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 ،او هاي مفهوميِ ها و بازانديشي انديشهبيشتر . طبقه بوده است سال گذشته 40ن رايت دراريك الي ي دغدغه
تمركز  كه در آغاز بر اياالت متحده و ايتاليا بود ساختار و آگاهي طبقاتيي  درباره اش تحقيقات تجربيي  جهنتي

 پردازي تيزبين است نه تنها نظريه رايت ]1[. تداوم پيدا كرددو دهه گسترش يافت و ي آن  دامنهو بعدها  داشت
ي  چهار دههخالل در او . جاي تعجب نيست كه نامتعارف خودبازنگر و حتي خودسنج استاي  گونه به بلكه

ها را  آنهم به چالش كشيده و سنتي را  طبقاتي ماركسيستي هم واكاويهايي را ارائه كرده كه  نشبي ،گذشته
   ارتقا داده است.

فهم به مندان  عالقهبراي  ،اند نوشته شده 2015تا  1995هاي  كه در سال او خواندن مجموعه مقاالت
هاي فعلي رايت  گاهديدمقاالت شامل داري معاصر سودمند خواهد بود. اين  ساختار طبقاتي جوامع سرمايه

 ي و نيز مقايسه ]2[ نويسندگانطيف وسيعي از  يافته از سوي بسط هاي طبقاتي چوبرنقد چاطبقه،  ي درباره

 قرن در  هيسرماكتاب ي  طبقه است. بحث سودمندي درباره ي درباره وبر ماركس و ماكس  لكار توضيحات
تجربي پيكتي از فراز و فرود نابرابري  شرحاو وجود دارد كه اهميت در مقاالت  زين يكتيپ توماس كميو ستيب

ويژه مفهوم سرمايه از نظر  به ــاثر اين كليدي  هاي حال ضعف و در عين شناسد رسميت مي بهرا در قرن گذشته 
بار  نخستينكه او  ي مقالههمچنين  .دهد تشخيص مينيز را  ــ دقيقي از طبقهي  انگارهگونه هرپيكتي و فقدان 

را  گياستند يگا **»كار ثبات بي«و مفهوم منتشر شد، } الملل نيب سمياليسوس ي جا {نشريه در اين
هاي  اللد، با استقبال زيادي مواجه شد. رايت بسياري از استبررسي كردمتمايز اجتماعي  ي عنوان طبقه به

ي  بخشي از طبقه« قرار دارند ثبات بي يرا كه در موقعيت فقط بخشي دده كند و ترجيح مي دينگ را رد ميناست
  ]3[اند. شريكفراگير  در منافع درازمدتتر پرولتاريا  ي گسترده با طبقهبداند كه  »كارگر

به ارزيابي فقط مقاالت، قصد دارم از وسيع  ي محتواي اين مجموعهجزئيات  ي بارهبحث درمن به جاي 
 از متاثر مجموعه نيا مختلف يها بخش كه ه بپردازمقطبپردازي  به نظريه ،رايتتر  گستردههاي  افزودهبرخي از 

   .هاست آن

  

  جديد مياني ي طبقه
 يانيم ي طبقه« اغلب چه آن از او يميقد تيروا ،هينشر نيا خوانندگان يبرا تيرا دستاورد نيتر شناخته ديشا

 ريتاث يالملل نيب سمياليسوس هينشر نيشيپ و يكنون رانيسردب يها مقاله بر كه يتيروا ،شود يم دهينام »ديجد

   ]4.[گذاشت
)  مالكيتمعموالً دار، كه كنترل موثر (و  سرمايه ي بين طبقهرا  داري سرمايه ي جامعه شدن ماركس قطبي

 مقدم بر كه او از وجود طبقات ديگر شود. متصور مي ،كارگر مزدبگيري  طبقه، و رددر اختيار دارا وسايل توليد 
ند دوام ه بودوجود آمدبه  ها جوامعي كه در آن از رتبيشكه  طبقاتي، استآگاه  اند كامالً پيشرفته يدار نظام سرمايه
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 توليدكنندگانِ ،بورژوازي، اكثريت كساني كه در سراسر جهان خرده اند از عبارت ها ترين اين گروه . مهمآوردند
داري  ي سرمايه كه اين گروه با توسعه ندك بيني مي پيشماركس اند و هستند.  بوده مقياس كوچككشاورزي 

  ]5[يابد. زوال ميو توانايي براي تحميل خود به جامعه  لحاظ اندازه ازنسبي  طور به
 يموقعيتمواجه شد كه  يهاي ديگر اي از گروه ماركسيسم با ظهور طيف گسترده ،پس از ماركسبا اين حال 

در اين باره هاي متفاوتي  ديدگاه ،نويسندگان ماركسيست .اند كردهدر ساختار طبقاتي اشغال  تر ناروشن به مراتب
درون  گرفته شكل هاي گروه ؛جديد قرار بگيرندي مياني  طبقهي  مقولهدر اين بايد افرادي  كه دقيقاً چهدارند 
اند اما   داران همبسته با سرمايهطور سنتي  و به دهند انجام ميمديريتي را  كه وظايف يدار هاي سرمايه بنگاه

تجديدحيات  ترين نامزدهاي اين جايگاه هستند. قطعي  ، از جملهكنند ازاي مزد كار مي بههمانند پرولتاريا 
چنين  ماهيتهويت و  پيرامونفزاينده هايي  به بحث 1960 ي دههماركسيستي از اواخر  ي نظريه
داري  كشورهاي سرمايهبسياري به بخش بزرگي از نيروي كار در آن زمان شد كه در منجر هايي  بندي گروه

ي  دار تلقي شوند، پس طبقه سرمايه صرفاًي مياني جديد  اگر اعضاي اين طبقه ]6[.بودند پيشرفته تبديل شده
تر  پيشتر از چيزي خواهد بود كه  ميان اين طبقه و كارگران بسيار ناروشنتر و خط تمايز  دار بسيار بزرگ سرمايه

ي كارگر همچنان اكثريت قريب  طبقهآنگاه ، كارگر تلقي شوند صرفاًجديد  ي ر اعضاي اين طبقهگشد. ا تصور مي
ن رو، به داست داري سرمايه ي كه مشخصه طبقاتيتضادهاي اما بسياري از  .به اتفاق افراد را در برخواهد گرفت

زيرسوال خواهد براي تغيير جهان يكپارچه  گريبراي كنشي كارگر منتقل خواهد شد، و توانايي آن را  خود طبقه
  . الزم بودمفاهيم جديدي براي كاوش اين موقعيت به اين ترتيب، . برد

  نقد پوالنزاس
رويكرد  .بررسي كندكساني بود كه كوشيد اين مفاهيم جديد را   از جملهماركسيست يوناني،  نيكوس پوالنزاس،

شان در ارتباط با   موقعيت بافقط نه پوالنزاس  نظر هبطبقات . استطبقه تر  گسترده پردازي بازمفهومبازتابِ او 
تعريف » سياسي و ايدئولوژيك هاي دستگاه«شان در ارتباط با  جايگاه ، بلكه براساسديگر طبقات اوسايل توليد ب

هاي  دستگاه{ فاكتور ديگركه دو  درحالي ،دارد در اختيار » كننده تعيين ينقش«هنوز اقتصادي  موقعيت شوند. مي
 پوالنزاس از منظر اقتصاديبراي  ،حال با اين ]7[اند. قلمداد شده» بسيار مهم«سياسي و ايدئولوژيك} صرفاً 

و كااليي  ي ارزش اضافي) هستند (در معناي ماركسيستي، آفريننده مولدكه شوند  كارگر تعريف ميكساني تنها 
» هاي طبقاتي پراتيكبا  طبقات اجتماعي« كه نويسد پوالنزاس درجايي مي ،عالوه . بهكنند ميخلق  ملموس
اين  خودواكاوي ي  واسطه بهپوالنزاس  ]8[ »طبقاتي وجود دارند.ي  مبارزهدر صرفاً طبقات «و  هستندمنطبق 

 او ؛»دارند تعلق سنتي بورژوازي خرده... به مزدبگيرانهاي جديد  بندي گروه«كند كه  مياستدالل را مطرح 
  ]9[ .هستند» بورژوازي جديد خرده«ها  گويد آن مي

را در  ي كارگر طبقهكند كه پوالنزاس  استدالل مينخست . كند مي مطرح پوالنزاس ويرانگر از ينقد اما رايت
آيند، كارگران  مولد به حساب مي كارگرانِفقط جا كه  از آن ]10[ .كرده است تعريف چارچوب بسيار محدودي
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بورژوازي  ي كارگر كنار گذاشته و جذب خرده  داري يا دفترداري از طبقه هاي غيرمولد مانند بانك در حوزه مزدي
پوالنزاس  ]12[ نيز صادق است كنند هايي كه در بخش عمومي كار مي آنباره درمسئله اين  ]11[ شوند. مي
 شان در منافع، كار يكساندر شرايط ها  آنهر چند ، كند يكارگر خارج م ي از شمول طبقه ها را تنها اين گروه نه

، بلكه هر كسي را كه مشترك استتر كارگر  ي گسترده با طبقه ،غيرهي توليد و  دارانه سرنگوني روابط سرمايه
كه  استداللن يا اب ]13[ .داند ي كارگر نمي طبقه ي در زمرهنيز  ،يادار كار مانند ،است» كار ذهني«درگير 

از  را كه آن احاطه شده است "فرهنگي" ها و عناصر وفن فوتتشريفات،  ازاي  مجموعه بادر واقع « چنين كاري
طور عام اعتباري سنتي  به "كارگران اداري"و  "كار كاغذي"«و در نتيجه به ، »كند ي كارگر متمايز مي طبقهكار 
   ]14[ »بخشد. مي

تعلق دارند. مقوله گيرد. دو گروه كليدي به اين  را به پرسش مي »خرده بورژوازي جديد«انسجام دوم، رايت 
گونه كه در ادامه خواهيم ديد، آنان را به نادرست  همان ،مديران و سرپرستان هستند كه پوالنزاس ،گروه نخست

مشخص » كنند دفاع مياز آن اي كه  ي روابط سياسي سلطه«ا باين گروه  ]15[ .كند غيرمولد فرض مي كامالً
ها در محيط كار، سياسي  كاركرد آناي درباره  مشخصهچه كه  نيستوشن اصالً ربا اين حال  ]16[شوند.  مي

اند اما در  ، مولد قلمداد شده»ها مهندسان و تكنسين« يعني ،گروه دوم ]17[و نه اقتصادي. شود  محسوب مي
 ».ستا  تنيده درهمايدئولوژي مسلط  متناظر با يايدئولوژيك هاي با پراتيك« در توليد نقش دارند كهكاربرد علم 

 تمايزخط ي  منزله يدي بايد به فرضي فكري/بندي  ت چرا اين تقسيمسني روشنوجه  به هيچ ،بار ديگر ]18[
  ]19[كارگران.  مختلف هاي گروه عامل تمايزسادگي  و نه به در نظر گرفته شودطبقات 
 است كارگران معرف از مقوالت نادرست و صلب سخت، و سفتاي  مجموعه شامل سو، يك از پوالنزاس كار

 يا سياسي مفروض نقش صرفاً به دليل ولو نباشد، معيارها اين مشمول كه را هركس ديگر، سوي از و
 گروهيف پوالنزاس، اين زند كه براساس تعار . رايت تخمين ميداند يكي ميبورژوازي  خرده با شان، ايدئولوژيك

ادعاي  اين ناقضِ ]20[گيرد.  را در برمي 1969درصد از نيروي كار اياالت متحده در سال  70بيش از 
جايگاه «سياست و ايدئولوژي واقعيت، در  است؛ {در تعريف طبقه} پوالنزاس مبني بر نقش مركزي اقتصاد

   ]21[ ».دارند تقريباً برابري

  طبقاتي متناقض هاي جايگاه

دهد.  شكل مي 1978را در سال  ،دولت و بحران طبقه،مركزي اثر او،  ي هسته ،رايت بديل تيروا
كه  »يساختار طبقاتدر ابهامات پرداختن به ...  يبرا ليبد يا وهيش« يافتنعبارت است از  اين اثردر او ي  دغدغه

 درون متناقض ينيع لحاظ به ييها جايگاه ي كننده اشغال را ها  موقعيت يبرخ ما« كه است آن مستلزم

هاي  جايگاه«ري است كه اين ضرو ]22[.ه استآورد  وجود به يدار هيسرما كه ميكن يتلق »يطبقات مناسبات

  كند: را مشخص مي متناقض جايگاهرايت سه  ]23[ م.كنيبررسي » خودي خود بهرا ...  متناقض
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درون متناقض هاي  جايگاه ي كننده اشغال   مثابه بهدرون تقسيم اجتماعي كار را موقعيت دسته سه توان  مي

ميان بورژوازي و  ناقضتم يجايگاه سرپرستان و رانيمد )1... (مناسبات طبقاتي مشخص كرد

كه كنترل نسبتاً بااليي بر فرايند  مستقل نيمه كاركناناز عيني م مقوالت) 2كنند؛ ( پرولتاريا اشغال مي

كنند؛  بورژوازي اشغال مي ي كارگر و خرده ميان طبقه ناقضتم يجايگاهاند،  شان حفظ كرده واسطه  بيكار 

  ]24[كنند. بورژوازي اشغال مي ميان بورژوازي و خرده ناقضتم يجايگاهكه  ردخُ انِيكارفرما) 3(

هاي متفاوت در  اين گروه ي اندازه از تعاريف خود براي تخمينِ، 1969در سال  يبرآورد دادن با مبنا قراررايت 
و مياني و باال  نيروي كار شامل مديران رده درصد از 12و به اين نتيجه رسيد كه  استفاده كرداياالت متحده 

ي كارگر را  نزديك به طبقه متناقض طبقاتيِ يها جايگاه ،درصد 23تا  18 كه حدود در حالي هاست، تكنوكرات
در مرزهاي « و »درصد از جمعيت اقتصادي فعال 54تا 41« ي كارگر طبقه خود نويسد او مياند.  اشغال كرده

طبقاتي ي  پايهكل بنابراين دارد... صد ديگر جمعيت را دربردر 35-23ي كارگر  طبقه مشترك با طبقات ديگر،
  ]25[». درصد از كل جمعيت است 70تا  60... حدود سوسياليستي  بالقوه براي جنبش

 رايت در ،حقيقتدارد. در نيز در پي اما مشكالتي  انجامد ميمهمي هاي  بينشي رايت، به  راهكار نوآورانهاين 
در تالش براي حل اين او  .كند اشاره مي اي نشده حلهاي  وضوعمبه و خودانتقادي،  مباحثهپرمشقت از  يفرايند

معتبر خود او را نيز هاي  بينشو  تر كه آن را حتي پرمسئله كند مي اي بازبيني گونه خود را به ي معضالت، كار اوليه
  . خواهد كرد سست

  ؟ناقضمتطبقاتي  جايگاهيا سه  جايگاهيك 
متفاوت از دو  يوضعيت انو كارگر هادار سرمايه ميان متناقضطبقاتي  جايگاهنخستين مشكل اين است كه 

  بورژوازي و كارگران) دارد.  داران و ميان خرده بورژوازي و سرمايه ميان خرده متناقضهاي  جايگاهديگر ( جايگاه
آن جذب از پيش موجود،  طبقات ساير، شود ميي مسلط توليد بدل  شيوهبه داري  هنگامي كه سرمايه

توليد وجود دارد كه بر  زهاي جامعه، يك نوع مشخص ا ي شكل در همه«گويد:  گونه كه ماركس مي آن. شوند مي
 كه دارد وجود عام ييپرتو. كند انواع ديگر توليد را تعيين ميرده و اهميت  ،آن روابط رو از اين وبقيه مسلط است 

 د،هد يم رخ امر نيا كه يهنگام ]26[ ».كند يم ليتعد را ها آن يبودگ خاص و ديشو يم را ها رنگ ي همه
 و استثمارشونده نقش: كند فايا يدار هيسرما در متناقض نقش دو كه شود يم وادار عمالً يزبورژوا خرده

نوع كارهايي كه آن «حتي  ]27[»شوند. ها به دو شخص تجزيه مي آن« دار و كارگر. استثماركننده، نقش سرمايه
كارگر  فرما خويش كارگرِ مثالً، ،آيند در انديشه به انقياد درمينيز اند  در واقعيت تحت انقياد سرمايه درنيامده

  مثابه او به. شود ظاهر ميسرمايه   مثابه براي او و ذهن او به ،شخود خودش است؛ وسايل توليد دستمزديِ
  ]28[» گمارد. عنوان كارگر دستمزدي به كار مي را به خود ،دار سرمايه

به او هم  استثمارشونده را ايفا كند.نقش استثمارگر و هر دو ، ضرورتاً بايد ييبورژوا وكار خرده كسبصاحبِ 
سازي  بيشينهو فشار آورد  به تصاحب درميسود عنوان  ي خود را بهفزمان كار اضاهم و  كند پرداخت ميمزد خود 
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ي از اين طبقه وجود اعضاي به بيان ديگر، كند. مي احساسدارانه  ت سرمايهباز طريق فرايند رقا رااش  سودآوري

عنوان  بهنخست  ي در وهله، قرار دارند انو كارگر اندار سرمايه اتطبق نامشخص مرزدر كه خواهند داشت 
كه مشاوراني د يا بندن داد ميقرار اندار كه با سرمايه مستقلي شبهكارمندان عنوان  بهپس از آن رد و خُ اندار سرمايه

طبقاتي متناقض كامل دو جايگاه  ، يافكن هيسا نديفرابراي توصيف اين  ضرورتي نداردد و غيره. نشو مي جيرا
   .آنان استاز سوي ي ايفاي اين دو نقش  درجه صرفاًئله جديد خلق شود. مس

ها درگير خوداستثمارگري يا مالكيت  ي مياني جديد مقايسه كنيد. آن هاي طبقه اليهوضعيت را با وضعيت اين 
دارانه به  هاي سرمايه اي نوظهور كه در بنگاه شيوهتركيبي از وظايف اجتماعي سرمايه و كار را به  بلكه نيستند.

شكل  ترين مناسب ،اين تحول برايهاي طبقاتي متناقض رايت  مفهوم جايگاه كنند. وجود آمده است، اجرا مي
   است. ممكن

 از طريقرا ئله متاسفانه اين مساما شود.  متوجه ميرا  ناقضمتطبقاتي  جايگاهوضعيت دو نوع  تفاوترايت 
كند، با اين استدالل كه  ميو فصل داري حل  ي توليدي خارج از سرمايه بورژوازي در شيوه قراردادن خرده

الها ويژگي بسياري از ي كا مبادله گرچه ]29[دارند.  قرارمجزا  ي »توليد كااليي ساده«در يك  بورژواها خرده
فئوداليسم يا از  مثالًبتواند كه  يتوليد مستقل ي شيوه عنوان ز به، توليد كااليي ساده هرگاست جوامع بوده

ي توليدي را بپذيريم،  وجود تاريخي چنين شيوهبتوانيم حتي اگر است.  وجود نداشته ،شود مجزا يدار هيسرما
داري  اي متناقض و بغرنج درون سرمايه به شيوه هرچندرا طبقاتي بداند كه، مرتبط كه طبقات  به جاي آنرايت 

كه بيرون از منطق  هستنداي  مانده باقيتاريخي  عوارضصرفاً ها  آن اند، معتقد است كه جاگرفتهادغام شده و 
  .كنند داري عمل مي سرمايه

  ، كنترل و استثماراستقالل
 در اثر پيشيناو . كند را بررسي ميخود  هاي متناقض جايگاهدوم معضالت ي  مجموعه ،اش در آثار بعديرايت 

اما . داند ميها  آن استقالل را بوژوازي و كارگران بين خردهماهاي  اصلي گروه ويژگيكه  ردك استدالل ميخود 

 تواند ميبورژوازي  ، هم به اين دليل كه خردهدارد ترديدجاي  بورژوازي خردهويژگي نوان ع به استقاللي  انگاره
و هم به اين سبب كه ، است تحميل شده  بر آندارانه  در اثر فشار نظام سرمايهكه  دارا باشدرا هايي از كار  روش

كند كه  خاطرنشان ميرايت  ]30[ .دارنداز خودمختاري  نسبتاً باال يسطح ،در محيط كارنيز برخي از كارگران 
تري داشته و از  بيش استقاللتواند از يك خلبان خطوط هوايي  سرايدار مدرسه مي ،اش براساس معيارهاي قبلي

 اي نقطه چهدر «پرسد:  طور كه وال بوريس مي همان ]31[داشته باشد.  قرار تر متناقض يجايگاهاين رو در 
  ]32[ »است؟ي كارگر كافي  از طبقه شان خارج كردنبراي رسد كه  به حدي ميها  ي كنترل آن درجه

تقليل  »يا نهيزم پس يمفهوم« به طبقات ميان استثمار، اش پيشين  روايت گويد كه در ميطور كلي  بهرايت 

طبعاً سلطه در محيط كار وجود دارد اما از طريق  ]33[تر بوده است.  ي طبقاتي برجسته سلطهيافته بود و 
خطر است يا خاص ي طبقاتي  سلطه بارهدرچيزي چه بايد روشن كنيم كه يا يابد. ما  كارگر جريان مياستثمار 
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 فهم جامعه ي] براmultiple oppersions» [چندگانه يها ستم« رايت آن را ديدگاه چه آنفروغلتيدن به 
ــ  ياقتصاد ،يمل ،ينژاد ،يجنس ــ سلطه« مختلف يها شكل يپوشان هم اش مشخصه كه ،بپذيريم نامد مي

  ]34[.»ندارد ينييتب تياولو يگريبر د كي چيه كه است
كننده  قانع چندان است داشته هيثانو يگاهيجا اش يقبل اثر در استثماركه  با اين استدالل خودانتقادي رايت

ايت اظهارنظري ، رمنتشر شد 1979 به سالكه  درآمد نييتع و يطبقات ساختارنمونه در  يبرا .ستين

اي داللت دارد  بر رابطه يستيي ماركس استثمار در نظريه«استثمار ارائه كرده است: ي  درباره وار كامالً ارتدوكس
 تيهستند كه در موقع يافراد يقادر به تصاحبِ كار اضافكه در آن افرادي كه در موقعيت مسلط قرار دارند 

 ]35[ توصيف شده است.» ي روابط طبقاتي هسته«مسئله همچون  اين ،به عالوه» .قرار دارند ردستيز

جلد نخست متوان استثمار را تئوريزه كرد. در  به بهترين شكل مي چگونهتر آن است كه  مهمي  ئلهمس

كار مجرد . دهد رخ مي استثمار كارگران در فرايند توليددر آن  دهد كه اي را شرح مي شيوهماركس  ،سرمايه
شود.  الزم براي توليد كاالي مفروض تنظيم مياجتماعاً ، كه توسط زمان كار كند جديد خلق مي ياجتماعي ارزش

كه  اي فزودههاي ا ي مولفه (شامل همهرا  دنياز براي بازتوليد نيروي كارشارزش مورفقط كارگر  ،در مقابل
اختالف اين  ]36[كند.  پرداخت آن شده است) به شكل مزد دريافت ميسرمايه در اثر مبارزات گذشته وادار به 

در قالب آن داري  در نظام سرمايه نپرداختهاست كه زمان كار  نمايي سرشتدو مقدار، يعني ارزش اضافي، شكل 
  شود. مي تصرف

هم ، كه از آن به بعد آن زمان  و پساماركسيست  همانند بسياري از نويسندگان ماركسيسترايت با اين حال، 
رايت با اما . دچار ترديد شدبيش از پيش ماركس  ي نظريه ي اين جنبهي  ، دربارهبر شمارشان افزوده شده است

، جي.اي روئمرنامند، از جمله جان  مي تحليلي يها را ماركسيستكه خود همراه شد  يپردازان از نظريهگروهي 

در سنت ماركسيستي بيش از همه  چه آن«كه  كنند نظر با رايت استدالل مي آنان هم ]37[ كوهن و جان الستر.
 شناختي مبني بر تمايز روشادعاهاي ماركسي ي جهان است.  بنيادمند آن درباره تزهايارزشمند و متمايز است، 

، (در اين پردازان اين نظريهبيشتر  ]38[» هستند. بار ترين حالت زيانكننده و در بد بهترين حالت گمراهدر اً دتعم

هاي برگرفته از  يني آن با روشزماركس و جايگ روشكردن رد  ضمنِ تا حدودي استثناست) رابرت برنرميان 

را  از اقتصاد سياسي ماركسيستيِ »سرافايي«يا » نوريكاردويي«اصطالح  به نقد ،آكادميكعلوم اجتماعي 
  ]39[پذيرفتند. 
ي بر بتنمتوليد را  ها داند، سرافايي را فرايندي اجتماعي و فني مي داري كه ماركس توليد سرمايه اليدر ح

 مادي داد برونمنجر به  ،كار همراه باخاص  ماديفني و  دادهاي دروناي از  دانند. مجموعه فني مي تماماً شرايط
آالت و  (ارزش ماشين» كار مرده«با شود. در اين روايت  تعيين مي دادها درونتوسط  ششود كه قيمت خاصي مي
ها  . سرافاييشود برخورد مي شكلي يكسانبه  اغلب ،افتد كارگران به كار مياز سوي اي كه   و كار زنده  نظاير آن)
، از لحاظ نظام خود راتوانند  ميكند،  عيين ميي از معادالت همزمان كه قيمت هر كاال را تا مجموعهبا ايجاد 
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دهند كه نرخ سود به تركيب شرايط فني توليد و نرخ مزد بستگي  و براي مثال نشان  كنند حل و فصل  ي،رياض
شده در يك  داخلهاي  داد درونستگي دارد كه در آن قيمت رياضياتي ب يحل به پذيرش رويكرد دارد. اما اين راه

آيد يكسان  بيرون مي همان چرخهاز  [محصول] داد برون شكلشان هنگامي كه به  با قيمت دي معين تولي چرخه
  ]40[حذف شده است. در آن زمان عمالً كه  يك نظام تعادلي ايستا ،به عبارت ديگر ــ باشد

ي  براي توضيح ايدهمفيد  يابزار ،ارزش ي سرچشمهعنوان  ي كار به ايدهممكن است «كه رايت مدعي است 
 شود. باعث خلق ارزش ميكار فقط اي وجود ندارد كه بپذيريم كه كار و  كننده باشد اما هيچ دليل قانع كار استثمار
اي  ماركس در نامه چه آن ]41[ .»نكرده استبراي اين فرض ارائه اتكايي  قابلهيچ دفاع شك  بي ماركس

  به رايت است: پاسخدقيقاً  ،نوشتهسرمايه ي  اوليهمنتقدانِ ي يكي از  درباره

داشت،  وجود نمي كتابمدر » ارزش« ي دربارهفصلابداً متوجه نيست كه حتي اگر  بخت اصالً نگون آدماين 
ي ضرورت اثبات  وراجي دربارهروابط واقعي ارزش است.  اثبات گواه وشامل  ،روابط واقعي من از  واكاوي

  ]42[ شود. از ناديده گرفتن كامل موضوع مورد بحث و روش علم ناشي ميمفهوم ارزش تنها 
  

در آن شرحي از  او كه سرمايهكتاب جلد مسه  ــ دارداز اين فرض » يياتكا قابل«نهايت  ماركس دفاع بي

  ]43[ است. شده بنا نهادهارزش او  ي بر نظريه ،دهد گسترش مي و  را بسط داري هاي سرمايه  يهپو
اش  واكاويعنوان خط مقدم  استثمار را بهتا  گيرد تصميم مي موضع ماركس رد هنگامي كه رايت پس از

اين  ]44[ .كند پر مي ،روئمرجان  ،ماركسيست تحليلياز سوي شده  استثمار ارائهمفهوم را با  شكافاين ، برگزيند
 ]game theory[  بازي ي نظريهمبتني بر  فكري  هاي مونآزو  نهاي گوناگو مدلشامل  روئمر پردازيِ مفهوم

 . اين نوع رويكردها دو ضعف عمدهدهد قرار مي توليد، [سپهر] خارج از ذيل تصاحب ثروتكه استثمار را  شود مي
عنوان يك نظام تاريخي  ي بهردا سرمايه ي كه به تمامي انتزاعي هستند. اين رويكردها درباره آن  . نخستدارند

اقتصاد  استنتاجيهاي  همانند مدل روئمرروش «نويسد،  گونه كه بوريس مي . همانحرف مهمي نداردانضمامي 
صوري تمركز هاي غيرتاريخي  ست و بر شباهتاعتنا داري بي ي سرمايه جامعه امور تاريخاً خاصنئوكالسيك، به 

 ]45[»كند. مي

به جاي  كهاز جامعه استوارند، روايتي » شناختي فردگرايي روش«معضل دوم اين است كه اين رويكردها بر 
هاي  لويت تحليلوا«د و بر ندا متشكل از افراد مي راجامعه طبقات،  نظير ييها گروه هاي جمعيِ تمركز بر ظرفيت

آغاز  هاي متفاوت با دارايي از افراد روئمربنابراين رويكرد  ]46[.كند پافشاري مي» هاي كالن رد بر تحليلخُ
ركسيستي است كه از روابط اين كامالً در تضاد با رويكرد ماكشد.  روايتي از استثمار بيرون مي ها آنو از  شود مي

  ]47[دهد. كند و افراد را در اين زمينه قرار مي توليد آغاز مي
با اين ادعا كه ، او بررسيدر اثر مورد  ]48[ .است شناختي افراطي فردگرايي روشهاي  رايت منتقد شكل

 ،حالبا اين . كند استدالل خود را دوباره تكرار مي ،اشتباه گرفته شود» ميسمات«شناختي نبايد با  فردگرايي روش
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روابط «كه در تقابل با  ،»روابط ميان روابط«جايي براي اجتماعي تبيين كه در  كند استدالل ميبه صراحت  رايت
مانند تضاد ميان  هايي انگارهبراي چنداني جاي  ها استدالل  اين ]49[ وجود ندارد. شود]، [فهم مي »افرادميان 
داند) باقي  ي اجتماعي ميا كار و سرمايه (كه ماركس آن را رابطهميان تضاد و روابط توليد يا  مولد ينيروها

از استدالل  ييها بر همان شكل قاًيدقگزيند كه  را برمي ي بياني شيوه ، معموالًدر عملرايت اما گذارند.  مين
كند  اي اجتماعي ايجاد مي استثمار رابطه«نويسد:  مي؛ مثالً شده است مي] منع او خود ياستوار است كه [از سو

 مداومهاي  كنش برهم بارا دهد، دو طبقه  منافع يك طبقه را در مقابل طبقه ديگر در رقابت قرار ميكه همزمان 
ا را آن منافع استثمارگران بكند كه  شكلي واقعي از قدرت اعطا مي محروم هاي كند و به گروه مقيد مي به يكديگر
با توان درك كرد كه اين توصيف سودمند از استثمار چه تفاوتي  سختي مي به ]50[ »د.نكشببه چالش 

  ]51[ .»كند وضع ميكنشگر   مثابه بهطبقات را  نظيرهاي جمعي  هستي«دارد كه » شناختي گرايي روش جمع«
  

  هاي متناقض طبقاتي ي جايگاه ريزي دوباره طرح
از را هاي او  نوشته، تمركز دارد. نخست اش طبقاتي واكاويپردازي رايت از استثمار دو پيامد عميق براي  بازمفهوم

ميان طبقات متفاوت توزيع  در ها اي كه دارايي شيوهــ  دهد به روابط مالكيت درون فرايند توليد رخ مي چه آن
اغلب  ويژگي مهمِ«ي توليد  سلطه در نقطههرچند  كه كند تصديق مي رايت. دهد تغيير جهت ميــ  شوند مي

 ،است كه» هاي مولد دارايي« بر موثر كنترل فقط اما ، »دارانه بوده است هاي تاريخي توليد سرمايه شكل
نه در و ، معيني تاريخي  جامعه هردر اما  ]52[ دهد. شكل مي واقع بهرا  »سرمايه ـ  ي كار هاي رابطه بنيان«

، دده درون توليد رخ ميي كه استثمار  ا وسايل توليد از شيوه توزيعِ جدايي، روئمرجوامع تخيلي و غيرتاريخي 
داري  در جامعه سرمايه را وسايل توليد ، و نه كارگران،داران سرمايهاين واقعيت كه مثالً . خواهد بودناممكن 

داران بفروشند و بايد ارزش اضافي  شان را به سرمايهنيروي كاركند كه كارگران بايد  تضمين مي، كنند كنترل مي
كه متعاقباً  ياستثمارگسترش سرمايه از طريق فرايند انباشت، زمان با  هم ]53[داران توليد كنند. را براي سرمايه

  شود. مي بر وسايل توليددارانه  سرمايهتر كنترل  بيشاندازي  دستباعث در پي دارد 
 »يسازمان يها ييدارا«سايل توليد، نيروي كار، مهارت و وــ  هاي مختلف دارايي دوم، رايت طيفي از شكل

د نتري ايجاد كن به مراتب چندپاره توانند در جامعه توزيع شوند و ساختارهاي طبقاتيِ كه مي كند را شناسايي مي ــ
ميزان گسست ي  دهنده . اين امر نشانهاست ي آن خصيصه ناهمگونهاي متناقض  اي از جايگاه كه مجموعه

 از منظر، اينك [گويد ميدي مو كارچلگوليگونه كه  ارزش ماركس است، زيرا آني  كارپايهي  رايت از نظريه
 براساس. از سوي ديگر، كار هستندسنگ با نيروي  هم هايي مولد دارايي ،مهارت و سرمايه سازمان،: «رايت،]
توانند بارآوري را  ارزش است: ساير عوامل تنها مي سرچشمهارزش ماركسي، تنها نيروي كار  ي ي كارپايه نظريه

  ]54[» گزيند. گوناگون را برمي "عوامل توليد"رويكرد  ي ازا نسخه افزايش دهند. بنابراين رايت



10 
 

كه قيمت  به دليل آن، ها محدود است به آندسترسي كه  دارند هايي تركساني كه مها ،رايتبنا به استدالل 
 ]55[. كنند  ديگران را استثمار توانند مي  شان است باالتر از ارزشكنند  كاالهايي كه توليد مي» محصول نهاييِ«
اين  .بگنجانندرانت  عنوان به  اي مولفههايشان ددستمزدر  توانند مي هاي نادر مهارتثمار مهارتي، صاحبان تدر اس«

 ]56[ .»هاست هاي توليد و بازتوليد خود مهارت و فراتر از هزينهتر  بيشاي از مزد است كه  مولفه بنياداً مولفه
قدرت كه به كاركنان  زداشتن مهارت و تخصص به دليل نوع خاصي ا« كه كند رايت در جايي ديگر استدالل مي

  ]57[». خواهد كردتعريف در درون روابط طبقاتي متمايز  يجايگاه ،كند اعطا مي
توانند  مينخست ي  وهلهدر هستند كه   دارايينوعي از  ،ها مهارتچگونه مشخص نيست كه وجه  به هيچاما 

 ،نظام دستمزدي طريقاز دهد كه چطور نيروي كار ماهر  از نيروي كار جدا شوند، همچنين رايت توضيح نمي
به ش ماركس ي ارز مهارت در نظريهي  مقولهدادن  جاي ]58[. كند تصاحب ميرا كار ناماهر  يرويزمانِ كارِ ن

 reduction[» تقليل ي سئلهم«عنوان  كه به ،نيروي كار ماهر نيست. درحقيقت بحث دور از ابهام

problem[ نظريه ارزش است. در  نشده حلمهم شود، همچنان يكي از مسائل  شناخته مي ]59[  
را  ها دهم به پيروي از ماركس آن رجيح ميكار ماهر، كه ت استثنايي هاي خود من اين است كه شكل ديدگاه

هاي مشخص  ها شكل در آن كهكنند   عمل مي هايي  گره صورتبه داري  بنامم، در بافتار سرمايه» كار پيچيده«
بگيرد.  ير قرارذپ كار معاوضهتا درون مخزن بزرگ نيروهاي  اند نشده تجريدمعناي مادي و واقعي  بههنوز كار 

 امكاني  دربارهخلق نكرده است كه » اي بسنده شكل«هنوز » ي مادي توليد شيوه«يك عنوان  سرمايه به
از طريق شكستن و يا نهايتاً داري  سرمايه ]60[. كند فرايند كار بحث» واقعي ]subsumption[ يزيرنهشت«

و خلق  ،نيروي كار هاي آموزيِ بخش ومي آموزش و مهارتفرايند كار يا از طريق ارتقاي سطح عممكانيزه كردن 
ها  ورسازي آن و غوطهها  اين گره ودنِواگشبه تمايل نامد،  مي» پذيرناانحصارهاي  مهارت«چه ديويد هاروي  آن

به پيروي كه  استممكن  دهد، كامالًكه اين فرايند تاريخي رخ  پيش از آنتا  ]61[ دارد.» كار ساده«در درياي 
كه توسط نيروي كار ساده در  دانست هايي ارزش ي ازمضرب راهاي استثنايي نيروي كار  اين شكلاز ماركس، 

تر  بازتوليد آن گرانبه اين سبب كه تواند  ميكار پيچيده همچنين شوند.  ي زماني مفروض خلق مي يك بازه
 ]62[.، اجرت باالتري هم دريافت كندكند مي تحميلي باالتري بر سرمايه  يا به اين سبب كه هزينه ،است

 هايشان به دستمزد مشتركبنا به دسترسي  ،كارگراني كه در اين موقعيت قرار دارند ممكن است براي مدتي
به سبب ظرفيت باالترشان براي خلق ارزش،  ،. با اين حالدنهمسان پنداشته شو جديدمياني ي  طبقه با ،باالتر

كارگران از سوي تر  مهارت ارگران كمكبه فرايند استثمار ضرورتي وجود ندارد كه براي توضيح اين وضعيت، قائل 
  . باشيم ماهر

موقعيت خاصي را  . هر كارگربناميم» كار تخصصي«چيزي نيست كه بتوانيم آن ، كار پيچيده واكاويدر اين 
[كاركرد] ي  شيوه ، يعنياست دارانه توليد سرمايه نماي كه سرشت[كاركردي] ، كند اشغال مي »جمعي گركار« در

گيري ها جلو از جداسازي آنتا آميزد  در هم مي هايي شيوهرا به  ي متفاوت يافته كار تخصص كه نيروهايتوليدي 
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از الزاماً ارزش بيشتري  متخصصيك كارگر در اين شرايط فرض كنيم هيچ دليلي وجود ندارد كه  ]63[. كند مي
اي است كه  در شيوه  ي تفاوت دهنده صرفاً نشانجا  در اين مزدهاتفاوت  ]64[كند.  ميتوليد  ان ديگركارگر

تخصيصِ در تفاوت ي  دهنده  نشان ،اند قرار گرفتهو در ساختارهاي بازار كار  اند شدهبازتوليد متفاوت  نيروهاي كارِ
، نددرآورسرمايه چنگ از اند  توانستهنيروي كار از  ييها  بخش است كه مزد» تاريخي و اخالقي« ي  مولفه متفاوت

هاي مختلف  بين مشاغل و رشتهكه به توزيع نيروي كار است  اي يمزد هاي تمايزگذاريي  دهنده نشاننيز و 
ه به ك كار برد بهگراني دسته از كار كارِ آن براي توان را نمي كار پيچيدهچنين،  هم ]65[. كند توليد كمك مي

از طريق كاهش زمان كار الزم  از ديگران هستند. چنين كارگري صرفاً» ماهرتر« آموزي سبب استعداد يا مهارت
 كند، ميكمك به افزايش بارآوري نيروي كار  ،تر از ميزان زمان كار اجتماعاً الزم پاييندر براي توليد يك كاال 

   ]66[. بودشناخته آن را ي كه ماركس امديپ
 كه بهكاهد،  فرومي  را به تخصص» كار پيچيده«اين نوع رويكرد نظري مبتني بر ارزش، داشتن رايت بدون 

واكاويِ و  ]relational class analysis[ اي رابطهطبقاتي واكاويِ ميان تمايز مشخص «بيان خود او 
 ها مهارتهمه، اين با كند.  را محو مي ]gradational stratification analysis[ اي   درجهقشربندي 

ساختار  درون ييها گاهيجا حاكي از ها، مهارت "سطوحِ"اند... از اين رو  اي پيوستاري متنوع به شيوهكمابيش 

مشخص  واكاويدر اين  ]67[ ».اند ينابرابر ساختاردرون  ييقشرهاحاكي از  بلكه نيستند،روابط طبقاتي 
از  اوموقعيت استثمار يا خارج كردن  به سوق دادن كارگرمهارت براي » سطح«اي  نيست كه در چه نقطه

 ي فزاينده حوسط اساسِمعضل مهمي است زيرا رايت بر مسئله اين. بسنده است، عيار تمام ي كارگرِ طبقه
اياالت  بارهدري پساصنعتي را  پردازان جامعه هاي نظريه بيني پيش، »مديران متخصص«در كنار » متخصصان«

  ]68[ .داند مي» ماركسيسم سنتي«از تر  مناسبي پس از جنگ،  متحده در دوره

  ي استالينيسم سايه
با اين حال داليل ظهور آن ، دارد ترديدجاي اندازه   نيز به همين» هاي سازماني استثمار مبتني بر دارايي«مفهوم 

رايت ناچار بود وجود توجه كنيم. ي رايت  نظريهگيري  شكل ي تاريخي شود كه به دوره تر مي هنگامي روشن
هاي  وجود نابرابريبپذيرد. با  گرفته بودنداتحاد جماهير شوروي و جوامع مشابهي را كه براساس اين الگو شكل 

حال طبقاتي دانست؟ رايت  داري و در عين ها را پساسرمايه آن توان ، چگونه مياين جوامعدر ساختاري شديد 
نه توان  طبقاتي تجربي را مي هاي واكاويبيشتر در  شده استفاده رسوممعملياتي معيارهاي «كند كه  استدالل مي

 "موجود جوامع سوسياليستي واقعاً"باره درتقريباً بدون هيچ جرح و تعديلي  بلكهداري و  جوامع سرمايهبراي  تنها
  ]69[. »به كار بست نيز

توني كليف كه اتحاد جماهير شوروي و جوامع  گيريِ نتيجه ،نتيجه گرفت. نخستدو توان  مياز اين عبارت 
يفا همان نقشي را ابوروكراسي دولتي  ،اين جوامعدر  ]70[داند.  مي» داري دولتي بوروكراتيك سرمايه«مشابه را 

در آن قدرت معموالً كه را دولت اقتدارگرا  نظم«. رايت ندبرعهده داشتخصوصي  داران سرمايهتر  پيشكند كه  مي
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بازار قرار  مبتني براقتصادي  نظمدر تقابل با » كند كنترل ميرا راي مقاصد گوناگون دولت تخصيص منابع ب
ي كه گوياست نحوي داري دولتي به  سرمايه ي جامعه كيبا دولت در  دگاهيد نيا ي اما مواجهه ]71[دهد.  مي

ميان هاي بيناامپرياليستي  تبرقاي  زمينهنه در  ،تخصيص دهداين دولت قادر است منابع را براساس ميل خود 
در توليد شرايط  بازتابِكه  تحميل كندتوليد  به را يشرايط داردگرايش داري دولتي رقيب كه  هاي سرمايه دولت
  است. داري جوامع سرمايهديگر 

امع وواقع اعتقاد ندارم كه ج من به«گويد:  و مي شمارد را غيرمحتمل مي اي واكاوي، چنين پيشاپيشرايت 
جوامع طبقاتي اين جوامع را رايت در عوض  ]72[». نددارانه هست سرمايه "واقعا"دولتي،  سوسياليستي

 استثمار به كنترلِ ،جوامعدر اين كند كه  . او استدالل ميداند ميمتفاوت از استثمار  يمنطق باداري  مايهپساسر
به  »يسازمان يها ييدارا«كنترل  ]73[. يافته استتقليل  »يسازمان يها ييدارا«آمران بوروكراسي بر

كساني  ارزش اضافيِ بر تصاحبچگونگي توليد در جامعه و بنابراين دهد كه بر  را ميقدرت اين  ،كنندگان كنترل
نيز  داري سنتي سرمايهدارد؟ در  سنتيداري  اما اين چه تفاوتي با سرمايه .، كنترل داشته باشندكنند كه كار مي

ي مسلط  نيز به اين سبب كه طبقهها  بدون شك آنداران اهميت حياتي دارد.  كنترل مطلق بر توليد براي سرمايه

از لحاظ ها  توده ممكن است كه ]74[ را كنترل كنند. »يسازمان يها ييدارا«توانند  مي ،دار هستند سرمايه

گونه كه  آن اما اين امر نمايشي بيش نبود.مالك وسايل توليد در اتحاد جماهير شوروي بوده باشند،  حقوقي
  گويد: ميدي چكار

زيرا كنترل  ،معناست هاي سازماني بي اي و مالكيت دارايي هاي سرمايه جدايي ميان مالكيت دارايي«
هاست.  سرمايه  معناي مالكيت آن به آن،واقعي  اقتصادي در مفهوماي  هاي سرمايه سازماني دارايي

 پوچ و ياوهاي   ، نتيجهخواهد بودالكيت حقوقي ممعناي فروكاستن مالكيت به  پافشاري بر چنين تمايزي به
  ]75[. »شود منتج مي رايت  پروبلماتيك كه از چارچوب

  
گذاري بر سراسر جامعه را  جريان سرمايه »محور دولت«ي  ريزان دولتي در يك جامعه برنامه«رايت اذعان دارد كه 

بايد  بنابراين ت،سبر چيزي دان »كنترل«ي  دارندهيا چيزي  »مالك« ها را آنقرار باشد د و اگر نكن كنترل مي
از نظر  رسد يبه نظر م ]76[. تسدان ايل توليدسكه مالك و »هاي سازماني دارايي«مالك صرفاً نه  ها را آن
مازاد  وانندت مي كنند يم تيريرا مد يگذار هيسرما انيكه جر يكسانآيا  به اين است كهمنوط  ،تمايزاين  ت،يرا

اما آناني  ]77[. بدل سازند تر شياستثمار ب يبرا يو آن را به منبع» كنند ليتبد هيبه سرما«شان را  تحت كنترل
ترِ  بيش مجبور بودند شان، غربي همتاياندرست مانند  ،اتحاد جماهير شوروي را بر عهده داشتندرهبري كه 

 گذاري كنند سرمايهي مسلط  موقعيت طبقهاستحكام تر و  كردند در جهت استثمار بيش را كه استخراج ميمازادي 
   ]78[به دست آوردند. چشمگيري نيز مزاياي مادي و از قضا 
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ي رايت از ساختار طبقاتي  شده بازبيني روايت كه دراست ساز  ئلهمساز آن رو ويژه  اين سردرگمي به
كردند،  داران و كارگران اشغال مي متناقض بين سرمايه يي او جايگاه داري غربي، مديران كه در آثار اوليه سرمايه

 ـ   مديران«در واقع، رايت  ]79[ شوند. هاي سازماني تعريف مي شان بر دارايي اينك در رابطه با كنترل

ها  كه ماركسيستكنند  تصاحب مينقشي را  همان هك داند مي دار ي سرمايه طبقهي  را رقيبان بالقوه» ها بوروكرات
داري غربي و  اما هم در سرمايه ]80[قائل بودند. عنوان حاكمان بديل جامعه ي كارگر به طبقهطور سنتي براي  به

 ي گذاري كه طبقه اضافي به سرمايهتخصيص ارزش نهايي توليد، شامل   هم در اتحاد شوروي ميان سازمان
به سرپرستان و مديران در فرايند توليد  دتوان و وظايف سازماني كه مي ،كند دار بر آن نظارت مي مسلط سرمايه

   ]81[ وجود دارد.تمايز  ،واگذار شود
اش، حركت  چارچوب نظري تعديل طريقاش از  هاي رايت براي حل مشكالت آثار اوليه شي كلي تال نتيجه
است كه با چندين  ثمارتاز اس پوشان گوناگوني همهاي  شكل با  از طبقه تر تر و آشفته چندپارهفهمي به سمت 

جوامع «نويسد:  او اينك مي ]82[. شود مشخص مي)  قتصاد، سازمان و مهارتاي  برپايه(ساز  معيار ناهم
استثمار  ، نه صرفاًهاي متنوعي از استثمار درك كرد شكلي  دربردارنده جوامعي  مثابه بايد به را داري سرمايه

نوع از ... اما بنا به يك يا چند اند   استثمارشوندهدارانه  بنا به سازوكارهاي سرمايه«مياني  طبقات». دارانه سرمايه

  ]83[.» هستندنيز  ستثماركننده، اي استثمار ثانويه هاي سازوكاراين 
تمام و » ماتريسِ«، تر است همانندبسيار وبري شناسي  انجامد كه به جامعه مي به نظامي بازبيني مدل رايت

  گويد:  س ميوكينيطور كه الكس كال همان ]84[. »استثمار منافعِ مبتني بر از«كمالي 
به انواع منابع قدرت اجتماعي را هاي مولد  اين فهرست دارايي كه شود مينيست كه چه چيز مانع روشن «

تفاوت درك رسد  به نظر مي، در اين صورتگسترش ندهيم... پردازان سلطه بر آن تمركز دارند  كه نظريه
  ]85[. »يك تفاوت لغوي استتنها ها از قدرت و سلطه  وبرينواي و  نيچه يها  انگارهرايت از استثمار و 

  ي مديران و سرپرستان بازانديشي درباره
پردازي  روش بسيار كارآمدتري براي مفهومتوجه كنيم كه بايد شناسي رايت بازگرديم،  كه به روش پيش از آن

پردازي در روايت خود ماركس  اين مفهوم ،هاي مديريتي وجود دارد. در حقيقت هاي متناقض طبقاتي اليه جايگاه
حتي در قرن نوزدهم نيز ريشه دارد. كار  و فرايند مشخصِ يارزش اضاف تصرففرايند دو عنوان  از توليد به

منجر  ينينابيبهاي  بندي تواند به خلق گروه كه چگونه اين فرايند مي كند شد در اين باره مطالعهناچار ماركس 
  :شود

كه از يك ــ  ي كه بايد مديريت شودفرايند توليدسرشت به علت دوجانبه بودن  گرچه، به اين ترتيب«
محتوايِ  ــ سرمايه افزاييِ براي توليد محصول است و از سوي ديگر، فرايند ارزش سو فرايند كار اجتماعي

در همياري  با گسترش. شكل آن كامالً مستبدانه است اما ،است دوجانبه نيز دارانه مديريت سرمايه
 كارِدار]  ... [سرمايهدهد بسط و گسترش ميي خود را  هاي ويژه ، اين استبداد شكلتر مقياسي بزرگ
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كند و به نوع  هاي كارگران را از گردن خود باز مي سرپرستي مستقيم و پيوسته بر فردفرد كارگران و گروه
دار، درست همانند يك  سرمايهيك كارگران صنعتي زير فرمان  ارتشسپارد.  خاصي از كارگان مزدبگير مي

يان فرايند كار در جرياز دارد كه داران (سرپرستان، سركارگران) ن به افسران (مديران) و درجه ارتش واقعي،
   ]86[. »شود كارِ نظارت به كاركرد انحصاري و دائمي اين كارگران بدل ميبه نام سرمايه فرمان دهند. 

  
در  و اغلب يابد تري مي گي بيش حتي پيچيده ،ي هماهنگي و نظارت داري، وظيفه تر سرمايه ي بيش با توسعه

در اثري كه تقريبا ًهمزمان با نخستين دي چكار گوليلمودهد.  هاي عظيم رخ مي كار بزرگ در بنگاههاي  محيط
تر شناخته شده است، رشد  طبقاتي نوشته شده اما كممتتاقض هاي  ي جايگاه هاي رايت درباره پردازي نظريه

كند كه  او خاطرنشان مي ]87[. دهد نسبت مي داري هاي بزرگ سرمايه شركت استياليبه هاي مديريتي را  اليه

 محتواي اجتماعيكه  كنند ايفا ميرا  ي مشخصيها اي از نقش هاي كار طيف گسترده   محيطاين  مديرانِ
  نويسد: مياست كه  نيز به پيروي از ماركس نكته اين. متفاوتي دارند

شكل يك فرايند  ،ي توليد واسطه  يآيد كه فرايند ب پديد مي در جاييكار نظارت و مديريت ضرورتاً «
 شود. پديدار نمي توليدكنندگان مجزا منفردكار  صورت گيرد و ديگر صرفاً به به خود ميتركيبي اجتماعي را 

هايي كه افراد زيادي در آن  در تمام كاردهد. از يك سو،   در دو شكل متفاوت رخ مي اما اين{كار نظارت}
 ،شود نمايان مي كننده مديريتي  يك ارادهاز سوي ضرورتاً مشاركت دارند، ارتباط دروني و وحدت فرايند 

، درست است مرتبطيك كل   مثابه آن به  جزييات كار بلكه به محل كار و فعاليتو در وظايفي كه نه به 
از  شود. انجامتوليد  ي تركيبيِ بايد در هر شيوه است كه كار مولداين همان همانند رهبر يك اركستر. 

 ،تضاد ميان كارگري  پايههاي توليدي كه بر  ي شيوه ضرورتاً در همهي سوي ديگر... اين كار نظارت
اين تضاد شود. هر چه  ستوار است پديدار مياو مالك وسايل توليد  ،ي مستقيم كنندهعنوان توليد به

  ]88[. »تر است بزرگنيز كند  تر باشد، نقشي كه كار نظارتي ايفا مي بزرگ
  

كاركرد كارگر «از نوعي اند، به ترتيب  ماركس شناسايي شدهاز سوي اين دو نقش اجتماعي را كه  كارچدي
تواند هر دو كاركرد را در  ميمشخص طور  بهيك مدير  ]89[كند.  توصيف مي» سرمايهعام كاركرد «و » جمعي
  نويسد: ميدي چكار ]90[هاي متفاوت انجام دهد.  زمان

تاكيد كنيم خواهيم  ما مي... مطابق با عمليات {كار} يتوصيففني است،  صرفاً يتوصيف... شغلمحتواي «
دهد: همزمان  دهد، هرگز صرفاً يك كار فني انجام نمي را انجام ميكاركرد  چنديك يا كه  عامليكه 

 گركاركرد كاريا او  به عبارت ديگر، اجتماعي يكاركرد او واجد اهميت اجتماعي نيز هست،فعاليت 
  ]91[. ») سرمايه راعامكاركرد ( يادهد  ) را انجام ميجمعي(
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دهند، مولد هستند و مانند كارگران ارزش جديد خلق  را انجام ميجمعي  مديران كاركرد كارگركه به ميزاني 
سرمايه را انجام  عام كه مديران كاركرد ميزاني  بهكنند؛  توليد ميرا  مزدشان ي ارزشِ مولفه ،رو كنند و از اين مي
 كارچديبار ديگر  ]92[شود.  از ارزش اضافي كسر مي مزدشان ي ارزش نيستند و اين عنصر رينندهدهند، آف مي

هماهنگي و وحدت فرايند « عملعبارت است از  جمعيكاركرد كارگر  معتقد است به پيروي از ماركس

. برعكس، خواهد بودنيز ضروري  متخاصمبدون روابط اجتماعي  يدر جهان يچيزي كه منطقاً حت ]93[ ،»كار

  :است» كنترل و نظارت« كارِ سرمايه شامل عامكاركرد 
آالت استفاده كند يا  از ماشين شكلي نادرست به بايدن، درست و پيوسته انجام شود. كارگر منظمكار بايد «

يد كند بلكه لصرفاً نيروي كار خودش را بازتود مواد خام را تلف كند؛ نبايد يابها آسيب بزند؛ ن به آن
و غيره.  ارزش اضافي توليد كندوجود دارد،  مزدشكار كردن بيش از زماني كه در همچنين بايد از طريق 

طول روز كاري و نيز شدت كار  تابعي ازكميت توليدشده  چون اهميت ويژه دارد اين است كه چه آن
  ]94[كار كند.  كارِ ميانگين شدتبا مطابق است، ضروري است كارگر 

  
هستند، تنها دغدغه در خصوص توليد، استخراج ارزش نزديك مراتب مديريتي  سلسلهرأس كه به كساني براي 

، ارشدترين يكي پنداشته شوند. و در نوك هرم داران سرمايه خودتر با  واسطه ند هرچه بيا مايل ها آن ،اضافي است
 »يابي سرمايه تشخص«دار درنظر گرفته شوند،  ي سرمايه بخشي از طبقههمچون هاي بزرگ بايد  مديران بنگاه

كليدي در خصوص هاي  اين گرايش وجود دارد كه تصميمكند.  دارانه را كنترل مي انباشت سرمايه عمالًكه 
از  عينياصر محتي اگر عندار باقي بماند،  ي سرمايه خود طبقهفرايند انباشت، در كنترل  در نتيجهگذاري، و  سرمايه

مديريتي اشغال در ساختار  تر پايين يكه جايگاهاما كساني  به زيردستان واگذار شود.ها  هاي آن اجراي تصميم
روايت  ]95[تر به ارزش اضافي وابسته است. ترند و سطح دستمزدشان كم ي كارگر نزديك كنند به طبقه مي

پردازي  اي مفهوم گونه هاي مديريتي را به دهد اين اليه اجازه ميي رايت، به ما  بندي اوليه مانند فرموله، كارچدي
اين  ،حال عيندر. قلمداد شونددارانه  هاي متناقض درون روابط طبقاتي سرمايه جايگاه به  دهنده شكل كنيم كه

 بلكه؛ تشخيص دهدرا  ها اين گروه صرفاً براساس روابط سلطهشود كه  مشمول اين نقصان نميپردازي  مفهوم
مبتني بر دقيق  اصطالحات مطابقي متما بهكند كه  اي {در تبيين} وارد مي شيوه را نيز بهمفهوم استثمار 

  .استارزش   ي هنظري
. در واقع دهند را تشكيل ميبورژوازي  مديران و سرپرستان گروهي كامالً متمايز از خرده ،در اين روايت

به بوروژوازي براي وحدت طبقاتي هستند.  محدود خرده  حتي فاقد همان پتانسيلجديد مديريتي  هاي ي اليه

به كار برد براي توصيف آنان  يتر بسيار دقيقي  شيوهتوان  مي، ي مياني جديد طبقهاستفاده از اصطالح  جاي

مزيت  كه ايندر عين حال گذاري  نامناميد. اين  مديران و سرپرستانها را به سادگي  آنبه تبعيت از رايت و 



16 
 

 چه آنعنوان يك گروه اجتماعي بيش از  به شود كه مانع از آن ميبندد،  را به كار ميآشناتري  الحطرا دارد كه اص
  ]96[ شويم.قائل  ثبات تاريخيانسجام و  اناست برايش سزاوارشان

داري در معرض  داري است و نه گروه اجتماعي متمايزي كه از سوي سرمايه سرمايه محصولاين گروه كه 
است.   هايي تناقض اش واجد موقعيتداري وجود دارد و  هايي درون سرمايه تهديد باشد، به شكل مجموعه اليه

خود بكشاند. ار كنها را  تواند گاهي برخي از اين اليه كارگري مي مندي اجتماعي، يك جنبش قدرت هنگام مبارزه
ممكن است موقعيت خود را در معرض تهديد شان در محيط كار،  افراد پيرامون ي مانند همهمديران و سرپرستان 

اين شرايط ممكن است به در رو شوند. آنان  شان روبه و شرايط كاري حس كنند يا با حمله به دستمزدها
هاي باالتر مديريتي گرايش دارند كه  هزمان رد نند. همبه اعتصاب بز دست يهاي كارگري بپيوندند يا حت اتحاديه

ها  آن، داران نزديك پنداشته شوند تر به سرمايه اند كه هر چه بيش ارنند و مايلرتري را كنار كارگران بگذ زمان كم
 ،دار بپيوندند ي سرمايه طبقه صعود كنند، شايد حتي به خود اي حرفهتر به باالي نردبان  اند كه هر چه بيش مشتاق

مديران از بخشي از دريافتيِ اين حقيقت كه  ،عالوه بهد. نبكشان خودبه همراهي با تر را  هاي پايين و بتوانند اليه
شان  پيرامون دستمزدهاي باالتر از كارگران معموليِبا دريافت به اين معناست كه  شود، تأمين ميارزش اضافي 

   ]97[. خورندميتري پيوند  ي مسلط وسيع به طبقه
گونه كه رايت  از فردگرايي. همان ي متفاوتتوانند بسيار فردگرا باشند، اما نوع بورژوازي مي خرده آنان مانند

سرنوشت  خودكند، رئيس خود باش،  بر استقالل فردي تاكيد مي قديمي بورژوازي فردگرايي خرده«گويد:  مي
 »مآبانه حرفهفردگرايي «ي مياني جديد نوعي  هاي طبقه كه اليه در حالي» خويش را كنترل كن و...

]careerist98[ »است. اش تحرك سازماني كه هدف اي فردگرايي« ،گذارند ] را به نمايش مي[  
ي  شيوهان به مايستا نيست. اين چيد وجه هيچ بهمراتب بوروكراتيك مديريت  به عالوه، چيدمان خاص سلسه

داري روزآمد  ي سرمايه پيوسته با توسعهفرايند كار سازمان يافته است و بنابراين  در خاصي بستگي دارد كه
جديدي گسترش  سپهرهايد به نتوان در صنعت ميو مورداستفاده كنترل مديريتي  هاي سنتيِ شود. شكل مي
داران  زمان سرمايه ؛ اما همبخش عمومي رخ داده استشكلي وسيع در  بهاخير هاي  دههگونه كه در  د، هماننياب

  .كنندرا كارآمد هاي مديريتي  مراتب هاي مديريتي، سلسله در پي آن باشند تا با حدف اليهتوانند  مي
بر كار جا  به قوت خود باقي است. ما در اين هنوز متفاوت نيروي كارهاي  مولفهي  تخمين اندازهي  ئلهمساما 
تخمين زد كه در بريتانيا  1990اواخر در او كنيم.  اتكا مي ي كه انجام داده بودچارچوبهمان در رايت  تجربي

درصد به  12)، اند»متخصص«برخي از آنان  هرچندهستند (» اقتدارفاقد «درصد از نيروي كار  61نزديك به 
توجه به ). با هستند بورژوا دار يا خرده سرمايهمانده  درصد باقي 14(ند هست درصد مدير 12نوعي سرپرست و 

واها به يك كارفرماي واحد براي كار بورژ و شماري از خرده ندكه شماري از سرپرستان به طبقه كارگر نزديك اين
ي  دهنده است)، اين آمار نشان وساز رايج ساخت(براي نمونه، شكلي از استخدام پنهان كه در صنعت  اند  وابسته
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و در ژاپن است مشابه  ،، سوئد، كانادا و نروژ متحده آمار براي اياالتاين . ي كارگر است طبقه مگيرچشاكثريت 
  ]99[متفاوت است.  ،ح خوداشتغالي باالتري وجود داردوبه اين سبب كه سطفقط 

  وبري  سايه
فرو رويكرد وبري به  وجود دارد كهي طبقه  دربارهت يي را هاي اوليه بينشگرايشي در  كه اشاره كردمتر  پيش
   كند: مسئله اذعان ميي مدل جديدش، به اين  اي درباره مباحثهدر پاسخ به رايت خود . غلتدمي

اتخاذ  از نوعي كه من طرفدارش هستم يكمابيش متمايز  ماركسيستيطبقاتي برداشت  هنگامي كه«
كه در  اي تجربي ساختار طبقاتي» ي متغيرها« ماهيتدر در عمل واقعاً تفاوت چنداني گاه  ، آنكنيد

 رويكردها،  اين ،هم رفته : رويوجود ندارد ،اند هاي نوماركسيستي و نووبري به وجود آمده چارچوب
مبناي  / استقالل و اقتداريليمدارك تحص مالكيت، مهارت/ادغان دارند كه تفاوت در اي  گونه به

   ]100[. »ها در ساختار طبقاتي هستند گذاري جايگاه تفاوت
  

شناسانه ارائه  روشچرخش تري در دفاع از اين  توجيهات گسترده ،شجديدآثار   اي از مجموعه رايت در مقاله
  :كند مي

 يجامع ميرا پارادا سميماركس گريد دهم، يادامه م يستيدرون سنت ماركس تيگرچه كماكان به فعال«
جنگ بزرگ « نِيگزيجا يزيچ.. ناهمساز است. »ييبورژوا« يِشناس كه ذاتاً با جامعه كنم ينم يتلق

  دههام در اواخر  در كار نظري ..خواند. »يستيپراگمات ييگرا واقع«را   آن توان يشده كه م »ها ميپارادا
 يِاصل يدر مقابلِ رقباطبقه  يستيماركس مفهومكه كردم  استدالل مي 1980و اوايل  1970

ــ ي اصل جريانقشربندي  يها در پژوهشمفهوم طبقه  وطبقه  يوبر مفهوم ژهيو ــ به اش يشناخت جامعه
 يها راهاين هر كدام از تر آن است كه  در حال حاضر معتقدم مناسب .عام برخوردار است يا ياز برتر

 اندركارِ  كه دست به شمار آوريم يعلّ يندهايفرا متفاوتي از هاي دستهطبقه را بحث در باب متفاوت
  ]101[. »هستند يدار هيدر جوامع سرمادار  ريشهاقتصادي  يخُرد و كالن نابرابر يها به جنبه يده شكل

  
در . گرايانه مردود بشماريم جزم داليلي اجتماعي را با  به نظريه ام »n«تركيبي انتخاب اين رويكرد كه است اشتباه 

ها در مجموعه آثار جديد اوست. رايت اشاره  ترين بخش يكي از جذابوبر  ماكسي  حقيقت، بحث رايت درباره
هاي منزلتي و  گروه« ي ناقص و پراكنده فصلتوان به  ي طبقه را نمي هاي وبر درباره كند كه كل ديدگاه مي

براي مثال  ]102[محدود كرد.  ،آوري شده جمعكه پس از مرگ او  ،وبر  افتصاد و جامعهدر كتاب » طبقات

 وبري از مفهوم طبقهمتأخر هاي  روايتوجود دارد كه » آشكارا ماركسي هاي سويه«با مطالعات تاريخي متعددي 

 ،يدار هيو روح سرما ياخالق پروتستانترين اثر وبر،  شده عالوه، شناخته بهكرده است. ها غفلت  آناز  عموماً
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ختلف جامعه نمود هاي م در بخش داري سرمايه» روح«چگونه كه  گيرد به كار مياين بحث  درطبقاتي را مقوالت 
  ]103[يابد. مي

عباراتي  استادانه واست، جذاب  ،هاي ماركس و وبر از طبقه ميان روايت نقاط مشتركي  نظرات رايت درباره
بين ي ها . او همچنين در خصوص تفاوتكند كه بازتابي از نظرات ديگري است را از هر كدام انتخاب و نقل مي

 يها فرصتر، موضوع محوري اين است كه طبقات چگونه از نظر وب«گويد.  واضح سخن مي اين دو نيز

. از كنند تعيين مي ــ بازار ــ هاي اقتصادي كنش برهم ي شده عقالني در قالب اشكال شديداًمردم را  يزندگ

را تعيين  استثمارهاي زندگي و هم  نه هم فرصتونظر ماركس، موضوع مركزي اين است كه طبقات چگ

  ]104[» كنند. مي
به ديگران يا توان از وبر  هايي را مي كه چه بينش فارغ از آنر آن است كه برانگيزت پرسشنكته  ،با اين حال

به  متفاوتصرفاً  يايه عنوان دريچه به توان را ميي طبقه  هاي متفاوت درباره اين ديدگاه آيا، دست آورد
براي درك  ؟انتخاب كنيم  از آنمنظرهاي متفاوتي دلخواه   م بهيتوان ميكه  گرفتدر نظر  اندازي يكسان چشم

  . كنيم شناسي متمايز واكاوي عنوان يك روش كه نقش ماركسيسم را بهريم ناگزيئله اين مس

 ماركس و روش

كاوي ديالكتيكي جامعه ان وآدر كه روشي كند،  اعتناي چنداني نمينامد  مي» ماركسيسم هگلي« چه آنرايت به 
با  ]105[ .داردتقدم  ،رايتاز سوي گرفته شده كار به ادبيات علمي اجتماعي مكانيكيبر » تماميت«يك   منزله به

از خود را ماركسيسم . ي غيرمعمول نيست اين حال، پذيرش اين روش از سوي ماركس صرفاً خصلت روشنفكرانه
 يكم ارزش  رويكرد علمي نه به اين علت كه علوم اجتماعي را ،كند از علوم اجتماعي متمايز مي شناختيروشنظر 

نوع كه با داند  ميجامعه ارزيابي براي  مشروطلحاظ تاريخي  اي به شيوه، بلكه به اين سبب كه آن را شمارد يم
  اند.  اند محدود شده اي كه در آن تكامل يافته جوامع طبقاتي

فنون وان با بت راي جهان  درباره شادعاهاي بنيادينكه نيست  ختيشنا جامعه اي رشته دانش صرفاًماركسيسم 
بخشي پرولتارياست.  مايش گذاشت. ماركسيسم نظريه و پراتيك خودرهاييزي آ ي به بوتهختشنا رايج جامعه
داري  خود را بر نقد سرمايه بنيادآموزد و  داند، از نبردهاي آن مي پرولتاريا ميانداز  چشمآگاهانه خود را  ماركسيسم

ماركس [همانند وبر] به عينيت علمي اعتقاد «كند:  . رايت استدالل ميدهد مي از موضع ذاتاً متخاصم با آن قرار
هايش را از تاثيرپذيري  ايدهي  مايه بنگر در عمل بتواند  ، اما ترديد دارد كه در واكاوي اجتماعي، تحليلدارد

با  ]106[» در جامعه در امان نگه دارد. ــ ويژه منافع طبقاتي به ــ هاي اجتماعي گر با نيرو تحليل ي خود رابطه
ترين  بزرگ يحت ،شناختي به داليل روش كند كه  رود و استدالل مي اين حال، ماركس از اين هم جلوتر مي

داري  سرمايه ي واره سطح پديداري بتاز  كامالًقادر نبودند هم ژوا نظير آدام اسميت و ديويد ريكاردو متفكران بور

  . نياز داردخاص طبقاتي انداز  چشمبه يك » عينيت علمي«در اين معنا،  ]107[ عبور كنند.
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است.  شناختي روشهاي  نامد، واجد داللت مي» به رهايي طبقاتي«ماركسيسم » تعهد هنجاريِ«رايت  چه آن
را » يعلّ يندهايفرا هاي متفاوتي از دسته« طبقاتي،واكاوي هاي متفاوت  ه سنتكافي نيست بگوييم ك ]108[

ما   اگر هدفانداز،  چشماز اين  تر هستند. ي از بقيه مهمبرخي از فرايندهاي علّ ]109[ .شناسند به رسميت مي
 2011هاي عربي  انقالبفرايندهايي كه محرك  اذعان كرد كه ديباصراحت  بهداري باشد،  براندازي سرمايه

 ، تسكو]Waitrose[اي ويتروز  زنجيرههاي  مردم از فروشگاه لويت خريدواي  ئلهمساز تر  ند، با اهميتا هبود
]Tesco[ دلييا ل ]Lidl[ .به  كه ماركس يسو شده از شناساييطبقاتي  هاي تفكيككه  تر آن مهم هستند

كند كه ديگر  چوبي را فراهم ميرانجامند، چا مي ،آن يخيتار عيوس يدر معنا ،هاي طبقات خاصي منافع و ظرفيت
دقيقاً همان اين  ]110[. كنند خود را در آن منحلگرايش دارند تاريخي  از لحاظشوند و  مي  ها كمرنگ تفكيك

  كند: موضعي است كه رايت در اثر اخيرش آن را رد مي
، كافي ارزش دنبال كردن داشته باشد كه بگذارد هيپاپژوهشي را اي  طبقاتي برنامه واكاويكه  براي آن«

عامل ترين  ترين يا بنيادي ؛ الزم نيست كه طبقه مهمكندشناسايي را  يمهم يِاست كه سازوكارهاي علّ
است كه روابط باور ماركسيسم عموماً بر اين  كه با آن...  ي اجتماعي باشد يك پديده ي كننده تعيين

، بخش اعظم توان ماركسيسم معاصر صرف فهم سازد را برميتعارض ايدار براي پبنيان  كيطبقاتي 

ديگر جايگاه مركزي گيرند و تضاد طبقاتي  قاتي شكل ميبهاي ط آن سازشدر شرايطي شده است كه 
ي  نباشد و مبارزه »اجتماعيدهي  سازمان«ترين عاملِ  ترين يا بنياديطبقه ممكن است نيرومند ندارد...

 .»لويت طبقه... نامعقول استوا باشد.ني جهان امروز  كننده ترين نيروي دگرگون طبقاتي ممكن است قوي
]111[  

 رفرميسمي  سايه

در خصوص استراتژي در هم  اي با پراگماتيسم بدبينانهشناسي  رويكرد پراگماتيك به روشدر نظريات رايت، 
 ،اثر خود دررايت  1978. در سال مشاهده است اثر او قابل نيمسئله باز هم در اول نيا ي شهيرآميخته است. 

دولت در اثر را درباره هاي وبر  گاهدديار دهد و اين ب ي ديگري با وبر انجام مي ، مقايسهطبقه، بحران و دولت

اين  كند. مقايسه مي دولت و انقالب در هاي لنين با ديدگا شده بازسازي حكومت در آلمانو  پارلمان
معضل واقعي پس از انقالب  ،ي بوروكراسي ه و تالش رايت براي تركيب اين دو موضع، بر مسئلهسمقاي

نظر لنين ظهور بوروكراسي شوروي بازتاب سطح پايين  بهيابد كه  درميكه رايت  آن  رغم تمركز دارد. به، 1917
 ي ، او عمدتاً دو جنبه]112[اقتصادي و صنعتي است  ي توسعه هاي روسيه و سطح پايين فرهنگ ميان توده

ران انقالب، بطور كه يكي ديگر از ره گيرد. نخست، ظهور بوروكراسي آن بوروكراسي روسيه را ناديده مي ديگر
خود در نهايت  بوروكراسياين  ،كارگران داشت؛ دوم خودكنشيگويد نسبت معكوس با سطح  مي ،لئون تروتسكي

در غياب چنين رايت  ]113[كه دستاوردهاي انقالب را وارونه كرد.  دار مسلطي تبديل شد ي سرمايه به طبقه
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» حزبي دموكراسي درون«باالتر از  يسطحكه آيا   پرسش نيندارد جز مطرح كردن ا يراهرويكردي، 
  ]114[توانست با گرايش به تسلط بوروكراسي مقابله كند يا نه.  مي

هاي  كمونيستمحبوب از پيشنهاد حمايت  ،گيرد بحث مياز اين  1970اي كه رايت در اواخر سده  نتيجه
... از  و ... داري دولتي را كنترل كنند دستگاه سرمايه«ها بايد  كه سوسياليست مبني بر اين ،آن زمان بود اروپايي

اين  ]115[.»استفاده كنند دارانه سرمايه يدولت... خود قدرت  براي حمله بهمند  نظام اي شيوه اين دستگاه به
مبني  ها تدموكرا كرد سوسياليدولت و رو كوبيدن درهم مبني برها  ان رويكرد لنينيستيم بينابيني يحل نتيجه، راه

اي به دست احزاب  ، گرچه در عمل بهانهبود داري چارچوب سرمايهون در اصالحايجاد  استفاده از دولت براي بر
  ]116[ .بازآرايي شوند دموكراتيك سوسيالمرسوم ي  شيوه جهت درتر  يشكمونيست غربي داد تا هرچه ب

او . شود گذاشته مي هم كنارداري دولتي  از سرمايه رفتنهمين خواست فرانظرات رايت، حتي  بعديتطور  در
چنان  آن ييايپرولتار ي طبقه يدار هيسرما«كه  را اين ادعاهاي كمونيستي،  هايش پس از فروپاشي رژيم در نوشته

اين زمينه، رايت در  ]117[ .داند مي» دار مسئله« ،»سازد برميخودش را  يها كه گوركن آورد يم ديپد ي راهمگن
تغيير  ]less classness[ »گي طبقه كم«به  ]classlessness[ »گي طبقه بي«تا از تاكيد بر  شود ترغيب مي

همانند تقريباً ماند،  باقي مي »شهري آرمان روياييك «عنوان  بهگي همچنان  طبقه جهت دهد. در اين ديدگاه، بي
 ]118[. باب كرده بودين اكه ادوارد برنشت يستيونيزيروسنت  ديدگاهدوردست سوسياليسم در  نهايي و هدف

  نويسد: رايت مي
كم  دست بخش رهايي  گرگونيدبراي  مند دستگاهگسست هاي  كه استراتژي اگر كسي بر اين باور باشد«

استراتژي كه  نوعي عبارت است از تنها راه بديل واقعي آنگاه نيست، شدنيشرايط تاريخي موجود، در 
هاي نسبتاً  رگونيگدآن قالب در كند كه  فرايندي از دگرديسي مجسم مي در حكمدگرگوني را عمدتاً 

  ]119[. »كنند ايجاد ميو منطق يك نظام اجتماعي ها  پويهكيفي در  يتغيير ،طور تصاعدي بهكوچك 
  
كند.  استراتژي مطرح مي مثابه بهسازش طبقاتي را  صراحت به ي رايت يادشدهي  ك فصل طوالني در مجموعهي

ي  شود و مدلي برپايه منظور اهداف تحليلي كنار گذاشته مي ا بهج نايي طبقه در  تصوير پيچيده و چندپاره
دهد كه محور  گيرد. اين امر به رايت اجازه مي داران و كارگران جاي آن را مي شده ميان سرمايه قطبيي  جامعه
 ها ماركسيست از نظراش قرار دهد و اين ادعا را مطرح كند كه  »نيروي ائتالفي«ي كارگر را  مندسازي طبقه توان

رويكرد  اين ،در هر حال ]120[دارانه داشته است.  منافع سرمايهتحققِ طور سنتي اين امر نسبتي معكوس با به
هاي كارگري  هاي جدي ماركسيستي هرگز براي مثال با اتحاديه است. روايت يبيش از حد  سازي ساده واجد

در شرايط سطح باالي سودآوري كه  شك ممكن است بي اند. پرولتاريا برخورد نكردههمگن  پيكرهايعنوان  به
 واكاوياين  كه در مهميي  . نكتهوجود داشته باشد اي يابي و آگاهي اتحاديه سطح بااليي از تشكل ،دارانه سرمايه

و گاهي با عناصري از  داردتفاوت  شان نيروي ائتالفي باكارگران است كه كامالً  يكنشخود، سطح ماندهود قمف
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با بوركراسي در تقابل اعضاي عادي در ميان  شورشگرجنبشي گيرد، مانند زماني كه  آن در تقابل قرار مي
  گيرد. قرار مي ي اتحاديه كارگري شده تثبيت

اي براي گذار به  ي بالقوه توانند از چنين فعاليتي به وجود آيند، پايه كه مي كارگران فرمانيهاي خود ارگان
دستيابي  قابل انتخاباتي دستاوردهاياز طريق يا سوسياليسم را  ،رايت برعكسكنند. اما  سوسياليسم فراهم مي

شود كه مردم  ميآشفتگي گذار باعث معتقد است كه دشواري و  داند زيرا منتفي ميكه او آن را  ــ پندارد مي
دموكراسي كه  ي ازگويي تنها نوع ]121[. »گسست غيردموكراتيك«يا از طريق  ــ سوسياليسم را پس بزنند

تواند از فعاليت  دموكراسي كه مي تر گستردههاي  شناسد، دموكراسي پارلماني است، نه شكل ميبه رسميت رايت 
  انقالبي به وجود آيد.  هايكارگران در گذار

خص كردن چهار رويكرد شم باموضع جديد خود را ها و مقاالت اخيرش،  برخي ار سخنرانيرايت در 
سنتي ماركسيستيِ  درويكر اند از عبارت »كالنسياست «دهد. دو رويكرد  دارانه شرح مي ضدسرمايه

» ردخُسياست رويكرد «. دو »داري سرمايه مهاركردن« دموكرات اليو رويكرد سوس» داري شكستن سرمايه درهم«
{موجود}  از نظامِ  ي فردگرايانهها جويي از طريق طيفي از كناره ،»داري گريز از سرمايه«نخست  اند از عبارتكه 

خلق  به ياتونوميست ماركسيستي فكري گرايش تابرسد باز كه به نظر مي» داري فرساييدن سرمايه«و دوم 
 مستلزم ،داري بودن سرمايهضدي مكفيِ  شيوه، رايتاز نظر  دارانه است. ي سرمايه رها از سلطه» فضاهاي«

  :است »داري شكستن سرمايه درهم پندار« كنارگذاشتن
. ممكن باشيدبخش  اي رهايي خواهان ساختن آينده اگر واقعاً كم شكستني نيست، دست درهمداري  سرمايه«

قتصاد پولي و ادر  مشاركتحداقل رساندن  بهبا  نيز، وگيري و به حاشيه رفتن  هبا كناراست شخصاً بتوانيد 
... اگر زندگي ديگران ي چندان جذابي نيست گزينهاغلب مردم داري بگريزيد، اما اين براي  بازار از سرمايه

سروكار داشته باشيد.  دارانه ا ساختارها و نهادهاي سرمايهاين يا آن روش، ب هبرايتان مهم است، ناچاريد ب
هاي سياسي براي  در جنبش بايد. هستندمانده  باقيهاي  داري تنها گزينه مهار كردن و فرساييدن سرمايه

اقتصادي براي  ـ  هاي اجتماعي و نيز در پروژه يعموم يها يگذار استيسداري از طريق  مهار سرمايه
. »مشاركت كنيد ،بخش فعاليت اقتصادي هاي رهايي داري از طريق گسترش شكل فرساييدن سرمايه

]122[  
  

انجام  و اتونوميسم رفرميسمهاي سنتي  جاست كه اين رويكرد هيچ كاري براي غلبه بر محدوديت مشكل اين
تا  نشيند راحتي عقب نمي كه، سرمايه به ند بر مشكالت بيفزايد. نخست آناتو ميحتي ها  تركيب آنو دهد  نمي

يابنده است كه هرچه  گسترشايجاد كنند. سرمايه نيرويي ناآرام و براي خود كارگران فضايي مستقل از آن 
براي  اين گرايش وجود دارد كه فضاي تاريخلحاظ  بهكند.  جامعه نفوذ مي سپهرهايتمامي ر در ت عميق
، كنند مخالفت ميبا اين گرايش و حتي زماني كه كارگران  شود تنگ مي ي توليد دارانه هاي غيرسرمايه شكل
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به اين فشار  اي نابسندهسياسي  واكنش ،اصالحاي براي  دهند. برنامه نشان مي واكنشسرمايه و دولت عليه آن 
به دست . دهد را اجازه مي اصالحاتيبنا به آن   شود كه سرمايه اي محدود مي با گستره اساساً رفرميسم، است. دوم

 دادن بهوادار به زور تا سرمايه و دولت را  استطبقاتي  بسيج قدرت مستلزم، نظام آوردن اصالحات معيني از
بر  تحميل خودبراي را ي كارگر  ، صرفاً توانايي طبقهدارانه توليد سرمايه سپهرامتياز كند. خلق فضاهايي بيرون از 

 متكيبراي بازتوليدش به آنان كه در آن سرمايه  وضعيتيزيرا اغلب كارگران مبارز را از  ،دهد تقليل ميسرمايه 
  كند.  است حذف مي

هاي  ي استراتژي برخالف همه داري بدترين استراتژي است، گيري كه براندازي سرمايه يجهتاجتناب از اين ن
شكست براساس ژه يو به ،تجربيداليل براساس اين رويكرد را بخواهد رايت شايد  .دشوار بس است كاري ديگر،

 1917انقالب  چرخش. با اين حال، رد كند ،كالسيك در قرن بيستم مماركسيس در سنتسوسياليسم انقالبي 
شرايطي را ايجاد  كه اروپا را پس از جنگ جهاني اول درنورديد، انقالبي يموج شكست زمان با همآن و انزواي 

كه كساني  برايد. دموكراسي معرفي شو براي سوسيالمفروض اصلي عنوان بديل  استالينيسم بهكرد كه در آن 
نقالبي با لنين، تي ادانند، استراتژي سوسياليس نمي» دسوسياليسم واقعاً موجو«هاي استالينيستي پيشين را  رژيم

به  1920ي  از دههشود كه  تداعي مي در سنت كالسيك ماركسيستي زامبورك و ديگرانيتروتسكي، رزا لوك
  اند.  ي آزمايش گذاشته شده ندرت به بوته به هايشان} ، {استراتژيسو  اين

گوناگون كشورهاي  توجه كنيد كهدهد.  آزمون تجربي قرار نمياين را در معرض  عالوه، رايت رويكرد خود به
ي  داري از اواخر دهه و فرسايش سرمايه راديكال اصالحاتهايي براي استراتژي  آمريكاي التين آزمايشگاه

ر ها د ها در مكزيك تا خيزش آرژانتيني از زاپاتيستوجود دارد: ها  طيفي وسيع از اين نمونه ــ اند بوده 1990
در ونزوئال  ي هبدر برزيل در دوران دولت حزب كارگر، تجر پورتوآلگرهدر شهر بندي مشاركتي  ، بودجه2001

توانيم استدالل كنيم كه  ها مي در پرتو اين تجربهواقع  بهدوران هوگو چاوز يا بوليوي در دوران اوو مورالز. آيا 
وارد از سوي اين نظام بر مردم كه است  دهشتيبه  درازمدت موثريداري پاسخ  سرمايه اصالحفرسايش و 

  ]123[ شود؟ مي

  گيري نتيجه
 واكاويمستمر او بر تأثير  شناختن رسميت ي به نشانه ،نقدي بر آثار رايت ي ارائهبر من  تمركز در اين مقاله

ي ماركسيستي طبقه  گسترش نظريه. رايت به مدت چند دهه براي هر كسي كه به است چپ از سوي  طبقاتي
وب نظري او توافق چهم با چارچقدر ها، هر بوده است. افزون بر اين ناپذير اجتناب نقطه مرجعي مند است عالقه

 يماده خام ،ستتأثيرگذار ا طبقهو  و تعيين درآمد طبقاتي ساختار نظير او در آثارشنداشته باشيم، 
  . ي پايدار دارندارزشد كه كن رائه ميداري ا ساختار طبقاتي جوامع سرمايه ي بارهدر يتجرب

ارزش خواندن و درگير شدن را دارد. با اين حال، كند و  يد ميئتارا اهميت او  بار ديگر ،آثار اين مجموعه
ن اعنو ماركسيسم به گرفتن  ناديده رايت در به چالش كشيدنِ، شددهاي متع بينشگسترش منظور حفظ و  به



23 
 

عنوان نيرويي كه قادر است يوغ  اندازهاي كنش كارگران به نسبت به چشم اش بدبيني نيز و متمايز يروش
  .ضروري استداري را به چالش بكشد و سرنگون كند،  سرمايه
  
  

  زير: ي اي است از مقاله  ترجمه متناين * 
A class act: Erik Olin Wright in perspective, A review of Erik Olin Wright, 
Understanding Class, Joseph Choonara, International Socialism journal, 
Issue: 154, Posted on 5th April 2017 

  براي ديدن اصل مقاله به لينك زير مراجعه كنيد:  
http://isj.org.uk/a-class-act-erik-olin-wright-in-perspective/ 
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 Unravelling Capitalism: A Guide to Marxist Political Economy( ماركسيستي

(الزم به تذكر است كه كتاب يادشده با عنوان . ) منتشر شد2017مارك در بهار ( بوك از سويكه  است  )

با ترجمه اميرحسين خليلي،  گسيخته (راهنمايي به اقتصاد سياسي ماركسيستي) داري ازهم سرمايه

كتاب خواندن راهنماي كتاب دوم او،  ، به فارسي برگردانده شده است.)1397 انتشارات سمندر، تهران
) انتشار 2017( ي ژوييهنيز در  )A Reader’s Guide to Marx’s Capital( سكسرمايه مار

  يافت.

** Precariat ،ي از ادغام دو واژهكار)  ثبات (بي ايكاريپر ي واژه »precarious «و  ثبات يب يبه معنا
از  يديجد ي اشاره به طبقه يبرا »ايكاريپر« يابداع ي از واژه نگ،ياستند  يگا .شكل گرفته است »ايپرولتار«

 مترجم  -است. يو فكر يدكار ي ثبات بيو كارگران  كارانيب شاملكه  كند يتر استفاده م كارگران عمدتاً جوان

  

  ها: يادداشت
1- Wright, 2000, p xv . بر مفيدي كه  ظراتكوس براي نيكالينبا تشكر از الكس
  ي اين مقاله ارائه كرد. ي اوليه نسخه
 )، مايكل مانAage Sørenson( آئه سرونسون)، Charles Tillyرلز تيلي(ااز جمله چ  -2

)Michael Mann) ديويد گروسكي ،(David Grusky) كيم ويدن ،(Kim Weeden يان) و 
  )Malcolm Waters( ) و مالكوم واترزJan Pakulski( پاكولسكي

3- Wright, 2015a, p172. 
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 .Callinicos and Harman, 1987 نگاه كنيد به -4

ي ماركسيست  ، ترجمهمانيفست كمونيستن عبارت مشهوري در اين زمينه در ديدبراي  -5

 ,Draper, 1978 نگاه كنيداين موضوع  ي بارهاي در دهبه همراه بحث گسترآمريكايي هال دراپر، 

pp613-627 
در ت آلماني، سماركسيكارل كائوتسكي، ديگري از مباحثات وجود داشت. پيش از اين، موج  -6

كارگر  ي طبقه باه اين طبقه مياني جديد بيش از پيش كدر بحث با گوستاو اشمولر استدالل كرد  ،1890
عنوان اي با  مقالهدر  1909در برعكس آنتوني پانكوك، ماركسيست هلندي، يكي دانسته خواهد شد. 

اعتماد و متزلزل براي طبقه كارگر و  غيرقابل يدانحمت تها را در بهترين حال اين اليه» ي مياني جديد طبقه«
ين او ادوارد برنشت زامبورگجدل ميان رزا لوكدر  ئلهدانست. همچنين اين مس مياغلب دشمن سرسخت آن 

داري براي فرارفتن از  نمايان شد، كه برنشتاين مدعي بود طبقه مياني جديد شاهدي بر توانايي سرمايه
؛ Burris, 1995؛ Carter, 1985, pp16-31 -داران است ت ميان كارگران و سرمايهمخصو

Pannekoek, 1909. 

7- Poulantzas, 1978, p. 14 
8- Poulantzas, 1978, pp. 14 and 16 
9- Poulantzas, 1978, p. 204 

 ,Wright, 1978 به نگاه كنيد –وگشاد است  برعكس، تعريف بوروژوازي بسيار گل -10

pp59-61 
11- Poulantzas, 1978, pp211-212 
12- Poulantzas, 1978, pp213-214 
13- Wright, 1978, p48 
14- Poulantzas, 1978, p258 
15- Poulantzas, 1978, p206 
16- Poulantzas, 1978, p228 
17- Wright, 1978, p52 
18- Poulantzas, 1978, pp241, 236 
19- Wright, 1978, p53; Carter, 1985, p77 
20- Wright, 1978, pp51, 55 

21- Wright, 1978, pp51-52اي پوالنزاس به گويد، اتك گونه كه منتقد ديگري مي ، همان
كاربرد  و صلب اش تركيب يك نظام مفهومي مشخصهشود كه  سبك غيرعادي مي«آلتوسر منجر به 

شود كه قطعاتش  ميبدل  نما (كاليدسكوپ) شكلبندي طبقاتي در عمل است... تاريخ به يك  قاعده طبقه بي
 .Connell, 1982, p135 »د.نبازآرايي شو ،وميي مفه توانند با يك چرخش محفظه يم

22- Wright, 1978, p61. 
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23- Wright, 1978, p62. 
24- Wright, 1978, pp62-63. 
25- Wright, 1978, p87.  

26- Marx, 1993, pp106-107 ؛ همچنين نگاه كنيد به Marx, 1978, pp407-8 

27- Marx, 1978, p408. 
28- Marx, 1990, p1042. 

29-  Wright, 1978, pp74, 79; Wright, 1985, pp48-52در  طور مشابه ، رايت به
ري در حوزه گذا اش، دخالت دولت در اقتصاد در كشورهايي مانند اياالت متحده را از طريق قانون آثار بعدي

داري يا  ي توليد، در اين مورد شيوه توليد سرمايه شيوه »نفوذ«اي از  عنوان نمونه بهبهداشت و امنيت 
 .Wright, 1994 pp244-245-دهد سوساليستي، مد نظر قرار مي

30- Wright, 1985, p53. 
31- Wright, 1985, p55.  
32- Burris, 1999, p316. 
33- Wright, 1985, p56.  
34- Wright, 1989a, pp5-6. 
35- Wright, 1979, p15. 

 مراجعه كنند.  2009توانند به چونارا،  ي ارزش ماركس آشنايي ندارند مي كساني كه با نظريه -36

كه به درجات گوناگوني با ماركسيسم «گويد، اين گروه  مي 1980ي  ي دهه رايت در ميانه -37
 Wright, 1985, p2 -» ند.شو همدلي دارند... سالي يك بار براي بررسي آثار يكديگر دور هم جمع مي

38- Levine, Sober and Wright, 1987, p84. 
ايتاليايي  ناقتصاددان سياسي كالسيك، ديويد ريكاردو، و اقتصادداي نظرات  بر پايه به ترتيب -39

 شوند. پيرو سرافا به اين نام خوانده مي

 .pp, 2007وجود دارد. اندرو كليمن (  سرافايي چندين نقد مفصل به مكتب نئوريكاردويي/ -40

ي  طور خاص بر مسئله كل به دهد و كتابش در ها ارائه مي از ظهور تقابل) شرح تاريخي مختصري 41-53
و الرنس  فاين تمركز دارد. بن» ماديخروجي «فقدان ابعاد زماني و گرايش به جايگزيني مفهوم ارزش با 

جاي فرايند توليد بر توزيع و  ان بهتمركزشبه طور خاص  بهو ها  هريس نقدي بسيار عالي از نئوريكاردويي
 Fine and -.دهند در حالي كه نظريه استثمار ماركس بر فرايند توليد استوار است گردش، ارائه مي

Harris, 1979  و به ويژهpp. 25-48  

41- Wright, 2010, p101. 
42- Marx, 1988, p67. 
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بگيرد. براي  ي ارزش به كار تر از نظريه سنتي يكوشد رويكرد ميخود اولين آثار ر رايت د -43
اش براي   . حتي رايت در تالش اوليهpp.111-180, 1978نمونه نگاه كنيد به بحث بحران در اثر رايت، 

عنوان  را به و آن طور كامل كنار بگذارد. سرافايي، تمايلي ندارد كه مفهوم ارزش اضافي را به دپذيرش رويكر
عنوان شرايط  گيرد كه به در نظر مي آمده هاي فني به توليد و سود به دست ورودينوعي قدم ميانجي بين 

اضافه ها  همانند سرافايياو . با اين حال كند ي نرخ سود در دسترس عمل مي ي تعيين دامنه محدودكننده
ليد ارزش كه تو انجامد، بدون آن و دستمزد به تغيير سود در اين محدوده ميي كند كه تغييرات شرايط فن مي

... در ارتباط  عنوان شرايط محدودكننده انتخاب ارزش اضافي به«اضافي تغييري كند. در واقع، از نظر رايت 
اي مشابه ثابت فرض  تواند به شيوه ؛ هر ورودي به توليد مي»، اختياري استخاص محاسبه سود ي با مسئله
 Wright, 1981, pp44 and 52 -سود عمل كند.  ي محدود كنندهعنوان  شود و به

 كه در اوج شكوفايي ماركسيست روئمر ي برنقد از اطالع. براي 1982، روئمرنگاه كنيد به   -44
؛ Callinicos, 1987cهاست سپري شده است، نگاه كنيد به  تحليلي نوشته شده و خوشبختانه مدت

Callinicos, 1995, pp. 68-76؛ Houston, 1989 ؛Howard and King, 1992, 

pp335-355 
45- Burris, 1989, p165. 
46- Wright, 2015a, p74. 
47- Lebowitz, 2009, p53.  
 Levine, Sober and Wright, 1987نگاه كنيد به  -48

49- Wright, 2015a, pp73-75. 
50- Wright, 2015a, p45. 
51- Wright, 2015a, p73. 
52- Wright, 1985, pp72-73. 
53- Carchedi, 1989, p109. 

54- Carchedi, 1989, pp. 112 همچنين نگاه كنيد به ؛Meiksins, 1989, p. 176. 

55- Wright, 1985, p76. 
56- Wright, 1994, p251. 
57- Wright, 2000, pp18-19. 
58- Carchedi, 1989, pp110-111. 

؛ Rubin, 1973, chapter 15اين آثار، نگاهي كنيد به  اي از  مجموعهي  مطالعهبراي  -59
Kidron, 1974, pp. 64-67 ؛Itoh, 1987 ؛Rosdolsky, 1989, chapter 31 ؛

McGlone and Kliman, 2004 ؛Harvey, 2006, pp. 57-61 ؛Bidet, 2009, 
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chapter two ي  نيز كه در مقالهو رويكرد من متفاوت است . هر كدام از اين رويكردها با ديگري
 .تفاوت داردها  اين ي همه با ،ام تري در علم و جامعه آن را بسط داده مفصل

60- Marx, 1990, pp.135, 1035مراجعه كنيد » تجريد واقعي«عنوان  ي كار به . درباره
 .Saad-Filho, 2002, pp. 10-12 and 55-61به

61- Marx, 1990, pp. 618-619 ؛Harvey, 2006, p109 

توليد كار پيچيده و ارزش ي  ها هنيا هزي مازادميان پرداخت ضروري ي ا با اين حال رابطه -62
 Bidet, 2009, p. 26 -آيد وجود ندارد از آن به دست ميمازادي كه 

63- Marx, 1990, p. 1024 ؛Bidet, 2009, p. 29 ؛Kidron, 1974, p67. 
 Itoh, 1987 -ي ارزش وجود دارد اي در نظريه پايه» خواهي برابري« به بيان ديگر، يك -64

 Fine, 1998, pp. 175-200تر در اين زمينه نگاه كنيد به  براي مقاالت بيش -65

 Marx, 1990, p. 129براي نمونه نگاه كنيد به  -66

67- Wright, 2000, p19. 
68- Wright, 2000, pp60-62. 
69- Wright, 1985, pp55-56. 
70- Cliff, 1996. 
71- Wright, 2010, p34. 

72- Wright, 1985, p56.  سم همدلي دارد. يبا استالين طور خاص بهنيست كه رايت منظور اين
اي باشند كه در آن  جامعهكه  ، به اين معنابودندسوسياليست ن«استالينيستي  هاي ت كه دولتديدگاه او اين اس

، و از اين ه بودندبين برد زرا ا دارانه ها مالكيت سرمايه ، آنكنندكنترل منابع مولد را طور دموكراتيك  بهكارگران 
براي ايجاد انگيزه و كارايي در كه مالكيت خصوصي سرمايه  تازگار اسس اين ادعا با ها شكست آنرو 

 Wright, 1994, p. 241 -.»پيشرفته ضروري استكشورهاي 

73- Wright, 1985, pp. 79-80 ؛ همچنين نگاه كنيد بهRoemer, 1986, p. 82 

74- Brenner, 1989, p. 186. 
75- Carchedi, 1989, p. 110. 
76- Wright, 1985, p. 81. 
77- Wright, 1985, p. 82. 

 1953در سال ي مسلط شوروي قرار داشتند،  س طبقهأكه در ر كسانيحتي با در نظر نگرفتن  -78
 م مالياتي ظارفتن نگبود. با در نظر » تر از كارگران ناماهر برابر بيش 30تا 25، مديران مهم كارخانه«درآمد

تري نسبت  ي نابرابري بيش دهنده اين امر ممكن است نشان) regressive taxation system(كاهشي 
 . Bottomore, 1991, p. 51 -باشد.به غرب 

79- Wright, 1985, p88 
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80- Wright, 1985, p. 90 .ي مسلط  ه دارد كه طبقهطانريك ديدگاه مشابهي در اين راب
 .Ehrenreich and Ehrenreich, 1979, p42 -است. » طبقه مديران متخصص«جديد، بروز 

81- Brenner, 1989, p. 188 ؛Bottomore, 1991, p. 59 

 Burris, 1999, p. 315نگاه كنيد به  -82

83- Wright, 1989b, p. 191. 
84- Wright, 1985, p. 123. 
85- Callinicos, 1995, p. 193. 
86- Marx, 1990, p. 450.  

 ,Wright, 1980اه كنيد به گن كارچديي روايت  ارزيابي خود رايت درباره زبراي اطالع ا  -87

pp. 361-365 
88- Marx, 1990, pp. 507-508  و نيز نگاه كنيد بهMarx, 1975, pp. 496-498 

89- Carchedi, 1977, pp58-62 
مديران ممكن است اقتدار را براي هماهنگي فرايند «نويسد:  اي مشابه مي به شيوه جوهانا برنر  -90

 .Brenner, 1989, p -». منظور كنترل كارگران اعمال كنند يا ممكن است آن را به ،كار اعمال كنند

186. 

91- Carchedi, 1977, p. 62 اختصار اين گونه بيان شده  باب كارتر به از سوي. اين موضع
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ط باشند. شمار تبمرطور خالص تنها به اين يا آن كاركرد  هاي اندكي وجود دارند كه به قائل شويم اما جايگاه
 ,Carter, 1985 -از هر دو كاركرد هستند. كه تركيبي  برعهده دارنداي از مردم مشاغلي را   فزاينده

p40. 

تواند  مي كارچديروايت نه سرمايه نامولد، اما  ام را مدنظر قرار دادهمن محل كار سرمايه مولد  -92
. در ضمن Carchedi, 1977, pp64-65, 67-68تعميم يابد. نيز ي نامولد  مستقيم به سرمايهمالً كا
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 .Wright, 1994, p. 251كنيد به 
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95- Carchedi, 1977, pp. 92-96؛ Wright, 1979, pp. 36-37جا  رايت در اين ؛
برگرفته است.  كارچديكند كه از اثر  ي سلسله مراتب مديريتي ارائه مي درباره كارچدي ي مشابهانداز چشم
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