيز مانند هر عرصۀ ديگر توليد مادی ، اين حکم صادق است که کار خود را در کاال مجسم . 

  ) ٨(,, . د مشهودی ازخود در ارزش مصرف کاال های مزبوربرجای نگذاشته باشدی کند و حتی اگرهيچ رو ادغام م

يد مادی ايجاد نمی شود ، بعالوه مارکس با هوشمندی تمام تأ کيد می کند که ارزش اضافی تنها در محدودۀ پروسۀ تول

ير مادی اشاره معينی ليد غتونيزبه ارزش افزايی کاردرمادی بلکه دربخش بروزات سرمايه داری درعرصه توليد غير

  هم تفکيک می کند خود در بروزات توليد غير مادی درجامعۀ سرمايه داری، دو نکته را ازوی در دسته بندی . ميکند

، ميتواند ال توليد ميکند، يعنی هنگامی که کارای مبادله انجام ميشودبی که صرفًا مادی حتی هنگامتوليد غير,, 

  : نوع باشد دوبر

حصل توليد ، کاال يا ارزش مصرفی باشد که شکل متفاوت و مستقلی از توليد کننده و مصرف کننده به  حالتی که ما-١

اين کاالها بنا بر اين می توانند در فاصلۀ بين توليد و مصرف و در اين فاصله به عنوان کاالها ی قابل . خود می گيرد 

  اجزای هنری خود کالم تمام محصوالت هنری که از فروش به گردش بيافتند ،نظير کتب ، تابلو های نقاشی و در يک

  . هنرمند متمايزاند

  ... و.  قلمروی محدودی می تواند عمل کندتوليد سرمايه داری در  اينجا

مثل کار تمام بازيگران ، نقال ها ، هنر پيشه ها ، معلمين .  حالتی که توليد نتواند از عمل توليد کردن تفکيک شود -٢

ال معلمين در مؤ سسات آموزشی ممکن است صرفًا کارگرانی مزد بگير در خدمت صاحب مؤسسه مث.... ، اطبا و 

ان ، معلمان اگر چه در رابطه با شاگرد. باشند، از اين نوع کارخانه های تعليم و تربيت در انگلستان فراوان است 

  آنان مبادله مايه اش را با نيروی کارصاحبکارسر. ه با کارفرمای خودکارگرمولداندرابطا در، اممولد نيستند کارگران

افزايش سرمايه گذاری در ماشين . بنا بر اين ، طبق نظريۀ مارکسی ، دو دليل عمده برای افول نرخ سود وجود دارد 

يعنی افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه و افزايش نسبی کارگران غير توليدی در . آالت و امثال آن در ازای هر کارگر 

بنا بر تخمين من اين دو عامل بطور نسبتًا مساوی . يعنی نسبت کار مولد به کار غير مولد . يه داری مؤ سسات سرما

هر دو اين روندها خود از تحوالت تکنولوژيک ــ که از خصو صيات اقتصاد سرمايه . به افول نرخ سود کمک کردند 

  ) ١٠. (ست ــ نشأ ت می گيردداری ا

  مناسبات سلطه و مسالۀ کنترل و ادارۀ کــار : ی سازمان کار اجتماعی سرمايه دار

خشونت و سلطه ، درونمايۀ همۀ جوامع متکی بر مالکيت خصوصی بر وسايل توليد است و توليد کنند گان با اشکال 

سلطۀ طبقا تی عا م ترين و . مرعی و نا مرعی از منا سبات سلطه از وسايل توليد و محصول کار خود جدا می شوند 

  . رين مناسبات سلطه استبنيادی ت

کسانی که : مسالۀ اداره و کنترل در سازمان اجتماعی کار با روش اولين رايت را اين گونه می توان خالصه کرد 

کسانی که در جايگاهی قرار دارند که بر پروسۀ کار خود . سرمايه را اداره و بر کار ديگران کنترل و نظارت دارند 

  ) ١٣. (ادارۀ سرمايه کار می کنند  که تحت کنترل و کنترل و نظارت دارند و کسانی

افراد ديگری را در نظر بگيريد که با وجود آنکه پروسۀ کار ديگران را اداره و يا کنترل نمی کنند ، اما بر پروسۀ 

ر کنترل و نظارت دارند و سطح در آمد آنها از دستمزد يک کارگر ماهر بيشت) که اکثرًا کار فکری است ( کار خود 

، ابن بخش از کارکنان در دسته بندی طبقۀ ) مثًال کارکنان متخصص بخش آزمايشگاه در يک واحد توليدی . ( است 
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کارمند ،، ,, ) . منظور جايگاهی مابين دو طبقۀ اصلی جامعه در سيستم سرمايه داری است ( ميانی قرار دارند 

ر است و تحت نظارت و کنترل رئيس اش مجبور ديگری را در نظر بگيريد که در بخش حسابداری مشغول به کا

است که بازدهی کار خود را در زمان معينی ارائه دهد و از نظر در آمد نسبی نيز چيزی هم سطح يک کارگر ماهر 

کارمند ،، بدون شک به گروه های زير مجموعۀ طبقۀ کارگر تعلق ,, اين . و يا کمتر از آن دستمزد دريافت می کند 

کارمند ،، ,, ولو نيکووس ، به درستی تأکيد دارد که در سلزمان اجتماعی کار سرمايه داری ، اصطالح الکس ک. دارد 

يک اصطالح ايدئولوژيک است که جايکاه طبقاتی افراد را در سيستم مخدوش ميکند تا آنجا که گاهًا صاحبين شرکت 

ين اصطالح همساز يه داری خود را با اها و به ويژه مديران آن در دسته بندی مشاغل شرکت ها و مؤسسات سرما

  ) ١٤. (کرده اند

  شيوه های دريافت و درآمد نسبی از منظر حسابداری اجتماعی 
مارکس در . کالسيک های سرمايه داری در بررسی روند توليد ، توزيع درآمد را در پروسۀ توليد قرار می دهند 

,, کند و توجيه ايدئولوژيک سرمايه داری را در بارۀ گروند ريسه هوشمندانه به اين نوع از بررسی اعتراض می 

در جامعۀ سرمايه داری بنا . همين اغتشاش در بارۀ مصرف نيز موجود است . درآمد سرانه ،، به باد انتقاد می گيرد 

  نسبت در مصرف اجتماعی سهيم ابه داليل آشکار و پيچيده ای تمايلی بر اين نکتۀ مهم نيست که چه کسانی و به چه

  . رکرد های استثمار حائز اهميت استاين نکته در بارۀ کا. ند

  دولت و مسالۀ طبقات 

  در جوامع طبقاتی ، توليد بدون نهادهايی که روابط و سلطۀ طبقاتی را کنترل و هدايت کنند ، نمی تواند ادامه يابد 

فعاليت هايی که به : تفکيک کرد در رابط با دولت سه دسته از فعاليت های کاری را می توان به شکل عام از هم 

فعاليت های دولت در عرصۀ اقتصادی . امور باز سازی نظم اجتماعی و سوخت و ساز درونی آن مربوط می شود ،

) سرمايه ای که دولت سکان هدايت آن را به عهده دارد( و اموری که به عرصه سود آوری و ارزش افزايی سرمايه 

ليت های اجتماعی ، فرهنگی و خدماتی که سود آور نيستند ، اما بدون اين فعاليت و دسته ای از فعا. مربوط می شود

  . ها، سوخت وساز سيستم و مناسبات دولت با جامعه دچار اختالل می شود 

  موقعيت بوروکراتـها و تکنوکراتـها : باز توليـد نظم اجتماعی
مستقيمًا سر و کار ندارند نيازمند پژوهشی مستقل است بررسی جايگاه طبقاتی افراد و گروه هايی که با توليد اجتماعی 

مثال دستگاه مذهب و سلسله ). (١٥(و برخی از مارکسيست ها در اين زمينه پژوهش های جالب توجه داشته اند 

مراتب درونی آن و تغييراتی که طی پروسه های گوناگون تاريخی در اين نهاد انجام گرفته و با سيستم های مختلف 

همساز شده است و يا کسانی که مو قعيت آنها ريشه در مناسبات پيشا سرمايه داری داشته و از طريق رانت با توليدی 

در اينجا تنها به موقعيت مهمترين گروه های صاحب امتياز در جامعه ...) مناسبات سرمايه داری گره می خورند و 

يژه ای در توليد نظم اجتماعی و سلطه طبقاتی دارند، سر مايه داری يعنی مديران تکنوکرات و بوروکرات که جايگاه و

اشاره می کنيم و چنان که پيش تر گفته شد بحث مشخص در اين رابطه را که به مسالۀ دولت و رابطۀ آن به طبقات 

   .باز می گردد و نيز جايگاه طبقاتی گروه هايی که با توليد سر و کاری ندارند را به نوشته ای ديگر واگذار می کنيم
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در جامعۀ سرمايه داری گروه های معينی وجود دارند که سکان هدايت دولت در دست آنها است و باز سازی نظم 

موقعيت مديران و صاحب منصبين دولتی ، بسته به نوع و کار کرد . سياسی و اجتماعی سيستم را به عهده دارند 

ست گردانندگان امور دولتی خود مستقيمًا از ممکن ا. دولت در هر جامعۀ سرمايه داری ، اشکال متفاوتی دارد 

همانند نحوۀ کار کرد ساختار دولت در آمريکا ونقش سياست ( سهامداران مؤسسه های اقتصادی سرمايه داری باشند 

و يا اينکه گروه های صاحب امتيازی که سيستم دولتی را اداره می ) مداران در سهامداری مؤسسه های سرمايه داری 

به طور کلی . در عرصۀ سرمايه گذاری کمتر فعال بوده اما کنترل مؤسسه های توليدی را به عهده دارند خود , کنند 

مديران صاحب امتياز دولتی در بوروکراسی ، نهادهای قضايی ، نظامی ، مديران و کارگزاران امور اقتصادی ، 

قتصادی کنترل و نظارت داشته و چون بر پروسۀ حرکت سرمايه از نظر سياسی و ا.... فرهنگی ، اجتماعی و 

سوخت و ساز سيستم در عرصه های گوناگون را سامان می دهند ، اگر خود مستقيمًا سرمايه دار نباشند ،می توان 

  . آتها را در دسته بندی گروه هايی قرارداد که با سرمايه داران هم پيوندی و منافع مشترکی دارند 

يا ( بين کارگزارن سرمايه . صاحبين کار ،، می ناميم ,,  کارگزار سرمايه و يا در اينجا ما اين گروه ها را اصطالحًا

و به طور کلی مديران و ناظران امور سياسی و اقتصادی که خود ) اساسًا هر اصطالح ديگری که به کار بگيريم 

و تعلق های طبقاتی نزديک مالک وسايل توليد نيستند و سرمايه دار به مثابه مالک وسايل توليد با وجود منافع مشترک 

به هم ، تمايزی وجود دارد که به مسالۀ مالکيت از يک سو و نيازهای سيستم و سازمان اجتماعی کار سرمايه داری 

در شيوۀ توليد سرمايه داری ، همانند همۀ : اين نکته را کمی بيشتر توضيح می دهيم . از سوی ديگر مربوط می شود 

  .  مالکيت بر سر وسايل توليد شالودۀ سيستم است شيوه های توليد پيش از آن ،

اما اين شيوۀ توليدی برای باز سازی و پيش روی خود ، نيازمند پيشرفت های تکنولوژيک و رشد بار آوری کار و 

بنا بر اين از يک سو پيشرفت . جلوگيری از آسيب پذيری آن است گسترش توليد کااليی و همچنين حفظ نظم سياسی و 

( های تکنولوژيک ، تغيير در سازمان اجتماعی کار سرمايه داری را ضروری می سازد ، و موقعيت مديران 

را در ساختار سلطه گر سرمايه داری تقويت نموده و در منافع سيستم مشارکت می دهد و از ) کارگزاران سرمايه 

به ويژه در شرايطی که مؤ سسۀ ( يگر فقدان مالکيت بر وسايل توليد موجب می شود که در شرايط معين سوی د

دچار ) کارگزاران سرمايه ( موقعيت آنها ) اقتصادی سود آور نباشد و يا سيستم به لحاظ سياسی دچار مشکل شود 

. لف از جايگاه طبقاتی خود رانده شوند مخاطره می شود و ممکن است بخش و يا گروهی از آنها بر اثر عوامل مخت

بخش هايی از گروه های ديگر که در مؤسسات اقتصادی سرمايه داری متعلق به دولت ، کار می کنند اعم از اين که 

حوزۀ کار آنها مولد يا غير مولد باشد ، چون تحت تابعيت دولت سرمايه کار می کنند ، شامل قوانين عمومی سرمايه و 

  . تی آن نيز می شوند هيرارشی طبقا

در مؤسسات اقتصادی تحت کنترل دولت بجز کارگزاران سرمايه ، کسان ديگری کار می کنند که بر پروسۀ کار خود 

اين گروه به بخش های . کنترل و نظارت داشته و در آمد آنها با محاسبات اجتماعی فراتر از يک کارگر ماهر است 

تعلق داشته و کسانی که تحت ) قۀ اصلی جامعه در سيستم سرمايه داری است منظور بين دو طب( مختلف طبقۀ ميانی 

کنترل و هدايت سرمايه کار می کنند و نيروی کار آنها به مثابه کاال خريد و فروش می شود در زير مجموعۀ طبقۀ 

مؤسسات بازرگانی .. ..همانند کارکنان دون پايۀ مؤسسات مالی نظير شرکت های بيمه ، بانکها و . کارگر قرار دارند 
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خالی از فايده نيست که در اينجا به مسالۀ خدمات دولتی و ..... . ، کارکنان بخش فروش و کارگران بخش صنعت و 

  . موقعيت طبقاتی شاغلين اين بخش اشاره ای داشته باشيم 

خدمات دسته بندی در جامعۀ سرمايه داری عرصه های گوناگونی از فعاليت های کاری افراد در زير مجموعۀ بخش 

همانند آموزش و پرورش ، امور مربوط به بهداشت و خدمات درمانی ، بخش هايی از فرهنگ و هنر ، . می شود 

در بررسی اين نوع از فعاليت ها دو نکته را بايد توامًا در نظر .... . خدمات مربوط به نظافت و باز سازی شهری و 

ليت های کاری در بخش خدمات که غالبًا توسط دولت اداره می شود ، نکته اول اين است که بخشی از فعا: گرفت 

اما بدون اين فعاليت ها ) از منظر سرمايه کاری غير مولد است ( مستقيمًا به عرصۀ سود آوری مربوط نمی شود 

بوط به به طور مثال خدمات مر. سيستم دچار اختالل شده و باز توليد نظم اجتماعی سرمايه با مانع روبرو می شود

و نکته بعدی اين است که يک کار خدماتی ممکن است که خود .... امور آموزش ، بهداشت ، کار يک وکيل دعاوی و 

همانگونه که پيش تر گفته شد .مستقيمًا به عرصۀ کار توليدی سرمايه داری مربوط بوده و سود آور و ارزش افزا باشد 

اما چون در دورۀ مارکس توليد در .  مادی سود آور دسته بندی می کندمارکس اين گونه از فعاليت ها را در توليد غير

تمام جلوه های توليد سرمايه داری در اين عرصه ، در قياس با خود ,, اين حوزه ها ناچيز بود ، پيشنهاد می کند که 

، توليد غير مادی باتوسعه وگسترش سرمايۀ داری  ) ١٦( توليد چنان ناچيزند که می توان ازهمۀ آنها صرفنظر کرد،،

در عرصه های گوناگون ، گسترش يافت و دامنۀ آن در دورۀ معاصرچنان ابعادی پيدا کرده که يکی از سياست های 

  . نئو ليبرالی ، تابع کردن بخش هايی از خدمات در زير سلطۀ مستقيم توليد و سود آوری در اين حوزه است 

يت بخشی از گروه ها همانند ، معلمان ، پرستاران ، پزشکان ، وکال در بخش توليد کاال ها و نيازهای مصرفی ، فعال

حتی جنبه هايی از اين . يا غالبًا زير نظر دولت اداره می شود و يا به گونه ای با مسالۀ دولت ارتباط پيدا می کند .. و 

 کاری در حوزۀ بهداشت و فعاليت ها ممکن است به طور غير مستقيم به مسالۀ توليد کاال مربوط شود ، مثًال فعاليت

اما اين عرصه از فعاليت ) . نيروی کار در جامعۀ سرمايه داری به مثابه کاال ( آموزش برای باز توليد نيروی کار 

های خدماتی با اين که غالبًا از نظر اقتصادی سود آور نيستند و به اصطالح ريکاردويی برای سرمايه از منظر 

  . ،، اما اين سيستم نيازمند به آن است درد سر آفرين اند ,, اقتصادی 

کار فرمای عمومی ،، در نظر بگيريم و روش اداره و کنترل پروسۀ کار ,, حال اگر دولت سرمايه داری را بعنوان 

را در اين عرصه مورد توجه قرار دهيم و سهمی که افراد شاغل از توليد اجتماعی به دست می آورند را در متن 

 ، بکار بگيريم ، می توانيم اين تصوير کم و بيش روشن را داشته باشيم که برخی از گروه های سازمان اجتماعی کار

از اجزاء گوناگون ... شاغل در اين حوزه همانند کارکنان مديريت در بخش های امور بهداشتی ، آموزشی و 

رند و از نظر سطح در آمد کسانی که بر پروسۀ کار خود کنترل و نظارت دا. کارگزاران سرمايه محسوب می شوند 

نسبی فراتر از يک کارگر ماهر قرار می گيرند ، نسبت به سطح در آمد و اشکال دريافت خود از توليد اجتماعی به 

اليه های طبقۀ ميانی وکسانی که نيروی کار خود را بنابر نياز های اقتصادی خود به فروش می رسانند و تحت کنترل 

توجه به اين نکته مهم است که در بخش . کار می کنند به طبقۀ کار گر تعلق دارند) آن و دولت ( و اداره سرمايــه 

يعنی دولت در مقام . خدمات دولتی ، حوزه ای از توليد کاال ها و نيازهای خدماتی است که مستقيمًا ارزش افزا است 

ش تر در مورد روند ارزش افزايی در اين حالت نکاتی که پي. سرمايه با بکار گيری کار ديگران سود آوری می کند
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  . کار گفته شد ، صادق است و نياز به توضيح بيشتر ندارد

  سـر مايه داری معاصر و تأ ثيرات آن بر طبقات اجتماعی 
. ر کرد های سرمايه داری معاصر استبررسی طبقات اجتماعی حائز اهميت است ، مسالۀ کاموضوع ديگری که در

ۀ کارکرد های سرمايه معاصر نيازمند پژوهشی مستقل است بنا بر اين در اينجا روشن است که بررسی همه جانب

برای نزديک شدن به . محدوده ای از اين کار کرد ها مورد توجه قرار می گيرد که به مسالۀ طبقات مربوط می شوند 

ندازيم و سپس در پرتو اين موضوع، ابتدا از آن دور شده و نگاهی به جلوه هايی از کارکردهای سرمايۀ معاصر می ا

دو شاخص مهم حرکت سرمايه در دورۀ معاصر . اين نگاه رابطۀ بين سرمايۀ معاصر و طبقات را پی گيری می کنيم

تحوالت تکنولوژيکی و تأثيرات آن بر سازمان اجتماعی کار و نئوليبراليسم به مثابه ايدئولوژی حاکم در هدايت 

محدود ۀ يک جغرافيای سياسی (دی های طبقاتی درعرصه های درون گرهر دو اين شاخص ها قطب بن. سرمايه است

اف بين طبقات اجتماعی و تجزيه را ژرف تر نموده و پيامدهای آن شک) فراشد جهانی سرمايه( و برون گر ) مشخص 

  . کنيمرسی اين دو شاخص را با مسالۀ تحوالت تکنولوژيک دنبال می بر. را عميق تر نموده استاليه های هر طبقه در

  پيشرفت و بازدارندگــی :  تحوالت تکنولوژيک در سرمايه داری - ١

موضوعات متعددی را در بارۀعلل . سرمايه بنا بر سرشت درونی اش همواره نيازمند تحول در وسايل توليد است 

تار خارج ل از گنجايش اين نوشگسترش سرمايه و جهان گرايی آن می توان ذکر نمود که بر رسی هر يک از اين عل

در اينجا تنها به يکی از پايه ای ترين زمينۀ رشد سرمايه و جهان گرايی آن اشاره می کنيم يعنی چيزی که ) ١٧. (است

در سرمايه داری بين . پروسۀ واقعيت بخشيدن به مصرف ،، از آن سخن گفته می شود ,, در سرمايه داری به عنوان 

سرمايه دار . ان مصرف کنندۀ کاال ، يک رابطۀ نسبی نا برابر وجود دارد کارگر به عنوان توليد کننده و کارگر بعنو

کارگر را مجبور می کند که کار الزم را به کار اضافه تبديل کند تنها در اين صورت است که سرمايه دار به ارزش 

  .  استيی است کارگر خود توليد کردهمزد کارگر اما کمتر از کل ارزش کاال. اضافی و سود دست می يابد

حتی سرمايه دار نيز نمی تواند همۀ . در اين حالت کارگران ارزشی بيشتر از آنچه که مصرف می کنند ، می آفرينند

سودی را که به چنگ آورده است به مصرف برساند و چه بسا که برای سرعت بخشيدن به پروسۀ انباشت از مصرف 

همين نکتۀ ساده ، .  ، توليد را بيشتر کند و آن را توسعه دهدخود بکاهد و سود باقی مانده را بر سرمايه خود افزوده

تحوالت . نمادی از روند دايمی حرکت سرمايه ، توليد بيشتر ، نياز به بازار های جهانی و گسترش فزايندۀ آن است 

  . ود آوری بيشتر سرمايه کمک می کندتکنولوژيک به رشد بار آوری کار و روند جهانی شدن و س

ونيست ، در بيش از يکصد و پنجاه سال پيش ، روند تحوالت در وسايل توليد سرمايه داری و جهان مانيفست کم

  : گرايی آن را چنين پيش بينی می کند

نياز . .... بورژوازی بدون ايجاد انقالب دايمی در ابزار های توليد ، نمی تواند به حيات خويش ادامه دهد,, 

همه .  گسترش برای کاال های خود ، آن را به سراسر مناطق زمين می کشاندبورژوازی به بازارهای دمادم در حال

طی چند دهه گذشته ، ) ١٨(،، ...جا بايد جا خوش کند، همه جا بايد مستقر شود و با همه بايد رابطه بر قرار کند و 

تأ ثيرات پيشرفت . تحوالت تکنولوژيک به گونه ای شگفت آور، توليد سرمايه داری را تحت تاثير قرار داده است 

های تکنولوژيک بر وسايل توليدی سرمايه داری ، بار آوری کا را افزايش داده ، سرعت گردش سرمايه را شتاب 
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بخشيده و ضمن آنکه برخی از وسايل توليد را به حاشيه رانده است ، موجب شکل گيری يا تکامل صنايع جديدی شده 

پيشرفت های ...) انند صنايع و تکنولوژی های ارتباطی ، اطالعاتی و هم. ( که در ابعادی غول آسا رشد کرده اند

تکنولوژيک و کار بست آن در توليد ، بر گروه های شغلی نيز تأثير مهمی داشته ، برخی را منهدم نموده ويا به حاشيه 

  . رانده و در عين حال گروه ها و حرفه های شغلی جديد ايجاد نموده است

رديده که در سازمان اجتماعی کار سرمايه داری و روابط درونی آن تغييرات مهمی صورت همه اين عوامل موجب گ

، ... به عنوان مثال با بکار گيری کامپيوتر ها ، در فعاليت های مربوط به کار دفتری ، حسابداری ، خدماتی و . گيرد

اين . ابع حرکت ماشين شده است کار فکری ،، مربوط می شد ه اند، ت,, بخشی از فعاليت های کاری که به عرصۀ 

همانگونه . ( کنترل و اداره پروسۀ کار خود ،، ، برای کارکنان اين بخش ، محدود شود ,, نکته باعث گرديده که بستر 

و رقابت و کاهش ) که پيامد کار يدی، کارگر را تابع ماشين نموده و بستر مادی از خود بيگانگی اورا تقويت می نمايد 

به طور خالصه . اين بخش افزايش يافته و همراه با آن تجزيه در بخش هايی از طبقۀ ميانی گسترش بيابددستمزدها در 

می توان گفت که تحوالت تکنولوژيک و پيامد آن در سازمان اجتماعی کار سرمايه داری ، موجب گرديده که بخشی 

ين طبقه رانده شده و بخش های پائينی آن نيز يا از اليه های بااليی و متوسط طبقۀ ميانی ، به سوی گروه های پائينی ا

  . به اردوی کارگران رانده شوند و يا اينکه در پارکينگ های بيکاری تلمبار شوند

کار کرد های تحوالت تکنولوزيک در سامانۀ سيتم سرمايه ساالر حتی بخش هايی از کارگزاران سرمايه را نيز بی 

ئل پيشرفتۀ تکنيکی با کار بخش هايی از مديران ، آنها نيز از جايگاه با جايگزين شدن وسا. نصيب نگذاشته است

کاربست تکنولوژی های پيشرفته در بخش های صنعت از . طبقاتی خود به سوی گروه های پائين تر کوچ داده شده اند

ازاريابی برای تعداد کار بخش مولد در مناطق پيشرفته سرمايه داری کاسته است اما در همين برهۀ زمانی نياز به ب

همين نکته يعنی . افزوده است) بخش فروش و توزيع کاال ها (توليد کاالهای جديد ، بر تعداد کارگران غير مولد 

افزايش نسبت کارگران بخش غير مولد به مولد ، علت گرايش نزولی نرخ سود و رکود سرمايه داری در دوره 

در ) بخش غير مولد(  با عث شده که اين بخش از کارگران و) بويژه در کشورهای پيشرفتۀ صنعتی ( معاصر است 

نکته ديگری که بايد در نظر گرفت ، رشد محصوالت . صف اول تهاجم سرمايه داری و بيکار سازی قرار بگيرند

اگر در دورۀ . رايانه ای و امور مختلف مربوط به آن در تکنولوژی های جديد و موقعيت کارکنان اين بخش است

با کار تخصصی در اين رشته ها ، موقعيت گروه هايی از شاغلين اين بخش در سيستم تقويت ) رۀ آغازيندو( معينی 

شده بود با گسترش و تکامل اين بخش ها ، سطح دستمزدها و موقعيت موقت آنها در اداره کار خود و يا ديگران ، نيز 

ه اين است که اين گروه ها نيز دستخوش تحول و نتيج. تابع قانون اجتماعی سرمايه شده و يا به آن نزديک می شود 

بخش هايی از آنها از موقعيت طبقاتی پاندولی پيشين و يا کنونی خود رانده شده و يا خواهند . تجزيه شده و می شوند

در بحران اخير سرمايه داری ، رکود به ويژه در بخش . شد و يا اينکه به سمت اردوهای بيکاران کشيده می شوند 

بوط به صنايع و تکنولوژی ارتباطی و اطالعاتی ، و وضعيت شاغلين آن و خيل کسانی که به پارکنيگ های های مر

انتقال به ,, توجه به اين نکته بيش از همه تئوری های . بيکاری کشيده می شوند ، به عينه قابل مشاهده است 

جامعه اطالعاتی ،، ,, که بطور کلی ) ی ديگر در دل سرمايه داری و يا سيستم مجهول توليد( فرماسيون اطالعاتی ،، 

  . ناميده می شود و معلوم نيست نيروهای توليدی آن در کدام طبقه دسته بندی می شود، را بی اعتبار می کند
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همين رکود نشان می دهد که چگونه بنيادهای روش مارکس در بررسی کارکردهای سرمايه داری و قوانين مربوط به 

حوالت تکنولوژيک ، گرايش نزولی نرخ سود ، رکود ، بيکاری و گروه های مرتبط با اين پديده ارزش ، انباشت ، ت

به عنوان عارضۀ ذاتی سرمايه داری همچنان معتبر است و اتکا به اين روش به بهترين شکلی شاخص های بنيادين 

ی و وجوه مشترک آنها را به دست مربوط به توليد کنندگان و گروه های مربوط به طبقۀ کارگر در سيستم سرمايه دار

ماحصل . کار بست تکنولوژی اما روند جهان گرايی سرمايه را بيش از هر دورۀ ديگری تقويت نموده است . می دهد 

سرمايه اگر همۀ ديوارهای چين . اين پديده رشد کارگران در بخش های مختلف و روند اجتماعی شدن بين المللی است 

ابعادی جهان گرا رتی غول آسا در همه جا جاخوش کرده است ، گورکنان خود را نيز در را در هم شکسته و به صو

  . افزايش داده است

. در سرمايه داری مفهوم پيشرفت ، تناقض ويژۀ خود را دارد و هر پيشرفتی با بازماندگی و تخريب ترکيب می شود 

به جای آنکه در خدمت رفاه و آسايش بيشتر در اين سيستم دست آوردهای پيشرفت های مربوط به علوم و دانش ، 

ما حصل پيشرفت های تکنولوژيک به جای آنکه به ساعات کار کمتر و اشتغال . انسانها باشد ، وارونه عمل ميکند 

بيشتر کمک کند در جهتی بر عکس کارکرد داشته که نتيجۀ آن افزايش قطب بندی های طبقاتی و به ويژه تجزيه و يا 

  . يه های مختلف طبقۀ ميانی و پايينی و گسترش فزليندۀ پارکينگ های بيکاری برای فرودستان است قطب بندی در ال

   تأثيرات نئو ليبراليسم بر طبقات اجتماعی -٢
با پديداری بحران . نئوليبراليسم ايدئو لوژی حاکم در بنيادها و محافل سياسی و آکادميک سرمايه داری معاصر است 

اشتغال کامل ،، پوچ ,, هياهو بر سر . هفتاد ، تناقضات ادارۀ سرمايه به شيوۀ کينزی چهره نمود سرمايه داری در دهۀ 

از آن پس نئوليبراليسم به مثابه . سرمايه داری با چهرۀ انسانی ،، به يأس بدل شده است ,, از آب در آمد و رؤيا ی 

بازار ،، تقريبًا در ,, دولت کوچک ،، و جادوی ,, نظير بديل کينزيانی ادارۀ سرمايه قد علم کرد و با اتکا به توجيحاتی 

اصالحات ساختاری،، يعنی واگذاری بخش هايی از اقتصاد که زير نظر دولت اداره ,, . همه جا بر قرار شده است 

دهای بين المللی نظير خصوصی ،، تابع نمودن سياست دولت ها در امور مالی و اقتصادی به نها,, می شود به بخش 

خصوصی نمودن ،، و کاهش هزينه های بخش خدمات دولتی و تابع ,, ........ ، صندوق بين المللی پول و ک جهانیبان

جلوه هايی از سياست های سرمايه های سوداگر در ساختار . . کردن اين بخش در پروسۀ سود آوری مستقيم ، و

قدرت بازار ،، ,, دولت کوچک ،، و  ,, هدف از اين سياست ها که با چاشنی. سرمايه ساالر جهان معاصر است 

توجيه می شود ، اما چيزی جز تعرض به حقوق اجتماعی و تابع نمودن پيشرفت های تکنيکی در قدرت سرمايه و 

,, طی سه دهۀ گذشته در بسياری از کشورها با هوچی گری در بارۀ . گسترش اجتماعی نيروی کار ارزان نيست 

... ی ،، عرصه های مربوط به بهداشت ، آموزش ، تربيت بدنی ، فرهنگ و رشد اقتصاد,, دولت کوچک ،، و 

بدين گونه بخشی از دست آوردهای اجتماعی که به سرمايه تحميل شده بود . مستقيمًا به سرمايه داران واگذار گرديد 

،  به امور نظامیدربرخی ازکشورها حتی بخش هايی ازسرمايه های مربوط. بازار،، به حاشيه رانده شد,, ا جادوی ب

خصوصی،، واگذار ,, سرمايه های ملی ،، مستقيمًا زيرنظر دولت ها قرارداشت، به بخش ,,که تحت عنوان ... اتمی و 

با بکارگيری . و نهاد های پولی درابعادی بين المللی تقويت گشتهمين برهه موقعيت سرمايه های مالی در. گرديد

فرصت برای بيالن  ار بورس واسکناس های الکترونيکی،بازمايه ها درتکنولوژی ارتباطی واطالعاتی وادغام سر
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گين، حتی بسياری آتحت تأثيرتبليغات زهر. ای افزايش دروغين سهام، فراخ ترشدهای سياسی برحقه بازيهای جعلی و

  . ن ريختندورس بازان و سرمايه داراگروه های نزديک به آنها تتمۀ دستمزد های خود را به جيب بازکارگران و ديگر

بسياری از مواقع دولت خود مجبور کوچک ،، نکرد بلکه در,, داری را همه اين سياست ها نه تنها دولت های سرمايه 

به همان مراکزی رجوع کند که خود با دست باز در اختيار ... شد که برای تأمين نيازهای تسليحاتی ، امنيتی و 

در هيچ کجای جهان کم , ف توجيحات نئوليبرالی نه تنها هزينۀ دولت ها بدين گونه بر خال. سرمايه داران گذاشته بود 

نشده بلکه فرصت بيشتری در اخيتار سرمايه داران قرار گرفته که دامنۀ قدرت خود را افزايش داده و عرصه های 

  . ابط مستقيم سرمايه ساالر بکشانندگوناگونی را به زير نگين رو

ف پذير ،، که هدف از آن ، کنار گذاشتن دست آورد های مربوط به قرارداد های دسته انعطا,, سياست نئو ليبرالی کار 

بود ، گسترش پيدا کرده ، ... جمعی در بارۀ انتخاب شغل ، ساعات کار ، و افزايش دستمزد ها نسبت به نرخ تورم 

قت ونيمه وقت در ابعاد گسترده قرار دادهای ثابت و با دوام به قراردادهای موقتی و بی دوام بدل گشته و کار پاره و

سرمايه با بکارگيری تکنولوژی های جديد در راستای به خدمت گرفتن کار ارزان ، روند جهان . ای جاری شده است 

بدين گونه ، بسياری از دست آورد های کارگران و ديگر دست ... گرايی خود را در ابعادی خيره کننده گسترش داد و

ن و بازار ،، هدفی جز کار ارزا,, اجم سرمايه قرار گرفته و آشکار شده است که معجزۀ آوردهای اجتماعی مورد ته

  . کارگر خاموش ، دنبال نمی کند

فرصت های برابر آموزشی ،، که ,, ايدئولوژی سرمايه داری همواره اين توهم را دامن زده است که ا فراد قادرند از 

جايگاه طبقاتی افراد اما يک . يگاه طبقاتی خود را تعيين نمايندوده و خود جا، استفاده نمسيستم در اختيار آنها قرار داده

پوچی اين ادعا در سرمايه داری معاصر بيش از هر دورۀ . موضوع ابژکتيو است و بنا به تمايل افراد تعيين نمی شود 

، مله نياز های سرمايهتنيده ، از جبا گسترش سيستم آموزشی که محصول عوامل در هم . ديگری بر مال گشته است 

است ، تعداد تحصيل کردگان چنان افزايش يافته که نه تنها سيستم ... سطح تکامل اجتماعی ، گسترش آگاهی و 

پاسخگوی جذب آنها به بازار کار نيست بلکه بسياری از آنان يا ناچارند کاری جدا از گروه های آموزشی خود پيدا 

 و نيمه کارگران مدرن مربوط می شود ، نيروی کار خود را در معرض فروش کنند و يا در جايگاهی که به کارگران

خالصه اينکه پيامدهای سياست نئوليبرالی . قرار دهند و يا اينکه در پارکينگ های بيکاری در انتظار کار باقی بمانند 

 شدن گروه های ، تجزيه در بخش های مختلف طبقات اجتماعی و افزايش اردوی کارگران و زحمتکشان و تلمبار

دغام با سياست های نئوليبرالی کارکرد های پيشرفت های تکنولوژيک در ا. مختلف در پارکينگ های بيکاری است 

  : طبقات اجتماعی را می توان اين گونه خالصه کرديه ساالر کنونی و پيامدهای آن درنظام سرمادر

که قابليت آنها از طريق افزايش سود و کاهش نرخ دستمزد ) تاپ منيجرها ( مديريت عالی ،، ,,  سياست جايگزينی -

 موجب گرديده که رقابت در گروه مديران افزايش ،و هزينه ها به اثبات برسد با مديرانی که چنين قابليتی نداشته باشند

ده شده و به يافته ، در بخش هايی از کارگزاران سرمايه شکاف ايجاد گرديده و گروه هايی از آنان از جايگاه خود ران

ـــ کاربست تکنولوژی های پيشرفته در بخش های گوناگون سرمايه . سوی اليه ها و يا طبقات پائين تر فرستاده شوند 

کار فکری ،، مربوط می شده اند ، در ابعادی ,, موجب گرديده که بخش هايی از فعاليت های کاری که به عرصۀ 

ن گونه بخش هايی از گروه های ميانی که در سازمان اجتماعی کار نسبتًا گسترده ، تابع حرکت ماشين شود و بدي
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کار فکری ،، بر پروسۀ کار خود کنترل و نظارت داشتند به سمت گروه های پائينی جامعه ,, سرمايه داری از طريق 

صوصی ـــ با واگذاری مؤ سسه های اقتصادی دولتی به بخش خ. رانده شده و يا به اردوی بيکاران فرستاده شوند 

سرمايه داری ، و کاربست تکنولوژی های پيشرفته ، موقعيت گروه هايی از طبقۀ ميانی ، به ويژه کسانی که در بخش 

هم به لحاظ موقعيت آنان در کنترل ( ، دستخوش تغيير گشته است کار می کنند... ، و خدماتی نظير آموزش ، بهداشت

  .  های پائينی جامعه رانده شده اندين گروه ها نيز به سوی بخشو ا) و ادارۀ کار خود و هم به لحاظ سطح دستمزد 

 در مناطق پيشرفتۀ سرمايه داری از تعداد کارگران بخش مولد کاسته شده و بر تعداد کارگران بخش غير مولد -

ته در پی رکود اخير سرمايه داری در صف اول تهاجم قرار گرف) کارگران غير مولد ( اين بخش . افزوده شده است 

  . و روز به روز بر تعداد بيکاران آن افزوده می شود 

 بين المللی شدن فزايندۀ سرمايه ، و تأ ثيرات آن بر ساخت اجتماعی ـ اقتصادی مناطق کمتر توسعه يافتۀ سرمايه -

 شهرها و نۀداری ،از تعداد دهقانان و روستائيان کم زمين کاسته و آنها را در قالب تهيدستان شهری و يا کارگران روا

  . مناطق صنعتی کرده است

تعداد نيمه گسترش پارکينگ های بيکاری برپاره وقت و نيمه وقت وافزايش کار، و با اجتماعی شدن روند کار-

  .  افزوده شده است-های آنها است که شهر نشينی و سطح معينی از آموزش های شغلی از ويژگی  -کارگران مدرن

بقات ،  باز گشته و در پرتو توضيحی در بارۀ يکی از مهمترين معيار های بررسی و شناخت طاينجا به محور بحثدر

شاخص های اساسی مفهوم طبقات در ا با ارائۀ يک جمع بندی فشرده از، مباحث تا کنونی ريعنی مسألۀ مبارزۀ طبقاتی

  . جامعۀ سرمايه داری را پايان می دهيم 

  شاخص مبارزۀ طبقاتی 
مبارزۀ طبقاتی جلوه ای عميق از .  معيار های سنجش طبقات اجتماعی مسألۀ مبارزۀ طبقاتی است يکی ديگر از

با اتکا به همين شاخص می توان . پراکتيک بشری و مهمترين شاخص دگرگونی های تاريخی و اجتماعی است 

ده و روند تجزيه در سوخت و سازهای درونی و جابحايی و تغيير در موقعيت طبقاتی گروه های مختلف را محک ز

  . گروه های ميانی و رانده شدن آنها به زير مجموعۀ طبقۀ کارگر را بررسی کرد 

نگاهی به کنش های طبقاتی برخی از گروه ها نشان می دهد که گروه های باالی جامعه برای افزايش دستمزد و تغيير 

ی جامعه به شکل دسته جمعی و اکثرًا به اما گروه های پائين. در وضعيت خود ، به صورت فردی حرکت می کنند 

 نشان می صورت اعتصاب و اعتراض جمعی نسبت به شرايطی که طبقات فرادست به آنها تحميل می کنند ، واکنش

  . ای همبستگی طبقاتی مشاهده می شود، نشانه ه.. )اعتراضات، مطالبات، شعارها و(دهند ودرپراکتيک اجتماعی آنها 

دهد که با رشد سياست های نئوليبرالی در عرصۀ بين المللی ، از گروه های اجتماعی نشان ميرخی نگاهی به واکنش ب

به ويژه آن دسته از گروه هايی . موقعيت طبقاتی بخش هايی از گروه های ميانی جامعه ، دستخوش تغيير شده است 

 حمل و نقل ، پست و که در بخش های آموزش و پرورش ، خدمات بهداشتی و در مانی ، بخش هايی از صنعت

اين روند تجزيه ، به بهترين شکلی در مبارزۀ طبقاتی و واکنش گروه هايی . فعاليت می کردند .... خدمات شهری و 

  . يه قرار گرفته اند قابل رؤيت استکه مورد تهاجم سرما

 حضور مداوم کارکنان به عنوان نمونه در اروپای غربی ، اعتصابات معلمان و کارکنان بخش بهداشت در انگلستان ،
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تلف از در کشورهای مخ... بخش خدمات ، امور مختلف ارتباطات ، کنترل فرودگاه ها ، بخش هايی از حمل ونقل و

دن تجزيه و چرخش در جايگاه طبقاتی آنها و روند پرولتاريايی شکه نشانگر... جمله درفرانسه، بلِژک، ايتاليا، اسپانيا و

  . احساس مشترکی با کارگران نداشتند، ان رونق دولت های به اصطالح رفاهدوردرگروه هايی است که ممکن است 

شعار کارگر، معلم اتحاد اتحاد ،، را که ,, معلمان ،، در اعتصابات خود به ويژه اعتصابات اخير ,, در ايران نيز 

ن خود در گذشته ، اصرار در حالی که اين گروه در گفتمان فرهنگی پيشي. نشانۀ همبستگی طبقاتی است ، سر دادند 

به هر جهت مبارزۀ طبقاتی به گويا ترين شکلی روند تجزيه در گروه های . طبقۀ متوسط ،، تعلق دارد ,, داشت که به 

  . يری طبقاتی آنان را منعکس می کندمختلف و جهت گ

  جمعبندی 
ديران امور سياسی که پيشتر به آن به استثنای م( صرفنظر از گروه هايی که فعاليت آنها به توليد مربوط نمی شود 

و بازمانده هايی از طبقات پيشاسرمايه داری ، شاخص های بسيار عام از مفهوم طبقات اجتماعی در ) پرداخته شد 

  : داری را می توان چنين تصوير نمودجامعۀ سرمايه 

  طبقه و گروه های مسلط 
  : بر گيرندۀ آنها عبارت اند از درگروه های

پروسۀ توليد تعميم که سرمايۀ آنها در...) صنعتی، مالی، بازرگانی، خدماتی، مستغالت و( ايل توليد  صاحبين وس-

. يافتۀ کااليی ــ که مهم ترين شاخص آن نيروی کار به مثابه کاال است ــ روند ارزش افزايی و انباشت را طی می کند 

مالکيت ــ که اغلب به شکل قوانين ويا به وسيلۀ کار موقعيت بخش ها و گروه های متفاوت طبقۀ سرمايه دار از طريق 

  .  می کند ــ تثبيت می شودوسايل توليد جداارسياسی که توليد کنندگان را ازکرد ساخت

برگيرندۀ ، مديران تکنوکرات و بوروکرات که در) ويا هراصطالح ديگری ( "صاحبين کار"کارگزاران سرمايه يا  -

موقعيت اين گروه ها از طريق جايگاهشان در ساختار قدرت سياسی و . لتی است و صاحب منصبين دولتی و غير دو

ادارۀ سرمايه و کنترل و نظارت بر کار کارگران . يا سازمان اجتماعی کار سرمايه داری تعيين و تثبيت می شود 

، يت بروسايل توليدفقدان مالک. است) صاحبين کار( ی کارگزاران سرمايه وديگر گروه ها از ويژگی های فعاليت کار

  . وی طبقات ديگر را فراهم می نمايدآن ، يه سنموده وزمينۀ انتقال بخش هايی ازاين گروه را تقويت امکان جابجايی در

در آمد گروه های متفاوت متعلق به طبقه و گروه های مسلط در جامعۀ سرمايه داری از طريق سودی که نتيجۀ 

  . تأمين می شود... ) تم مالياتی وطريق سيسمثًال از( گر گروه ها ستثمار کارگران است و يا استثمارديا

  اليه ها و گروه های ميانی 
توان به بين دو طبقۀ اصلی در جامعۀ سرمايه داری گروه ها و اليه های متفاوتی وجود دارند که مهمترين آنها را می 

به ويژه توليد و توزيع (يت بروسايل توليد خويش گروه هايی که موقعيت آنها ازطريق مالک-: گونۀ زيردسته بندی نمود

  .... همانند صنعتگران ، مغازه داران ، دهقانان و . معين ميشود) رنبه شيوۀ سنتی يا مد

 گروه هايی که در سازمان اجتماعی کار ، بر پروسۀ کار خود کنترل و نظارت دارند و شهر نشينی و تخصص در -

  .صص استدر آمد اين گروه معموًال بيشتر از دستمزد يک کارگر متخ. است رسته های شغلی از ويژگی های آنها 
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طريق ايجاد کار برای خود امرار معاش می کنند و يا به صورت موقت نيروی  تهی دستان شهروروستا که اغلب از- 

 بورژوازی و از اليه های مختلف هر يک از اين گروه ها بر اساس ميزان در آمد از باال به. کار خود را می فروشند 

اليه های ميانی . در آمد اليه های بااليی اين گروه ها اغلب نتيجۀ استثمار ديگران است . پائين به کارگران نزديک اند

  .  ميانی ممکن است که استثمار شوندو پائينی طبقۀ

  کارگران 
ی مجبورند که نيروی کار خود اد طبقۀ کارگر در بر گيرندۀ گروه هايی است که بنا بر جبر ناشی از نياز های اقتص-

، تحت کنترل ونظارت سرمايه کار می کنند و دستمزد آنها کمتر از کاری ) نيروی کار به عنوان کاال . ( روشند را ب

ــ نيمه کارگران ... ) کارگران بخش صنعت ، بازرگانی ، مالی ، خدماتی ، کشاورزی و . ( است که انجام می دهند 

ۀ گروه هايی است که به طور نيمه وقت و پاره وقت نيروی کار خود را می فروشند و يا در مدرن که در بر گيرند

 از شهر نشينی و ميزان معينی از تخصص در فعاليت های کاری.  های بيکاری درانتظار کار به سرمی برندپارکينگ

  . ويژگی نيمه کارگران مدرن است

  ٢٠٠٣آوريل  - ١٣٨٢فروردين  - شرويپناصر
  : منابع

   ابتکار عظيم منتخب آثار ترجمه پورهرمزان ـ لنين ــ١
   ١٢٥ــ ١٢٣ــ صابری ــ محسن ، مغهوم سوسياليسم و مسالۀ شوروی صفحات ٢

SOZ بر گرفته از متن معرفی کتاب در نشريۀ آلمانی زبان . منشأ سرمايه داری . الن . ــ مکسين وود ٣  
کوششی در ,, ی و توليدی افراد در سيستم توليدی سرمايه داری به نوشتۀ  ــ در متن نوشتار ، برای بررسی تناقضات فعاليت های کار٤

جهت روشن گری و طبقه بندی کار توليدی و غير توليدی ،، نوشته سونگر ساوران و امت توناک که متن دست نوشتۀ ترجمۀ آن را رفيق 
  . گرامی رامين جوان در اختيار من گذاشته است ، رجوع شده است 

  در بارۀ مفهوم طبقات اجتماعی ....  به نظريه مارکسيست هايی چون پوالنزاس و  ــ نگاه کنيد٥
  جامعۀ اطالعاتی ،، برای نمونه در توضيح و نقد ,,  ــ برخی از نظريۀ پردازان مکتب تنظيم ، بسياری از پيروان ٦

Ein neuer Kapitalismus ,, ?  کنيد به نظرات مختلف سرمايه داری جديد ،، نگاه,, جامعۀ اطالعاتی ،، و يا VSA -Verlag از 
   و Ein neues Akkumulationsregime .Michel Agliettaانتشارات 

  بسوی سوسياليسم شماره يک . ــ مارکس ــ کار مولد و غير مولد ، ترجمۀ منصور حکمت ٧
   ــ همان منبع ٨
   ــ همان منبع ٩
نشريه نگاه ــ دفتر هقتم . کامران نيری :  اياالت متحده ــ برگردان  ــ فرد موزلی ــ نرخ سود و رکورد دراز مدت اقتصاد١٠

Kritisches Woerterbuch des Marxismusــ ١١   
صرفنظر از مکتبی که به آن تعلق دارد و محدوديت اين مکتب که در اينجا موضوع بحث ما نيست (  ــ روشی که اريک اولين رايت ١٢
 Wo.  ارائه می دهد ، کمک مؤثری برای شناخت از کارکردهای سازمان اجتماعی سرمايه داری است اداره وکنترل کار ،،,, در بارۀ ) 

liegt die Mitte der Mittelklasse – Frauen in der Klassenstruktur. Wrigt – O .Erikـ ١٣Die sich veraendernde 
Arbeiterklasse . Alex Collinicosــ ١٤   

   ) ٤منبع شماره ( مشترک سونگر ساوران و امت توناک  ــ به طور مثال نوشته ١٥
   ــ مارکس ــ کار مولد و غير مولد ١٦
. ، نظريه های هيلفردينگ ، بوخارين ...  ــ برای بررسی علل جهان گرايی سرمايه رجوع کنيد به مارکس کاپيتال ، گروندريسه و ١٧

  ... لوگزامبورگ و لنين در بارۀ امپرياليسم ، و 
ترجمه حسن مرتضوی. ارکس و انگلس ــ مانيفيست کمونيست  ــ م١٨  


