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ندارد. در اين  وجود طبقات تفكيكي روشني در مورد  ايده ،ايران نقد اقتصاد سياسيِمباحثات جريان  اغلبِ در
داران و  سرمايهي تفكيك كارگران از  حول و حوش مسئله يكليات بخواهانه، دل و معيارهايي گنگبا  حوزه عموماً

كه تقريباً  شود حاصل مي نتايج سياسيِ سراپا مغشوشي ،از دل اين كليات و بيان »متوسط«ي اصطالحاً  طبقه
 ي عيني مسئله يك علمي با ، برخورداين نوع مواجهات واضح است كه هيچ نسبتي با واقعيت جاري ندارد.

 .ستندني سياسي -بخشِ اين كلمه معناي مثبت و رهايي در -ها هم  سياسي حاصل از آن ظاهراً نتايجنيستند؛ 
 ي مناقشه يك به خارج و بخواهانه گنگ و دل شكل از اين طبقات ي اصل بحث درباره الزم است كه بنابراين

 تماعيطبقات اجابعاد  مرتبط با ارقامِآمار و  فقدانِ سياسي،-عالوه بر اين اشكال عامِ نظري شود. تبديل واقعي
را در مطالعات انتقادي بزرگي است كه جريانِ  ي مسئله نيز داري در ايران سرمايههاي مختلف انكشاف  هدر بره
 ها و سير تحول آن دقيق از ابعاد عيني طبقات اجتماعي يتصورداشتن  .الكن و ناتوان كرده است ،متعدديوجوه 
هر  در داري سرمايه به اقتصاد سياسي هر نوع نقد انضمامي و محتواي تحليليِ ي خام مادهترين  اي پايه قاعدتاً

بدون اطالع از وزن عموماً  اين حوزه نظران پژوهشگران و صاحب ،هاي رايج در بحث است. مشخص ي هامعج
 را طبقاتابعاد از  خود يا تصورات تقريبي و ژورناليستي ،آن و فراز و فرودهاي تاريخيِ اجتماعي طبقات واقعي
 ،طبقات هاي سياسيِ در مورد كيفيت رفاًص  ،كننده عنصر تعيين اين د و يا با مسكوت گذاشتننگير مي فرض پيش

ي  بخواهانه با مسئله شناختي و برخورد دل جمعيت-تاريخي اطالعي از تحوالت بي .١كنند را مطرح مي مباحثي
ي مطالعاتيِ  حوزهانواع و اقسام مغالطات نظري، روشي و سياسي در  بروز ترين داليل از اصلي، تفكيك طبقات

   براي غلبه بر اين مشكالت.مقدماتي است  شياين مقاله تال است. معاصر اقتصاد سياسي ايرانِنقد 

متعارف تفكيك طبقات، ابعاد مفهومي معيار  معيارهايسازِ  با بررسي مختصرِ نقايص سرنوشتابتدا 
چارچوبي  كنيم از دل اين تقابل، روشن و سعي مي ي مقدمات و جزئيات الزم، با ارئه كالسيك مد نظرمان را

 به محك اسناد راين چارچوب ا ،آنپس از  .ارائه دهيم دارانه سرمايهدر جوامع  طبقات عيني براي تفكيك تجربي
ساختاري طبقات  از تحوالت عام تحليلي از آن،هاي حاصل  داده و بر مبناي دهيم ميقرار  آماري موجود

بايد متذكر شد  ،پيش از ورود به مباحث اصلي .كنيم ميارائه  ١٣٩٦ تا ١٣٣٥ هاي سال ايران مابين اجتماعي در
؛ به همين است  را مد نظر قرار داده طبقه ي و بالقوه» ٢در خود« وجهساختاري،  در سطحعمدتاً  اين مقاله كه

ي كارگر را پوشش  طبقه »٣برايِ خود«بالفعل و وجه  طبعاً و يابد سياسي ارتقاء نميبه سطح  تحليل دليل
ي عزيمت آن بايد يك  قاعدتاً نقطه كه طلبد مي ديگري مجال مقدمات و به اين سطح تحليلي فراروي .دهد نمي

 تنها و نيست ساختاري مفهومي صرفاً طبقهبه  هر حال بايد تأكيد كرد كه  باشد. قابل اطمينان تحليل ساختاريِ
. يابد مي ساز تاريخ و لحصم معنايي ٤طبقاتي ي مبارزه و آگاهي عنصر مختصات سياسي و شدن اضافه با

                                                           
معيار و چارچوبی  کردن لحاظ با )١٣٨٧( در پژوهش خود بهداد و نعمانی . البته١

اما  ؛اند پرداختهدر ايران معاصر  آنها عينیِ  وزنِ  تفکيک طبقات و ی مسئله بهمشخص 
 .دارد ای عمده نظریِ  های نارسايی برانگيز اين تالش احترام متأسفانه

٢. class in itself 
٣. class for itself 
٤. class consciousness 
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از  طبقاتوزن اجتماعي الزم براي تحليل  هاي دادهكه نكته را نيز به مخاطب متذكر شد بايد اين چنين  هم
 داريِ ي ابتدايي تكوين سرمايهها دوره پوششبنابراين تهيه نشده است، به كلي  ١٣٣٥تا سال  انقالب مشروطه

احتماالً  خواهد شد، اما مهميباعث از دست رفتن جزئيات  مسئله اگرچه اين .است ممكننا ايراني در اين مقاله
  .نخواهد كرد ايجادهاي عام  شناسايي گرايش خللي در

  

  ها هاي آن و نارسايي رايجِ تفكيك طبقات معيارهاي

 :اجتماعي در نظر گرفته شده است تفكيك طبقات براي بسيار متنوعي هاي گذشته معيارهاي در دهه
در  ها آن »كاركرد«، »١هاي منزلتي گروه« در افراد جايابي و »قدرت« ميزان ،»گرايشات سياسي« ،»آگاهي«

 ،»كنترل«،، »٣اقتدار سازماني«، »٢ي مزدبگيري وجود رابطه« ،»ثروت« يا» ميزان درآمد«فرايند توليد، 
يا تركيبي از  )»٧سازماني و ٦هاي مهارتي دارايي«دسترسي به توليد ( ابزاربر فرايند كار و » ٥نظارت« يا» ٤سلطه«

بعضي از اين معيارها  طور كه مشخص است همان .آيند ترين موارد قابل ذكر به شمار مي اصلي ،معيارهااين 
ي از اين معيارها مختص به جريان اصلي برخغير از آن،  ».عيني«هستند و بعضي نسبتاً » نيذه«كامالً 

ياسي كالسيك اختصاص و بعضي ديگر به جريانات منبعث از نقد اقتصاد س شناسي) هستند آكادميك (جامعه
اي در مورد تشخيص معيار (يا معيارهاي) راستين  پيچيده شلوغ و بنابراين با وضعيت تئوريك بسيار د.ندار

اما  .گنجد و نه ضرورتي دارد مي اديق آنها نه در تنگناي اين مقالهكه ورود به مص تفكيك طبقات مواجهيم
روشن شدن مواضع  طور طرح درست مسئله و همين ترين و پركاربردترينِ آنها براي اصلي بهكلي ي  شارها

  ضروري است. اين پژوهش تئوريك

، چندان براي فهم مسائل عيني باشندمعيارهاي مناسبي توانند  نمي هرگزهاي ذهني  شاخصاثبات اين كه 
طور كه  براي مثال همانقرار بگيرد؛  آنهاطبقاتي  تواند در تعارض با موقعيت ميافراد آگاهي اوالً دشوار نيست. 

ي حاكم تمايل دارند خود را جزئي  طبقه هژمونيك هاي استيالي اكثر مزدبگيران در دوران در ادامه خواهيم ديد
 و ثانياً .جا بزنند ،گذاري و ترجمه شده است نام »٨متوسط«اي كه در زبان فارسي  بقهط خصوصاً ،طبقات ديگر از

. بسياري از ندارد ها سياسي آن هاي گرايش نسبتي معقول با عموماً مراتب اجتماعي جايگاه واقعي افراد در سلسله
كه  دهد نشان مي به خوبي تاريخ قرن بيستم .مرتجع باشند كارگران ممكن است طرفدار احزاب و جريانات

در واقع سنجيدن جايگاه عيني افراد با  فاشيسم بدل شدند. اين جريانات از جمله ي به سوژهكارگران چگونه 

                                                           
١. status group 
٢. wage-earning 
٣. organizational authority 
٤. domination 
٥. surveillance 
٦. skill assets 
٧. organizational assets 
٨. middle class 
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نيز اگرچه در ظاهر ممكن است  نابينيي روشي است. معيارهاي بي مختصات ذهني آنها، آشكارا يك مغالطه
خود به معيارهايي ديگر براي سنجيده  اين معيارهان جنس دارند. مشكالتي از همي به نظر برسند اما تر منطقي

 و چگونهايم كه  با اين مسئله مواجه» منزلت«و » قدرت«مورد معيارهايي نظيرِ در  الشدن نيازمندند؛ براي مث
 يا بندي كرد؟ واسطه درك و درجه ا بير هاي منزلتي يا موقعيت آنها در گروه قدرت افراد توان مي كشي با چه خط

و اگر چنين  ديگر نيستند؟علتي در واقعيت معلولِ  توانيم مطمئن باشيم كه قدرت و منزلت افراد اساساً چگونه مي
  تحليل طبقاتي فرض كنيم! اصليمعيار  ها را است ديگر چه لزومي دارد آن

 (يا بر) در افراد ، ميزان اقتدار، كنترل، نظارت، سلطه و مهارتنظير نوعِ كاركرد تر در مورد معيارهاي عيني
 اين معيارهااست. تر  مسئله پيچيده ي مزدبگيري هاي سازماني و وجود رابطه فرايند كار، دسترسي به دارايي

كه  دارد بزرگي پژوهشي منطقي و مخاطرات نيزرسند اما استفاده از آنها  تر به نظر مي اگرچه ظاهراً معقول
با اين سوال مواجهيم » كاركردي«معيارهاي  ضروري است: در مورد استفاده ازها  به برخي از آن ي كلي اشاره

توانيم مطمئن  مي آيا ي بسيار حياتي داشته باشد،ند توليد نقشي مهم و كاركردشخصي در فراي اگر به فرض كه
قاعدتاً  دانستن او كافي است؟ »طبقه متوسطي« دار يا سرمايه آيا همين معيار براي كارگر نيست؟حتماً او  باشيم

موارد بسياري در وجود دارد؛  نيز» اقتدار« معيار اين مشكل در مورد .ساده نيست دو سوال پاسخ مثبت به اين
دار  لزوماً سرمايه دارند، »نظارت«و  »سلطه«ي و كساني كه بر ابزار و فرايند كار كنندگان امور توليد »كنترل«

چراكه خود به شديدترين  بگنجانيم، هم »متوسط« اصطالحاً ي طبقه نتوانيم آنها را در حتا ممكن است؛ نيستند
 كدام را بايد برگزيد؟» سلطه«و » استثمار«جا چه بايد كرد؟ يعني بين معيار  اين شوند. مي ١كن استثماركل ممش

و  »مهارتي«هاي  دارايي ها در دانشگاه هاي اخير در دهه كه آن چيزهايي دسترسي به آيا به صورت كلي
ن دو اصطالحاً ايتوان  آيا مي توانند معيارهاي دقيقي براي تفكيك طبقات باشند؟ مي اند، گرفتهنام  »سازماني«

بايد از تعارض  با چه منطقياساساً  دانست؟» ٣ابزار توليد«و » ٢رنيروي كا«ت چيزي غير از يرا با قطع دارايي
(يعني  هاي مختلف ي ناشي از مالكيت هاي چندگانه تعارضنيروي كار و ابزار توليد به  مالكيت نابرابرِي  دوگانه

 جديد و ه ظواهر توجيبراي  را چنين كارياگر  برسيم؟ و اقتدار سازماني)، مهارت نيروي كار، ابزار توليدمالكيت
اَشكال جديد همان  ها صرفاً اينو در مقابل استدالل شود كه  انجام داده باشيم جوامع متأخر ي كننده گيج

تواند  نمي مشكلهستند، چه؟ آيا در آن صورت  تر اموري بنيادين يتاريخاً گذرا هاي صورت پديدارهاي قديمي يا
  ؟باشدغيرتاريخي ما  گاه ايستا واز ديد

بندي نيست. با مفروض  نيز مسئله به سادگي قابل صورت» ي مزدبگيري رابطه«در مورد معيارِ وجود 
كه ظاهراً مزدبگير هستند چه بايد كرد؟  يرتبه و متخصصان كارمندان عالي  در مواجهه با مسئله گرفتن اين معيار

آيا مزدبگير  ايم؟ با كدام معيار؟ صحه گذاشته بودن آنها »طبقه متوسطي«اگر آنها را كارگر حساب نكنيم آيا بر 
كم حتماً كارگر است؟ آيا  توانيم مطمئن باشيم كسي به صرف درآمد آيا مي غير از آن، بودن يعني كارگر بودن؟

                                                           
١. exploitation 
٢. labour-power 
٣. means of production 
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وجود  ميزان مزد و درآمد ياتعلق دارد؟ بديهي است كه  »متوسط«ي  گيرد به طبقه في ميكسي كه  مزد مك
است و  ١اوالً مزد كارگران فقط شكلي از درآمدچراكه  ،دنكن ي مزدبگيري براي تفكيك طبقات كفايت نمي رابطه

مفهوم عامي است كه حتا براي تفكيك دو  درآمد بنابراين .آيد داران هم درآمد به حساب مي عايدي سرمايه
 ي اي نظير طبقه هاي طبقاتي پيچيده چه رسد به موقعيت ،تر مورد مناقشه هم ناكارآمد است ي اصليِ كم طبقه

مرفه نسبتاً مزدبگيران بايد آيا  اگر درآمد را فقط مزد فرض كنيم ؛ و ثانياً»متوسط«اصطالحاً  ي طبقه مياني يا
كارگر به حساب  ،كشورهاي پيراموني فقيردر مقايسه با مزدبگيران  را )٢اشرافيت كارگري( يمركزكشورهاي 
 فوق هاي شاخصاز  اساساً با كدام يك ؟با چه مبنايي ؟دار هستند يا سرمايه »يمتوسط  طبقه« آنها نياوريم؟ آيا

براي فرار از اين  دار را مشخص كرد؟ هايي كه نه كارگر هستند و نه سرمايه توان به صورت دقيق تكليف اليه مي
 يا مثلِ تركيبِ دو، با كارهاي محيرالعقول نظري حتماً الزم است كهروي ماست؟ آيا  انتقادات چه راهي پيش

 به هاي نامشخص و نادرست، و درست با منطق مشخص هاي منطق فوق يا تلفيقِ ناقصِ چند معيار از معيارهاي
توانيم مطمئن باشيم كه  از كجا مي؟ مان برسيم نظري رفع و رجوع مشكالت براي يها و مفاهيم سست چارچوب

د نهايي ديگر نياز نخواه خود در مواجهه با مسائل تاريخي جديد، به وصله پينه و مفاهيمِ ابداعي ها چارچوب اين
هاي نظريِ  ارچوبچ جاي ابداع هتر نيستد يافت؟ آيا بنهاي تئوريك تا كجا ادامه خواه نهداشت؟ اين وصله پي

  معيارها شك كنيم؟  درست بودنِ اين در اصلِ، جديد بر مبناي تلفيق اين معيارها

رسند اما چون در  به نظر مي از معيارهاي ذهنيِ پيشين تر عيني اگرچهي فوق معيارها. كنيمحتماً بايد شك 
ممكن براي  هاي مالكترين  دقيق توانند نمي ،ها دست برده نشده است آنها به قدر كافي به ريشه انتخابِ

تفكيك طبقات  ي مسئله هاي ثانويِ علت ال پديداري وشكاَ معيارها به  اين در واقع ؛باشندتفكيك طبقات 
ي تفكيك  انتهاي منطقي مسئله بههم خاطر  به همين .آن درونيِ ي مركزي و منطقِ هستهو نه به  اند طمربو

 تري دارند اهميت نقش و كاركرد كم ،گيرند كارگران عموماً مزد كمتري ميدرست است كه . برند طبقات راه نمي
 يا تعيينِي مزدبگيري،  رابطه با مفروض گرفتناند، اما  ابزار و فرايند توليد محروم بر از اعمال سلطه و كنترل و

ار دادن ريا معيار ق ،بر ابزار كار و فرايند توليد سلطه ، يابراي گنجاندن افراد در طبقات مختلف حد مشخصي مزد
ها دائماً  فرار از آن براي موارد ضد و نقيض فراواني مواجه خواهيم بود كه با ها و ميزان نفوذ سازماني، مهارت

چارچوب نظري خود بيافزاييم بدون اين كه  مندرج در هايِ ها، قشرها و گروه بر تعداد طبقات، اليه مجبوريم
 اين استحكام علمي طبقات و زير سوال رفتن تفكيك تئوريكمتوجه از معنا تهي شدن اين شكل از 

ها زيرشاخه چه تفاوتي با مشاهدات يك فرد عامي از  يك تفكيك طبقاتي با ده هاي پيچيده باشيم. چارچوب
 ي علم راستين وظيفهمگر بيند.  ناشدني مي تكثر و گنگ و دركقدر م وضعيت دارد؟ او هم واقعيت را همين

اگر قرار باشد از  است؟ ٣اي ديالكتيكي ميان جزء و كله و برگشتدر رفت  روشن كردن مسائل چيزي غير از
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 نظرورزانههاي  ها و بازي ها نگذارند جنگل را تماشا كنيم، ديگر دليل اين وقت تلف كردن همان ابتدا درخت
  چيست؟

كه طي يك  هستندها براي تئوريزه كردن تحوالت ظاهراً جديدي  اين تالشرسد كه  رچه به نظر مياگ
در برابر طرح اين ايده كه شايد اما  ي مياني) به وقوع پيوسته است، بقهقرن اخير در تركيب طبقات (خصوصاً ط

 و اتفاقي سمي تحوالت طبقاتيِ گذراصرفاً ظاهرِ جديد اَشكال قديمي هستند يا اساساً با ق اشاره،تحوالت مورد 
بنيادين  اما نشده اثبات فرض پيش دو اخير عمدتاً هاي تئوريك تالش در ند.اي ندار كننده ايم، پاسخ قانع مواجه

، است داري در منابع كالسيك به درستي شناسايي نشده شود منطق سرمايه كه ادعا مي نخست اين وجود دارد:
فرض دوم هم چنين  در پيشو قرن بيستم بايد تجديدنظرهايي در اين منطق كرد؛ ي  بنابراين پس از تجربه

 تحوالت خصوصاً( ريخيداري تحت تأثير تحوالت تا منطق دروني نظام سرمايه شود كه استدالل مي
داري قرن نوزدهم متفاوت شده است و  اي با منطق دروني سرمايه قرن بيستم به صورت ريشه )تكنولوژيك

ادعا درست  دو اينهر كدام از  دروني باشيم. ن تحولبعات ايگوي ت پاسخ بنابراين بايد با ابداع مفاهيم جديد
، اما شود سيك معنادار ميهاي كال هاي جديد يا تجديدنظر در دستگاه تالش براي ساختن دستگاهباشد، قاعدتاً 

 سردرگمي هايي از اين دست بيشتر حاصلِ فرض پيش ؛شدني نيستند اساساً ثابت  مسئله اين است كه اين ادعاها
  هاي تازه. ، تا مواجهه با منطقهستند ها انبوه جزئيات و از دست رفتنِ كليت نزد تئوريسين در

كرد.  بازتوليد ميكند كه در قرن نوزدهم  منطقي خود را بازتوليد مي هنوز با همان به وضوح داري سرمايه
 ،ظاهربينيتنها با . بندي شد ترين شكل ممكن شناسايي و صورت اين منطق در همان زمان به دقيق

چيزي بنيادين و  دارانه را اجتماعي سرمايه هاي تحوالت صوري نظام توان ي روشي مي يا مغالطه نگري سطحي
و » نوآوري تئوريك«هاي شخصي تحت عنوانِ  بنديِ سردرگمي صورتبا  واضح است كه .منطقي تلقي كرد

 .شود اي واقعاً حل نمي هيچ مسئله فكري محافل روشن يا ي علمِ اجتماعي و اقتصادي ها به بازار مكاره ي آن ارائه
پيچيده و متكثر  بدون انتزاعِ كليت، در جزئيات زمند است:هاي واقعي نيا و روش رهاكا حل واقعي مسائل به راه

به  ،هاي انتزاعي غنا بخشيدن به اين كليترجوع مجدد به جزئيات به منظور بدون  البتهگم خواهيم شد و 
نه  ،باشد انضمامي رسيدن به كليت بايد يپژوهش هدف غايي هر قاعدتاً .درخواهيم غلتيد پردازي افسانهي  ورطه

بعد با  كليت را انتزاع وبايد . بنابراين ابتدا و تخيالت يا فرو رفتن در اوهام در جزئيات متكثر دست و پا زدن
 از سرشار« بار كه اين دست يافت؛ كليتي به كليت دوباره بتوان نهايتاً را وارسي كرد تا تحركتي معكوس جزئيا

رجوع  ١گروندريسهدر » روش اقتصاد سياسي«تر به مبحث  (براي توضيحات دقيق است »پيچيده روابط و تعينات
  ). ٣٦-٢٥: ١٣٧٧، ٢كنيد: ماركس

طبقات به معياري  يبراي تفكيك علمي و حقيق در گام اول كه شود مباحث فوق مشخص ميمجموعه با 
اين  نياز داريم. )صوري و نه( منطقي )، ثانياً عيني (و نه ذهني) و ثالثاًيا كاركردي ساختاري (و نه سياسي اوالً

                                                           
١. Grundrisse 
٢. Karl Marx 
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و  ي ابزار توليد دارانه يت سرمايهمالكتواند چيزي غير از  ي كالسيك نميمعيار مطابق با اصول نقد اقتصاد سياس
ي »استثمار«ي  ) و وجود رابطه»٢مالكيت بورژواييِ خصوصيِ مدرن«: ١و انگلس ماركس(يا به تعبير  گردش

كاركردي يا آگاهي -سياسي اتمعيار به آن معنا نيست كه افتراق اين اصل قرار دادن البتهحاصل از آن باشد. 
 طبقات ي ساختاري درباره صرفاً بحث بديهي است كه ي تفكيك طبقات لحاظ شود. افراد نبايد در مسئله

در ادوار  ي كارگر سياسي طبقه-اقتصادي هاي جهش و ها روي واپس ها، پيشرفت تحوالت، پاسخگوي تواند نمي
هاي  تحليل داديم، فرارروي به سطح سياسي براي طور كه در ابتداي مقاله تذكر اتفاقاً همانمختلف باشد. 

و نه ناديده  هاي تحليلي است بر سر تقدم و تأخر گام صرفاً بحث جا كننده است. اين طبقاتي بسيار مهم و تعيين
  .ها ترينِ اين گام گرفتن يكي از اساسي

گوي ظواهر متكثر سياسي و مسائل  ابتدا بر بستري عيني استوار شود تا پس از آن بتواند پاسختحليل بايد 
ها را  قرار دهيم يا آن اگر معيارهاي سياسي و ذهني را بدون لحاظ كردن معيار عيني، اصل ذهني گوناگون باشد.

 ،همان گام اول باهم تلفيق كنيمدر  معيارهاي عيني و ذهني رايا به تحليل وارد كنيم و  عيني معيار پيش از
توان مسائل ذهني و سياسي  مي و صلب با مبنا قرار دادن معيارهاي عيني ايم. شناختي شده روش ييخطا مرتكب

ها با مبنا قرار دادن معيارهاي  اما اين رفت و برگشت ؛توضيح داد در سطوح مختلف انتزاع  را با رفت و برگشت
 .معنا و كميك ، مگر به شكلي بيگاه ميسر نخواهد بود هيچ به صورت معكوس يو ذهن سياسيي  فرار و فريبنده

 ،»كالسيك مقدسِ متون«براي اعالم وفاداري به » دگماتيك«ي تحليل نه انتخابي  بنابراين انتخاب اين شيوه
ي  روزمره در مناسك آن عينيِ اين شيوه و معيار بيش از يك قرن است كه كه يك استلزام منطقي است.

 و ٣نووبرگراييرايجِ فكري (خصوصاً  مدهايمعيارهاي منبعث از  به نفعِ اي كننده هيچ استدالل قانع بي دانشگاهي
 عيني فوق معيار كنيم نشان دهيم كه چرا سعي ميبعدي  هايدر بند .گرفته شده استناديده ) ٤نوريكاردوگرايي

پيش از هر چيزِ  اين مقاله نيازي به زوائد تئوريك ندارد. در گام اول ترين معيار ممكن است و هنوز دقيق
  صرفاً يك يادآوري نظري است. ديگري،

  

  و مسائل آن كالسيك تفكيك طبقاتمعيار 

شوند. بيان  پرداختن به معيار ارائه شده در بند قبل نيازمند مقدماتي است كه خود باعث طرح مسائلي مي
 اين مقدمات شايد روشن خواهند ساخت. در نگاه اول نيز معيار مد نظر ما را ،آن مترتب براين مقدمات و مسائل 

ي فهم  اكثر مغالطاتي كه در حوزه دهد شان ميي مطالعات گذشته ن تجربهاما  ،يا بديهي به نظر برسند ناالزم
 »ناالزم« يا »بديهي«توجهي يا سوءتفاهم در مورد همين مقدمات ظاهراً  حاصل بي ،دهند رخ مي مسائل طبقاتي
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 دردناك و هاي تالشبهتر از بخش  صراحت »بديهيات«بر سر  بار كسالتنسبتاً  ي مناقشه به هر حال هستند.
را به نحوي  هاي اول خشت پيشاپيش كند عقل سليم حكم مي .است در آينده مغالطات نتيجه براي رفعِ بي

بايد كمي صبر  اين مقاله مباحث اصلي به رسيدننابراين براي ب باشيم.ن ها بچينيم كه در ثريا به فكر رفع كجي
  .دو حوصله به خرج دا

يعني مالكيت خصوصيِ  ترين عامل استمرار تاريخي آن و اصلي ١داري ي توليد سرمايه بناي شيوه سنگ
و  ها دستگاه دسترسي به مواد خام، ،خواهيم داد) ي اين نوع مالكيت را شرح(جلوتر مختصات تاريخ بورژوايي

زمان باعث ايجاد  اين انحصار طبعاً به صورت هم .است درآورده انحصار اقليتي را پيشاپيش به بناهاي توليدي
). وضعيت ٧٨٦: ١٣٨٦، سرمايهجلد اول  (ماركس، زي غير از نيروي كار خود ندارندچيشود كه عمالً  اكثريتي مي

 ي توليد شيوه الزم براي انكشاف تاريخي، شرط مالكيت خصوصي بورژوايي تثبيت نامتقارنِ حاصل از
هاي  دارايي ٢با هدف افزودن بر ارزشِ ،داران) (سرمايه اقليت برخوردار داري است. با تحقق اين شرط، سرمايه

گيرند و با فراهم آوردن به كار ميچيزشدگان (كارگران) را در قبال پرداخت مزد  جمعيت عظيمِ از پيش بي خود 
ي ارزش . اين كاالها منطقاً بايدكنند آغاز ميرا تازه  ٣كاالهاي توليد فرايند ،هاي مورد نياز مواد خام و دستگاه

داشته   استهالك دستگاهو  شده در فرايند توليد مواد مصرف ،به كارگران شده مزد پرداختمجموعِ تر از  بيش
 نيز داري ي توليد سرمايه شيوهبازتوليد داران منفرد برآورده نخواهد شد و متعاقباً  هدف غايي سرمايه باشند وگرنه،

  .ميسر نخواهد بود

 اًظاهرنمايانند:  ي اصلي جريان اقتصاد سياسي كالسيك و علم اقتصاد رخ مي ، دو مغالطههمين ابتدا در
مجموعاً در  هاي تجاري در بازار و فعاليت كارِ كارگران همراهبه و مواد خام ها  رسد كه دستگاه ين به نظر ميچن

بناها و  استهالك مواد خام و مصرف شدن چون .گيري اشتباه است اما اين نتيجه ،خلق ارزش جديد نقش دارند
؛ كاالي نهايي درشان  افزايش كيفيِ ارزش ست و نه به معنايتحليل رفتن ارزش آنهابه معناي  نه ها دستگاه
 ماركس،براي توضيحات بيشتر بنگريد به (شود  منتقل مي نهايي به كااليسر  سربهدقيقاً با كميتي  ها اينارزش 
نيز امكان توليد ارزش تازه منتفي است چراكه اوالً اگر همه بخواهند كاالهاي خود را با  در بازار. )٢٣٣: ١٣٨٦

 اين كه ، نه٤ها با ضريبي يكسان افزايش خواهد يافت سطح عمومي قيمت صرفاً ارزشي بيشتر به فروش برسانند
هاي برابر با  ارزش )به صورت ميانگين (يعني با حذف موارد اتفاقي و گذرا ؛ ثانياً در بازاري تازه خلق شودارزش

                                                           
١. capitalist mode of production 
٢. value 
٣. commodities 

يک فروشنده  به عنوان» ت«شخص در آن صورت مبادله است؛  ارزش محصول د. فرض کني ٤
المثل  بنابراين فی و بفروشد اش باالتر از ارزش را کاالی خودخواهد  قاعدتا میکاال 

در بازار صرفا فروشنده » ت«فروشد. اما  تومان می ٢٢٠تومانی خود را  ٢٠٠کاالی 
خريداری کند  نيز کاالی مورد نيازش را» ث«شخص  زمان بايد از نيست؛ او به صورت هم

 در فرايند مبادله است؛ بنابراين ی بيشترمانند خود او به دنبال ارزش نيز »ث«و 
عرضه  به او »ث«توسط شخص  تومان افزايش ٢٠با  نيز» ت«کاالی مورد نياز شخص 

يا تومان  ٢٠ی  به اندازه(يکسان افزايشی به صورت  کاالها ی شود. در اين صورت همه می
 واندت آن) را از سر خواهند گذراند. واضح است که ارزش به اين شکل نمی ضريبی از
 خلق شود.
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به صورت  نابرابرها ي اگر در بازار مبادله( نيست بازار ي دائمي رويه ي نابرابر شوند و مبادله مي مبادلهيكديگر 
و ثالثاً اگر به  .)غيرممكن خواهد بود اجتماعي اين نهادي  دارانه سرمايهبازتوليد دائمي و روزمره اتفاق بيافتد، 

ماند و  بازهم مجموع ارزشِ تبادل شده ثابت باقي مي ،مبادله شونددر بازار هاي نابرابر  فرض دو كاال با ارزش
 نفسه في بازار نهاد ).١٩٤-١٩٢: ١٣٨٦بنگريد به ماركس، براي توضيحات بيشتر ( ١شود اي خلق نمي ارزش تازه

  .شوند مي و با يكديگر مبادله ها صرفاً محقق ؛ در بازار ارزشباشد كاالها افزايي تواند محل ارزش نمي

 افزايي ارزش) و ٢ي ثابت ها (سرمايه مواد خام و دستگاه خوديِ خودبه افزايي ي ارزش اگر بر دو مغالطه
و  عوامل توليد تمام از ميان ي منطقي خواهيم رسيد كه غلبه كنيم، به اين نتيجه در بازار كاالها اي مبادله

 زمان خود و جهان ي تغييرِ هم ي خالقه، عمل آگاهانه و اراده با تكيه بر قوه ، اين تنها نيروي كار است كهگردش
ارزش هر بنابراين  .)عمل ارادي و خالق را جلوتر بسط خواهيم داد ي مسئله( ارزشي تازه را دارد  خلق توانايي

ارزش پرداخت  منطقاً و؛ ٤باشد براي ساخته شدن آن كاال ٣با ميزان كارِ اجتماعاً الزم برابر تواند فقط مي كاال
پرداخت نشده به سمتي از كارِ او به صورت قدر واقع ( است او كارِكمتر از ارزش واقعيِ  نيز (مزد) كارگرشده به 

   اي استثماري است. ه لزوماً رابطهي كار و سرماي رابطه اين بدان معناست كه .)آيد تصرف ديگري در مي

ثروت ها تا محصول نهايي؛ از  (از مواد خام و دستگاه بينيم ر آنچه ميهدارانه  هاي اجتماعي سرمايه در نظام
و هيچ  اي از روابط استثماري است سلسلهها در  ي كار انسان نتيجه )هاي تازه انباشته شده پيشينيان تا ثروت

 ارزش خلق و تحقق اجتماعي ي چيزي نيست جز رابطه داري سرمايهبنابراين  .شود مين توليد خود ارزشي خودبه
اصل بودن سرمايه و » اجتماعي«و » اي رابطه«داران. تأكيد بر  تصاحبِ آن توسط سرمايه و كار انساني خالل از

ي هر نوع تحليل  ، الزمهداراي ي توليد سرمايه در شيوه» يخلق و تحقق ارزش از خالل كار انسان«بودن 
هايي كه متافيزيك آنها بر مبناي مغالطاتي از قبيلِ ثروت و داراييِ انباشته  تاريخي و پويا است. تمام پژوهش

اي  كننده هيچ دليل قانع توسط كار زنده بيپنداشتنِ سرمايه بنا شده است يا به انحصار خلق و تحقق ارزش 
، يا قابل ايجاد در بازار يا خودافزا توسط تكنولوژي ٥اند (يعني ارزش را چيزي از پيش موجود در طبيعت توجه بي

                                                           
١ 
 »ت«شخص در آن صورت  های نابرابر در بازار ممکن است؛ ی ارزش فرض کنيد مبادله .

تومانی از  ٢٢٠فروشد و در ازای آن کااليی  می» ث«تومان را به  ٢٠٠کااليی به ارزش 
تومان مبدل کرده است. قبل از عمل  ٢٢٠ش را به ا تومان ٢٠٠ »ت«. شخص گيرد او می

. بعد تومان بود ۴٢٠مجموع ارزش تومان و  ٢٢٠» ث«تومان داشت و  ٢٠٠ »ت«مبادله 
؛ باز هم را تومانی ٢٠٠کاالی  »ث«تومانی را دارد و  ٢٢٠کاالی  »ت«از عمل مبادله 

شی در واقع ارز چيزی به کل ارزش افزوده نشده است. تومان است و ۴٢٠مجموع ارزش 
  .شده است عوض» ث«و  »ت«در دست  یتومان ٢٢٠و  ٢٠٠ کاالی جای خلق نشده است، صرفا 

٢. constant capital 
٣. socially necessary labour 

 ارزش نوع هر توليد برای که کاری از است عبارت اجتماعی لحاظ از الزم کار. «٤
 شدت و ميانگين مهارت ميزان با و معين ای جامعه در توليد، متعارف شرايط در مصرفی

 ).٦٩: ١٣٨٦مارکس، ( »است الزم جامعه آن در رايج کار
توسط طال تا زمانی که  سنگ برای مثالمند نيست. »ارزش«نفسه  هيچ چيزی فی.  ٥

کسی به  . حتا اگراستخراج نشود، به خودی خود در دل زمين ارزشی ندارد ها انسان
مند نيافته »ارزش«، چيزی ذاتا ای طال پيدا کند صورت اتفاقی حين گردش در طبيعت تکه

برای استخراج همان  الزم کار ميانگين ايسه بااست. ارزش تکه طالی مفروض تنها در مق
. بنابراين ارزش آن تکه طال نه چيزی ذاتی که امری اجتماعی شود می ، هويدامقدار طال
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 ،. درك غيراجتماعيشوند ت نائل ميدانند)، قاعدتاً در تفكيك طبقات نيز به نتايجي متناقض و سس مي
ي اشتراك تمام معيارهايي است كه در بند قبل به آنها اشاره  سرمايه نقطه غيرتاريخيِ اي و در نتيجه غيررابطه

گونه كه سرمايه  همان كرديم. بنابراين واضح است كه پيش از هر چيزي بايد از اين اشتباهات پرهيز كرد.
ي استثماري بين كارگر و  نيز چون بر بنياد رابطه» طبقه«اي است بايد در نظر داشت كه مفهوم  مفهومي رابطه

  اي و اجتماعي است. اي رابطه ، مقولهدارددار قرار  سرمايه

شد و با بخ ي اجتماعيِ استثماري خود را در كاالها، خدمات و پول تجسد مي ي يك رابطه مثابه سرمايه به
ي سرمايه هم علت و هم معلولِ  خصلت استثماري رابطهشود.  گردش و تغيير اين اَشكال دائماً بازتوليد مي

ي توليد  ي مبنتي بر شيوه است و به اين ترتيب جامعه در جامعه (بازار) هاي افراد نامتقارن بودن دارايي
كاالها، مختلف دسترسي به درجات  و متعاقباًاستثماري هاي  مراتبي از جايگاه داري به شكل سلسله سرمايه

پيكربندي  ،سيال و گذرا هاي ميانيِ چيز، استثماركنندگان دارا و جايگاه استثمارشوندگان بييعني  خدمات و پول:
 اي اجتماعيِ مبتني بر رابطه بندي انتزاعي، كه يك دسته يك نه داري در دوران سرمايه »طبقه«بنابراين  شود. مي

ترين شرح ممكن از وضعيت طبقاتي در نظام  اين ساده گيرد. دارانه نشأت مي سرمايه است كه از مالكيت استثمار
تر از آن است كه يك  ناقص ن مسائل اساسيِ آداري است. بديهي است كه اين شرح ساده بدون بسط  سرمايه

   .باشد يطبقات تئوري كاربرديِ

كنيم  سعي مي ز آنرا شرح خواهيم داد؛ پس ا و ارزش ستثماري ا مسئله دو در بندهاي بعدي ابتدا جزئيات
تفكيك كار مولد از  بعد با توضيح سوءتفاهمات پيرامونِ و از كار فكري فائق بيايم؛ي تفكيك كار يدي  بر افسانه

به اين ترتيب  خواهيم كرد. صنعت و خدمات را روشن توليد، گردش، ي در حوزهكار  متمايز نبودنِ ،١نامولد
ضعيت طبقاتي و محتواي استثمار، دارانه، مالكيت سرمايه مقاله يعني هاي اصلي شرايط براي ورود به بحث

مالكيت  گذرايِ كيفيتو  »متوسط«ي اصطالحاً  واقعي طبقه ماهيتي مياني،  چيستيِ طبقهكاركنان دولت، 
 در مورد ارزش، استثمار كليدي بودن بحث ،ي تحليلپايان هاي گامبا رسيدن به  تنها. شود مهيا مي يبورژواي خرده

  روشن خواهد شد. كار مولد و

  

  ي استثمار مسئله

ي توليد  كند كه با ساير كاالهاي مورد نيازش در پروسه به همان شكلي برخورد مي كارسرمايه با نيروي 
ز عوامل توليد يعني كارگر را نه به صورت يك انسان بلكه در مقام يكي ا ها). (نظير مواد خام و دستگاه

ي ارزش آن  ي محاسبه چون يك كاال انگاشته شد، قاعدتاً شيوه كار كارگر همنيروي وقتي  گيرد. فرض مي پيش
مشخص شد كه ارزش هر كاال در واقع برابر است با  در مباحث قبل نيز بايد مانند ساير كاالها تعريف شود.

                                                                                                                                                                                     
است. مزيِت استفاده از کار ميانگين اجتماعی به عنوان معيار ارزش، حذف همين 

  موارد اتفاقی و گذرا از تحليل است.
١. productive and unproductive labour 
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چنين استدالل  دار با همين معيار عيني و مشخص سرمايهبراي ساخته شدن آن كاال.  مميزان كارِ اجتماعاً الز
 ، كهآن است معادل مقدار كار الزم براي ساخته شدن نيز مانند هر كاالي ديگري كند كه ارزش نيروي كار مي
و حيات  رگانيسم انسانيتداوم معيشتي اُ كاالهاي مورد نياز برايارزش با  شود ها برابر مي عدتاً در مورد انسانقا

حيات  با كاالها و مايحتاج ضروري براي بازتوليدكار  . پس ارزش نيروي)٢٠٠: ١٣٨٦ماركس، ( اجتماعي او
اخته يعني مقدار كار الزم براي س ارزش، مقدار همين )١(قيمت بازاري مزد معادلِبرابر است و  كارگران اجتماعي

است رگرانبازتوليد حيات اجتماعي كا شدن كاالهاي مورد نياز جهت.  

هر كاال  داري شود. در دنياي سرمايه گيري سرراست و در ظاهر منطقي ختم نمي اما ماجرا به همين نتيجه
 عيني) و ارزش (معيار كننده براي مصرف كاالها  مطلوبيت بالواسطه( ٢دو وجه ارزشي دارد: ارزش استفاده

نيروي « سرمايه باالتر اشاره كرديم كه .)٧٥: ١٣٨٦ماركس، ( )در جامعه كاالها ي و مبادله ، مقايسهسنجش
مداد ي يك  ارزش استفاده . پس اين كاال هم واجد اين دو وجه متمايز است.انگارد مي هم يك كاال را »كار

براي توليد يك مداد. يك مداد فقط با كااليي كه به  نوشتن است و ارزشِ آن معادل مقدار كار اجتماعاً الزم
تابعي از  (بديهي است كه قيمت اين دوتوليد شدن نياز داشته باشد قابل معاوضه است همان ميزان كار براي 

با  .جا نبايد ارزش را با قيمت خلط كرد) اين ؛ توجه داشته باشيد كهمختصات بازار است تحت تأثير ،همين مقدار
 بازتوليد نياز جهت موردراي توليد كاالهاي ب الزم اجتماعاً ارزش نيروي كار هم معادل مقدار كار همين منطق

انگيز  ي اساسي و شگفت نكته ي او چيست؟ حيات اجتماعي كارگر است؛ اما ارزش استفاده قواي جسماني و
در ها كااليي يعني نيروي كار تن ي نيروي كار به صورت استثنايي خلق ارزش است. ارزش استفاده جاست: اين

ت استثنايي از كجا ريشه اين خصل توضيح داد كهبايد حال  د.تازه را دار ي خلق ارزشِ ست كه قوهدنياي كاالها
  گيرد: مي

ي  كار پيش از هرچيزي فرايندي بين انسان و طبيعت است، فرايندي كه انسان در آن به واسطه
انسان از طريق كار بر  كند... بيعت را تنظيم و كنترل مياعمال خويش سوخت و ساز خود با ط

. دهد زمان طبيعت خويش را نيز تغيير مي دهد، هم گذارد و آن را تغيير مي طبيعت خارجي اثر مي
عنكبوت اعمالي را  ...بخشد هايي را كه در اين طبيعت نهفته است تكامل مي مندي توان ]انسان[

ي خود، روي  هاي مشبكي النه دهد كه به كار بافنده شبيه است، و زنبور با ساختن خانه انجام مي
چه كه بدترين معمار را از بهترين زنبور متمايز  شود. اما آن دست بسياري از معماران بلند مي

كه از موم بسازد در ذهن خود بنا  هاي مشبك را پيش از آن كند اين است كه معمار خانه مي
ان آغاز در تصور كارگر بود... شود كه از هم اي حاصل مي كند. در پايان هر فرايند كار نتيجه مي

  )٢١٠-٢٠٩: ١٣٨٦(ماركس، 

                                                           
١. price 
٢. use value 
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ي  ارادهزمان خود و جهان است.  تغييرِ هم عمل خالقه، آگاهانه و ارادي به منظورِ ،نيروي كاري  وجه مميزه
 ،ها) و حيوانات، با اَعمالي ارادي انسان برخالف اشياء (دستگاه. دهد به نيروي كار خاصيتي متمايز مي خالق

نيروي كار  به همين خاطر دهد، تغيير مي ، به صورت اجتماعيو خود را مستقل از جبر طبيعي و غريزيجهان 
نو خلق كند. و به همين دليل تنها واقعاً تواند مستقالً چيزي  كه مي داري است تنها كااليي در دنياي سرمايه

و وجه  ١ي ارزش كارپايه نظريه اين گزاره منطق مبنايي اش خلق ارزش است. ه ارزش استفادهك كااليي است
 داري نيز درك كليت نظام اجتماعي سرمايه ،و بنابراين بدون درك آن است دارانه سرمايه استثماري فرايند توليد

يعني  ،او ي پردازد و ارزش استفاده كارگر را در هيأت مزد به او ميدار ارزش  سرمايه. ناممكن خواهد بود مطلقاً
ي هر كاالي ديگري،  ي نيروي كار مانند فروشنده فروشنده«چراكه  كند. خود مي بيشتر را از آنِ خلق ارزشِ

  ).٢٢٥: ١٣٨٦» (كند بخشد و ارزش استفاده آن را واگذار مي ارزش آن را تحقق مي

توسط او برابر   با ارزش توليد شده در واقعيت ارزش نيروي كار يك كارگرحاال ديگر مشخص است كه 
 به تصرف  ٣به شكل ارزش اضافي ،دار توسط سرمايهكارگر  ٢از طريق تصاحب كار اضافينيست و اين مازاد 

ارزشي معادل ارزشِ كاالهاي  ،روزانه ساعت كارِ دو صرفاً با انجاميك كارگر ممكن است  آيد. درميدار  سرمايه
اين  داري ، اما نظام سرمايه)٤(كار الزم توليد كند جسماني و حيات اجتماعي خود راواي مورد نياز براي بازسازي ق

كار اضافه صرف ايجاد ارزشي  تساعه اين ترتيب شش پردازد و ب ساعت كار به او مي ل هشتارزش را در قبا
؛ )٢٢٤: ١٣٨٦، (ماركس نندك آن را تصاحب مي مدني و منصفانه ظاهراًداران به شكلي  كه سرمايه شود مي اضافي

ترين و البته شديدترين نوع استثمارِ انسان از انسان در طول تاريخ است. بدون  ترين، مدني اين منطقِ پيچيده
يِ گريزناپذيرِ حاصل ي اجتماعي سرمايه قابل درك است و نه ستيزِ طبقات وقوف به اين منطقِ پيچيده نه رابطه

  از آن. 

اي مطلقاً استثماري است؛  ي اجتماعي سرمايه، رابطه رابطهنهايتاً تأكيد بر اين نكته نيز اهميت دارد كه 
يعني ممكن است در جوامع و شرايط تاريخي گوناگون شاهد درجات مختلفي از استثمار باشيم (مثالً ممكن 

؛ يا شش ساعت كار اضافه شونداست كارگران در مقطع تاريخي خاصي به جاي ده ساعت كار اضافه، متحمل 
) اما حذف و الغاي استثمار در كشورهاي استعمارگر به كارگران مزدي باالتر از ميانگين جهاني مزد پرداخت شود

است) منطقاً  ي توليد مسلط آنها داراي شيو سرمايه كه دارانه (جوامعي ي توليد سرمايه در جوامع مبتني بر شيوه
ليد سرمايه بدون استخراج استثماريِ ارزش اضافي از خالل كارِ ديگري ميسر ناممكن است. حيات و بازتو

كساني  آيااست؟ مربوط مادي و محسوس آيا ارزش صرفاً به اشياء  كند: ي بعدي ظهور مي جا مسئله ايننيست. 
اصطالحاً شاغل با م اندركارِ خلق ارزش نيستند؟ كنند دست ديگران را برطرف مي متخيله كه نيازهاي ذهني و

  ؟خدماتي چگونه بايد برخورد كرد

                                                           
١. labour theory of value 
٢. surplus labour 
٣. surplus-value 
٤. necessary labour 
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  آن ارزش و ويژگي اساسي ي مسئله

(ماركس،  نه وهمي ؛ ارزش اصوالً چيزي واقعي استآن است ١شيئيت يا عينيت ،ترين ويژگي ارزش مهم
و  استفاده)(مربوط به ارزش مادي  عينيتدو وجه دارد:  عينيت جا اين البته بايد در نظر داشت كه ).٦٨: ١٣٨٦
يعني  ،دارد هاعينيت مادي داللت بر وجه كيفي كاال. )٧٧: ١٣٨٦(ماركس (مربوط به ارزش)  ٢اجتماعي عينيت

 ها ي انسان متخيله جسمي يانيازهاي  به برآورده شدنِ ؛ وك استدر قابل مستقيماً حواس انساني ي به واسطه
 قابل لمس و ديده شدنبه  محدود ،مادي بودن در اين تعريف مشخص است كه .است مربوط توسط كاالها

قابل دريافت و قواي دماغي ) بينايي و المسه (شنيداري، بويايي، چشايي، مختلف هر چيزي كه با حواس نيست.
 ٧ي نويسنده يا ٦ ، دلقك٥، بازيگر٤خوان آوازه به دفعات ٣هاي ارزش اضافي نظريهدر  سمارك. است مادي ،باشد

ي  (به مسئله آورد به حساب مي ٨مولد يكارگر يدي، انكارگر مثل درسترا  اندار استخدام شده توسط سرمايه
محصول كار (براي مثال با آواز به عنوان  صراحتاً با محصول كار اين افراد ؛ اوكار مولد جلوتر خواهيم پرداخت)

از بنابراين آواز  .)٤٠١: ١٩٦٣(ماركس،  انضماميشود كه با يك كاالي  خوان) به همان نحوي مواجه مي آوازه
يك قطعه كيك عالوه بر ايجاد طور كه  همان .ت مادي و ملموس داردمثل يك قطعه كيك عينيدرست  اونگاه 

. اين دو كند نيز لذت شنيداري ايجاد ميآوازي  ي يك قطعه كند، ايجاد ميچشايي حظ انرژي و احساس سيري، 
تواند وجود خواص چشايي و شنيداري  اما چه كسي مي اند؛ شدني اند و نه لمس بخش نه قابل ديدن لذت دريافت

از  فارغ كه با حواس انساني قابل درك باشد، چيزي هر پس را انكار كند؟ آوازي ي قطعه يك قطعه كيك و يك
با حواس جسماني  نيز پرستاريك معلم يا توسط  بديهي است كه خدمات ارائه شده .عيني است اش شيء بودن

از قبيلِ  يا خدماتي محصوالتبه توليد خوان، يا يك معلم  مفيد يك خياط، يا يك آوازهكار  .قابل درك است
ا بر حواس جسماني م شان غ از شيء بودنرفا كاالهااين  ؛شود يا آموزشِ مطالب درسي منجر مي شلوار، آواز

 مادي عينيتكه  اهميت اين تفاوت بيبا  البته ؛ندعينيتي مادي و ملموس دار د و به همين دليلنگذار تأثير مي
   گونه نيست. اين مطالب درسي آموزشِ اما عينيت ،شلوار انضمامي و صلب است
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ها نيز مادي  ي انواع كاالها (از جمله خدمات) لزوماً عيني است و عينيت آن ي همه پس ارزش استفاده
ي  سنجش، مقايسه و مبادله عينيِ ، معيارِگفتيم ارزش هايي دارد. ها پيچيدگيكاال ارزشِ مسئله اما در مورداست. 

است؟ پاسخ اين  مادي ،استفاده ارزشِ مانند عينيت نيز ارزش عينيتاما آيا  اري است.د كاالها در دنياي سرمايه
شد، وجه كمي  كه مربوط به وجه كيفي كاالها مي ارزش استفادهبر خالف  ارزش ؛تواند مثبت باشد سوال نمي

صرفاً با  كه محصول روابط اجتماعي است و بنابراين عينيتي اجتماعي دارد دهد. اين مقوله كاالها را پوشش مي
تواند در واقعي بودن  . هيچ كس نمي١يا هژموني سياسي ي عينيت سلطه ؛ چيزي شبيه بهانتزاع قابل درك است

اي و  هاي رسانه داشته باشد. يعني فارغ از مظاهر ماديِ سلطه (نظير زندان، پليس، بوق ي سياسي شك سلطه
ي اجتماعي، چيزي واقعي و انكارناشدني است. ارزش كاالها نيز فارغ از  سلطه به عنوان يك رابطه غيره)، خود

در  است كه امالً واقعيبو، رنگ، مزه، بافت، صدا و غيره) چيزي كنظيرِ ( شان  اهر ماديِ ارزش استفادهمظ
را  ي اجتماعي كاالها است كه رابطهارزش همان چيزي  در واقع .شود كاالها متجلي مي ي اجتماعي رابطه

عي سرمايه بدون اجتما ي هابط. راست   واقعي مادي، مثل هر چيزِ اما مادي ندارد خصلتيكند و اگرچه  تنظيم مي
 طور كه بازتوليد يك نظام سياسي بدون يابد. همان و انكار ناشدنيِ ارزش مجال بروز و تثبيت نمي عيني حضور
  سلطه ناممكن است. عينيِ حضور

، ماركسي  تفاهمات و تفاسير نادرست از نظريهبر خالف سوء بنابراين بايد روي اين مسئله تأكيد كرد كه
هاي توليدي و  فقط در مورد شاخه مفهومي است كه نه است و انضماميكاالهاي  مندرج درارزش نه صرفاً 

روابط استثماري يعني دارانه ( . هر چيزي كه ذيل مناسبات سرمايهباشدپذير  كاربست بورژوايي اقتصاد صنعتيِ
(ارزش  مادي عينيتهم  ،حاصل از مالكيت نامتقارن ابزار توليد و نيروي كار) توليد شود كاالست و هر كااليي

كه نيازهاي جسمي  مواجه باشيم انضمامي كند با كااليي فرقي نمي .(ارزش) عينيت اجتماعيهم  ،دارد استفاده)
طور فرقي  همين ؛)كنند (نظير آواز كاالهايي كه نيازهاي متخيله را برطرف مي يا )شلوار (نظير كنند را برآورده مي

و ، بهداشتحمل و نقل، آموزش، ير نظي نوعي خدمت ( يا عرضه باشيمروبرو  ي صنعتيمحصولكند با  نمي
 شده است. تي است كه منجر به ايجاد آن محصول (كاال)دارانه بودن مناسبا سرمايه خلق ارزش و غيره)، مهم

 ).١٥٩: ١٩٦٣ي آن است ( دارانه كه مناسبات سرمايه» شكل مادي كار و محصولِ آن«نزد ماركس مسئله نه 
نگاه از اين قبيل، ذيل يك ب موارديدان، انديشمند، ويراستار و  پرستار، موسيقييا معلم، وقتي يك پس 

ارزي با يك  و موقعيت ساختاريِ دقيقاً هم است، در حال توليد ارزش اضافي دارانه مشغول به كار باشد سرمايه
ي اشتباه بسيار تفكيك كار يدي و فكري در سطح ساختار د.دار كارگر يدي يا كشاورزي در كارخانه يا مزرعه

امكان هرگونه بحث واقعي در  . اين عوارضدر سطح سياسي عوارض خطرناكي در پي دارد كه بزرگي است
ي همين  دقيقاً زاييده» متوسط«ي اصطالحاً  طبقه توهمات سياسيِ حولِ د.نكن مورد طبقات را منتفي مي

  هاي ساختاري غلط هستند. تحليل
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آيا استثمار صرفاً چيزي مربوط به خلق ارزش است؟  كند: ظهور مي عديي ب مسئله فوق سوءتفاهمبا رفعِ 
خود مستقيماً يعني محتواي استثمار تصاحب ارزش خلق شده توسط كارگرانِ خالقِ آن است؟ آيا كساني كه 

يا سپهر حراست و بازتوليد سياسي و اجتماعي سرمايه در سپهر گردشِ سرمايه كنند يعني  ارزش خلق نمي
  ؟ها را كارگر به حساب آورد و نبايد آن شوند ، استثمار نمياند فعال

 
  و محتواي استثمار كار نامولد ي كار مولد، مسئله

عمالً ناممكن  عيني ِطبقات اجتماعيي ارزش، تحليل  جا مشخص شد كه بدون فهم درست نظريه اين تا
 يافت. اين جريان در ١جريان ماركسيسم تحليلي اشتباهات فاحش در توان مصداق بارز اين مسئله را مي است.
هاي مهارتي و  دارايي« چون هممفاهيمي  جعل وي ماركسي ارزش  پاياني قرن بيستم با رد نظريه هاي دهه

(بنگريد به  ايجاد كرد با مدعاي وفاداري به مفهوم ماركسي استثمار ناكارآمديهاي تحليلي  دستگاه ،»سازماني
احتماالً  آكادميك) محافل آكادميك (و شبهدر  كه عوارض تئوريك آن )١٩٩٧و  ١٩٨٥ ،٣و رايت؛ ١٩٨٢ ،٢رومر

ي  توجيه و تطهير ايده يعنيها  عوارض سياسي اين دستگاه ،ي اصلي مسئله (البته ها قابل اصالح نيست تا مدت
به  سه بند گذشته .)طلبد مي يديگر هاي آن مجال كه بررسي پيچيدگي بيستمي است  قرندموكراسيِ  يالسوس

اما  ،كسيسم تحليلي شدمار آمريكاييِ جريان اشتباهاتمقدماتي براي احتراز از  صرف بيان صورت ضمني
اشتباهات از  از لحاظ بزرگي چيزي كمنيز  ٤ساختارگرا ماركسيسمِجريان اروپايي از  طيفي هاي نظريِ نارسايي
براي  نامولد كار مولد و مالك قرار دادنبا  ي ارزش، بندي به نظريه وجود پاي با طيفندارد. اين  ها تحليلي

ه وجود باعث ب، )١٩٧٥، ٦(بنگريد به پوالنزاس ناميد» ٥بورژوازي جديد خرده« چيزي كه تفكيك كارگران از آن
  :تازه است هاي پژوهش شرط پيش ها كه رفع آن بزرگ در مطالعات طبقاتي شد آمدن سوءتفاهماتي

براي اما  ند،بندي نيست در دنياي واقعي قابل تميز و اولويت )يا توليد و تحقق ارزش(سرمايه  توليد و گردش
 سرمايه تنها در زمان توليد تفكيك قائل شد. ميان اين دو مرحله به صورت انتزاعي روشن شدن بحث بايد موقتاً

و در غير اين  آيد افزايد) درمي اي كه بر خود مي (يعني سرمايه ٧ي مولد شكل سرمايه به است كه كاالهاي تازه
و  ،مولدگيرد  به خدمت ميدار به منظور خلق ارزش اضافه  كاري كه سرمايه قياس،صورت نامولد است. بر همين 

نامولد است (ماركس،  ،كند خريداري مي خود »كاري كه براي برآورده ساختن نيازهاي طبيعي و اجتماعيِ«
به حساب  نامولد به صورت كلي كنند رزش اضافي خلق نميكار كه ا ي ازهاي شكلع در واق ).٦٣٣: ١٣٨٦

دارانه انجام  ذيل مناسبات توليد سرمايه كه ييكارها ي اول اند: دسته  دو دسته عمدتاً شكالين اَ. اآيند مي
كليت نظام  ي اجتماعي سرمايه و رابطه بازتوليد كنند و براي اما به هر حال ارزش استفاده توليد ميشوند  نمي
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 دارانه سرمايهها  حاكم بر آنمناسبات  ي دوم كارهايي كه ؛ و دستههستندداري مفيد و ضروري  اجتماعي سرمايه
  :كنند اي خلق نمي خود مستقالً ارزش تازه قرار دارند و در خدمت تحقق ارزش صرفاً اما است

چه به  دار (كارفرما) كاري بيش از آن خدمت يك سرمايه...يك بازيگر، يا حتا يك دلقك اگر در 
ي همان  . اما يك خياط كه به خانهكند انجام دهد، كارگري مولد است شكل مزد دريافت مي

كند و بنابراين  خلق مي براي او ارزش استفاده دوزد، تنها رود و براي او شلواري مي دار مي سرمايه
در اولي ارزش  .و كار دومي با درآمد شود] [ميايه مبادله كارگري نامولد است. كار اولي با سرم

  .)١٥٧: ١٩٦٣(ماركس، د] شو و در دومي درآمد مصرف [مي اضافي خلق

 با كه است كاري نامولدكار  و ؛شود ي مولد مبادله مي كار مولد تنها آن كاري است كه با سرمايه بنابراين
 )دار زمين ٤ي اجاره يا خوار نزول ٣بهره دار، سرمايه ٢سود ديگر، كارگري شامل مزد( درآمد يا ١تجاري ي سرمايه
 اوالً چونتواند مولد باشد،  ي شخصي و عمومي نمي استفاده كار براي تحقق ارزش يا كار براي .شود مي مبادله
اً و ثاني شود افزوده نمي آني تحقق ارزش، چيزي بر كميت  در مرحله طور كه پيش از اين توضيح داديم همان

يا عمومي دارانه صرف توليد محصوالت و خدمات شخصي  زماني كه كار در مناسبات توليدي غيرسرمايه
بايد توجه داشت كه  ي اين تفاصيل با همه اما .در واقع ارزش استفاده خلق شده است و نه ارزش ،شود مي

مفهوم ارزش و مناسبات  ترِ به عنوان ابزاري براي درك دقيق بيشتر كار مولد و نامولد نزد ماركس تفكيك
 ؛براي كار مولد هيچ ارجحيتي نسبت به كارنامولد قائل نيست به وضوح . ماركسدارانه معنا دارد دي سرمايهتولي

ط است، نه مربو ذاتاً مفيد كار مولد نه به معناي كار .چه رسد به اين كه آن را معيار تفكيك طبقات در نظر بگيرد
در  (براي توضيحات بيشتر رود نه لزوماً در مورد خلق اشياء مادي به كار مي است وهاي تاريخي  به تمام دوران

» كار مولد«اطالق لفظ طور  همين .)١٣٩٧خسروي،  :بنگريد به كار مولد و نامولد سوءتفاهمات رايج پيرامونِ نقد
: ١٩٦٣ندارد (ماركس، ي توليد شده توسط آن  هيچ ارتباطي با محتواي كار، كاربرد آن يا نوع ارزش استفاده

٤٠١.(  

گيرد و كار نامولد صرف  توليد سرمايه قرار مي وكار مولد در خدمت خلق ارزش است؛  سهل و ممتنعمسئله 
 گردشتوليد و  جايي كه از آنشود؛ اما  ي اجتماعي سرمايه مي بازتوليد رابطه ، گردش وشده خلق تحقق ارزشِ

 نيز كار مولد يكي بدون ديگري عمالً ناممكن، تصور واست  واحد يدنياي واقعي فرايند در سرمايه )بازتوليد(
 اش ا خلق نشدننكند بتحقق پيدا كه  ارزش زمانيخلق . داشته باشدار نامولد نسبت به كارجحيتي  تواند نمي

معناست كه تفكيك كار يدي  قدر بي تفاوتي ندارد. امتياز قائل شدن براي كار مولد در مقايسه با كار نامولد همان
 يك شاگرد بازاري(كارگر نامولد فكري) با  بنگاه تجاري در تحليل ساختاري، يك حسابدارِبنابراين  .از كار فكري

 و يك تراشكار (كارگر مولد يدي) ،(كارگر مولد فكري) ي خصوصي مدرسه يك آموزگار(كارگر نامولد يدي)، 
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توليد و تحقق  واحد ها در خدمت فرايند ي اين همه .داشته باشندهيچ تفاوتي به لحاظ جايگاه طبقاتي  نبايد
 اين چهار نفر شود باعث مي طبقاتي ١آگاهي كاذبِولي  ؛كار هستند به شغولدار م ي سرمايه طبقه به نفعِ ارزش

ي  هاي طبقه نزد تئوريسين ،ي ارزش نظريه فاوتي تصور كنند و اغتشاشات تئوريك پيرامونخود را در طبقات مت
  .زند ميبه اين آگاهي كاذب دامن نيز  »متوسط«اصطالحاً 

احد توليد و ضرورت كاركرديِ كارگران نامولد در فرايند وبه  را مسئله كل نبايد ،فوق واقعيتبا وجود اما 
ي  نيز در پروسه سپهر تحقق ارزش كارگران نامولد كهجاست  ي كليدي اين . نكتهبازتوليد سرمايه تقليل داد

 دارانه سرمايهاوالً به صورت اجتماعي از مالكيت يعني  شوند؛ استثمار مي دارانه بازتوليد سرمايه به شكلي سرمايه
شوند و مزدي  كنند اما به هر حال متحمل انجام كار اضافي مي اند، و در ثاني اگرچه ارزشي خلق نمي محروم

 ،وضعيت استثماري كارگران نامولد جزئيات پرداختن بهپيش از  جا اين گيرند. ر خود ميتر از ارزش واقعي كا كم
طوركه جلوتر اشاره خواهيم  همان :ضرورت دارد ي ابزار گردش دارانه د مالكيت سرمايهر مورتوضيحاتي د بيان
است كه مستقيماً در خدمت  )داري در دوران تاريخي سرمايه(دارانه، نوع خاصي از مالكيت  مالكيت سرمايهكرد 
ي اجتماعي سرمايه را توليد و  ي اجتماعي سرمايه قرار دارد. بنابراين منطقاً هر نوع مالكيتي كه رابطه رابطه

توليدي در سطوح باالي انتزاع باعث بروز  عمدتاً هاي دارانه است. اما استفاده از مثال بازتوليد كند، سرمايه
دارانه محدود به ابزار  رسد كه مالكيت سرمايه ظاهراً چنين به نظر ميسوءتفاهماتي شده است؛ به نحوي كه 

 ،در فرايند بازتوليد سرمايه وجود نداردتوليد و گردش  ي تفكيكي مابين دو مرحله منطقاً وقتي .تتوليد اس
اگر  غير از آن .شود معنا مي ري نيز بيهاي تجا مالكيت بنگاه توليدي از ابزارهايو  تفكيك مالكيت اماكن

ها و ابزارهاي  مالكيت بنگاه در واقعدارانه را صرفاً به مالكيت ابزار توليد تقليل دهيم  بخواهيم مالكيت سرمايه
 بنگاه تجاري بانك يا يك يكمالكيت توان تصور كرد كه  ميآيا  اما ايم. دارانه فرض كرده سرمايهغير را گردش

بنابراين  جواب مثبت به اين سوال با عقل سليم در تناقض است! ؟قرار ندارد ي اجتماعي سرمايه در خدمت رابطه
به شكلي كه هم شامل  ؛تر درك كنيم ارنه را در معنايي موسعد مالكيت سرمايه ،ترِ تحليل در سطوح پايين ايدب

  گردش.ابزار توليد باشد و هم ابزار 

سود، بهره و اجاره  تحت اشكالِ مولد ارزش اضافي توليد شده توسط كارگرانِترين تصويرِ ممكن،  در كلي
ارزش اضافي تنها از گفتيم  شود. آور و مالكان زمين تقسيم مي ي بهر صنعتي و تجاري، سرمايه دارانِ بين سرمايه

 با تحقق ارزش اضافي ٣و پولي ٢ي كااليي مايهسر، و شود ي مولد خلق مي سرمايه ي استثماريِ رابطه طريق
؛ اما اين كنند شكال سود تجاري و بهره دريافت ميرا تحت اَ آنبخشي از  خلق شده در سپهر سرمايه مولد،

هايي كه بانك صاحبانِ .ي كااليي و پولي است كار كارگرانِ استخدام شده توسط سرمايه تحقق خود در گروِ
، ابزار گردش انمالك به عنوان مراكز تجاري يا صاحباند ان هاي صنعتي بزرگبنگاهي  مسئول تامين سرمايه

ي نياز دارند كه خود مستقيماً ارزش خلق كارگران به كارِ و تكميل فرآيند مبادله )سود( ارزش تحقق براي
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نيز درست  ان نامولدكارگر بايد توجه داشت كه .ناممكن است ها تحقق ارزش دون وساطت آنكنند اما ب نمي
خود و حيات اجتماعي به ميزان ارزش كاالهاي مورد نياز براي بازتوليد قواي جسماني  مثل كارگران مولد صرفاً

اگرچه  د.نشو ، مياند كردهبيشتر از ارزشي كه در قالب مزد دريافت بسيار د اما مجبور به انجام كاري نگير مزد مي
شود اما به هر حال كاري پرداخت نشده و مطلقاً استثماري  اين كارِ اضافي منجر به توليد ارزش اضافي نمي

اشتباه است اگر بنابراين  .ماند باقي مي نزد مالكين ابزار گردشسود بيشتر  شكلاين مزد پرداخت نشده به  است.
شده توسط كارگرانِ مولد  تصاحب ارزش اضافي خلقفاً صرمحتواي استثمار (به عنوان معيار تفكيك طبقات) را 

 و بر همين مبنا ران (اعم از مولد يا نامولد) استمحتواي واقعي استثمار تصاحب كار اضافي كارگفرض كنيم. 
و مالكيت نامتقارنِ ابزار توليد ي حاصل از ي استثمار بايد به جاي مالك قرار دادن كار مولد و نامولد، رابطه

  را مالك تفكيك طبقات در نظر بگيريم.  گردش

ي استثماري حاصل از مالكيت  هاي فكري مدعي در حوزه مطالعات طبقاتي عموماً در مورد رابطه جريان
ساز هستند. البته ماركسيسم تحليلي به  نامتقارنِ ابزار توليد (يا گردش) و نيروي كار دچار اغتشاشات سرنوشت

ي استثمار يعني تصاحب كار اضافي به منظور خلق و  دارانه است اما محتواي سرمايهمفهوم استثمار ظاهراً وفادار 
ها (آن هم  گيرد و با جهش از تمام مقدمات فوق منشاء استثمار را نابرابري دارايي تحققِ ارزش را ناديده مي

ابرابري خود به صورت كند. حال آن كه اين ن ها نه صرفاً نيروي كار و ابزار توليد) فرض مي انواعي از دارايي
كننده در  ي استثماري خلق و تحقق ارزش است و بدون لحاظ كردن اين عنصر تعيين دوري محصول رابطه

پذيرد اما به جاي مبنا قرار  ايم. در سمت مقابل ماركسيسم ساختاري خلق ارزش را مي بهترين حالت هيچ نگفته
و كارگران نامولد  پندارد گان يديِ ارزش را كارگر مي يدكنندهدادن استثمار در معنايي كه توضيح داديم، صرفاً تول
(در واقع استثمار را محدود  آورد كنند را كارگر به حساب نمي و كارگران مولدي كه محصوالت فيزيكي توليد نمي

 هايي . هر دو جريان با منطقكند) هاي صنعتي اقتصاد بورژوايي مي به تصاحب ارزش اضافي توليد شده در شاخه
  ها بسيار ضروري است. شوند كه احتراز از آن متفاوت مرتكبِ اشتباهات بزرگي مي

  

  دارانه و مالكيت سرمايه ي كاركنان دولت مسئله

به  بخشهمان يا دولتي ( وضعيت كاركنان بايد پيرامون و نامولد ي بحث در مورد كار مولد پيش از خاتمه
مستخدمين خانگي را  هاي ارزش اضافي نظريهدر  ماركس نيز مسائلي را مطرح كنيم: )اقتصاد ١عموميِ اصطالح
 . خريداركنند دارانه ارزش استفاده خلق مي كه به شكلي غيرسرمايه دآور به حساب مي ينامولد انكارگر صراحتاً

 مزد اما به هر حال ،ددار باشد يا نباش ي خود سرمايه ون از خانهممكن است بير مستخدمين خانگي نيروي كارِ
(ماركس،  شي مولد نه سرمايه پردازد، مي خود (مزد، سود، بهره يا رانت) را از محل درآمد خانگي نامولد كارگران

 توليد و تحقق ارزشي  دارانه سرمايه سنخ از اش خانگي ينمستخدم با دي اين فر در واقع رابطه .)١٥٩: ١٩٦٣
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ي ارزش و كارگران نامولد  توليدكننده اما اين دسته از كارگران نامولد هم درست مثل كارگران مولد ؛نيست
متحمل انجام كاري يعني شوند ( استثمار مي اند و از مالكيت بر ابزار توليد در جامعه محروم ،ي ارزش كننده محقق

طبقاتي و اين افراد براي بازتوليد حيات  حضور ،شوند) و غير از آن مي ،كنند ريافت ميبيش از ارزشي كه د
 كارمنداناستدالل ما اين است كه  درست مثل ساير كارگران مولد و نامولد ضرورت دارد. دارانه اجتماعيِ سرمايه

  .قرار دارند مشابه با مستخدمين خانگي يدر وضعيتبه لحاظ ساختاري نيز  دولت استخدام تحت

حراست از  سياسيِ نسبتاً مستقلي كه(به عنوانِ دستگاه  دولت با نظاميان و كارمندان بين ي رابطه اگرچه
 ي متعارف دارانه سرمايه سنخ از )را بر عهده دارد بخشي به آن سرمايه و مشروعيتاجتماعيِ ي  منافع كليِ رابطه

 ي رابطه حراست از شوند؛ متحمل انجام كار اضافي مي از مالكيت بر ابزار توليد محرومند و نيز ها اين اما نيست،
بدون تصاحب كار  داري سرمايه نظام موجوديتبخشي به  مشروعيت و (توليد و تحقق ارزش) سرمايه اجتماعي

مزد اين افراد  ناممكن است. رفاهي و ، آموزشيخدمات بروكراتيك، پليسي، امنيتي ي ارائه براياضافي اين افراد 
شود و نه  داري)، پرداخت مي دولت سرمايه (سود، بهره و رانتدرآمدهاي دولتي  و ساير ماليات محل از نيز

يك معلمِ شاغل در  به حساب بياوريم. ها را كارگران نامولد بخش دولتي نبنابراين بايد آ .ي مولد دولتي سرمايه
بازتوليد در كند اما  مدارس دولتي اگرچه همانند معلم شاغل در مدارس خصوصي مستقيماً خلق ارزش نمي

 ي خلق ارزش استفاده انجام كار اضافي برايمتحمل  و حراست از آن نقش دارد وي اجتماعي سرمايه  طهراب
يك سمت مشروعيت  قبلِ كار او از بتواند از دولتبه اين ترتيب  تا ؛شود مي »آموزش عمومي« مشخصي به نامِ

كارگرِ ماهر و  به صورت مداوم ي اجتماعي سرمايه (توليد و تحقق ارزش) را حفظ كند و از سمت ديگر رابطه
  عرضه كند. ي استثماري رابطه اين شده به تربيت

 (نظير كارگران و كارمندان هاي توليدي و خدماتي دولت بخش استثماري كاركنان ي رابطهالبته 
مانند كارگران درست  اين دسته از كارگران دولتي است. دارانه سرمايه تري به شكل سرراست هاي دولتي) شركت

براي  اضافي ارزشخلق مشغول  به وضوح و كارگر مولدند »خصوصي« اصطالحاً دماتي بخشتوليدي و خ
ممكن است باعث بروز شبهاتي در مورد  دولتي بر ابزار توليدمالكيت  شخصيغيرشكل  فقط د.دولت هستن

در بند قبل با پايين آوردن سطح  ي استثماري كارگران مولد و نامولد دولتي شود. رابطهدارانه بودن  سرمايه
چيزند، مالكيت ابزار توليد و ابزار گردش   طور كه خلق و تحقق ارزش در عمل يك بحث گفتيم همان تجريديِ

گنجاند. حاال در  دارانه سرمايهيكديگر ندارند و هر دو را بايد ذيل مفهوم مالكيت  هم در دنياي واقعي فرقي با
ماركس و چه بايد كرد؟  دارانه سرمايهو نسبت آن با مالكيت  ي مالكيت دولتي تئوريك با مسئله ي مواجهه

  نويسند: چنين مي ١انگلس در مانيفست

كمونيسم نيست. روابط مالكيت در از بين بردن روابط موجود مالكيت، چيزي مختص به 
  خوشِ تغيير و تحوالات تاريخي بوده هاي گذشته [نيز] بر اثرِ دگرگوني شرايط، مدام دست دوران
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است. براي مثال انقالب فرانسه مالكيت فئودالي را به نفع مالكيت بورژوايي از بين برد. وجه 
كه الغاي مالكيت بورژوايي است.  ي كمونيسم، نه از بين بردن مالكيت در معناي عام، مميزه

اگرچه، مالكيت بورژواييِ خصوصيِ مدرن، خود شكل نهايي و كاملِ نظام توليد و كنترل 
ي تخاصم طبقاتي و به اتكاي استثمار اكثريت به دست اقليت است (ماركس و  محصوالت، بر پايه

  ).٤٨: ١٩٧٠انگلس، 

است  شكلي از مالكيت» رنمالكيت بورژوايي خصوصي مد«دارانه يا همان  از نظر اين دو، مالكيت سرمايه
داري مربوط است (و  ي ارزش در فرماسيونِ اجتماعي سرمايه ي خلق و تحققِ استثمارگرانه كه منحصراً به رابطه

هاي  كاركرديِ دولت-تحولِ سياسي توجه به استدالل ما اين است كه با ابدي هم نيست).-طبيعتاً چيزي ازلي
 طور عروج و افولِ و همين دموكراتيك سوسيال ١هاي رفاه دولتي  تجربه ر قرن گذشته، خصوصاًداري د ايهسرم

و با لحاظ كردن انواع  اش شكل ترين موسعمالكيت بورژوايي را در بايد ، »٢سوسياليسم واقعاً موجود«
 هر نوع را به دارانه مالكيت سرمايهي مفهوميِ  حيطه يعني .٣درك كنيمهاي غيرشخصي (دولتي)  مالكيت
 تعميم ،قرار دارد ي اجتماعي سرمايه يا حراست از رابطه ارزش استثماري تحققِ و خلق كه در خدمت مالكيتي

نه تجديدنظر  هر و نقشِ سياسي دستگاه دولت است،جا ادعاي ما در مورد تغيير ظوا (روشن است كه اين دهيم
 به بازار در را اش محصوالت كه فوالد ي توليدكننده ركتش يك دولتيِ مالكيتداري).  در بنيان و منطق سرمايه

 توليد فوالد )ي يا سهاميفردشخصي ( شركت يك مالكيت ماهوي با افتراقي رساند و سوددهي دارد، مي فروش
كارگرهاي تحت  ،شخصيمثل شركت  شركت دولتي نيز دقيقاً و صرفاً ظاهري است، چوناين د تفاوت .ندارد

  كند. كار اضافي براي خلق ارزش ميدارانه مجبور به انجامِ  استخدام خود را به شكلي سرمايه

دارانه به شكلي  دارانه و استثمار سرمايه مالكيت سرمايه دارد: اوالً نكته ضرورت دوتأكيد بر  جا اين
دارانه نبايد دو لفظ  براي درك مفهوم مالكيت سرمايهديگرند؛ ثانياً  زمان مقوم و موجد يك ديالكتيكي هم

مالكيت « به صورت عام يعني همان» خصوصيمالكيت «را با هم خَلط كرد. لفظ » شخصي«و » خصوصي«
شود كه در خدمت توليد، تحقق و حراست  شامل هر نوع مالكيتي مي تاريخيِ مالكيت شكل. اين »دارانه يهسرما

دار بودن چيزي صرفاً  سرمايه« به تعبير ماركس و انگلس در مانيفست ؛ چراكهردقرار داي سرمايه  از رابطه
 بورژوايي مالكيت«بنابراين  .)٤٩: ١٩٧٠» (شخصي نيست، بلكه موقعيتي اجتماعي در فرايند توليد است

توانند  مي هم هاي غيرشخصي مالكيت دانست،محدود به مالكيت فردي و شخصي را نبايد  »مدرن خصوصي
صرفاً مقداري ثروت  نه است استثماري ي اجتماعيِ يك رابطه »سرمايه«طور كه  همان. دارانه باشند سرمايه

دولت هم  بنابراين مشخص. ييا افراد نه فرد استثمارگر است يك موقعيت طبقاتي نيز »دار سرمايه«انباشته، 
هاي  ، به جاي انباشت در حسابتوليد در بخش دولتي فرايند اين كه سود ناشي از دار باشد. تواند سرمايه مي
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دارانه  بايد توجه داشت که شکل مالکيت در شوروی سوسياليستی با اينکه سرمايه .٣
  بود.(مالکيت خصوصی) نبوده است، اما به هر حال موجب نابرابری طبقاتی شده 
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شود و در  اي واريز مي هاي حرفه هاي دولتي تحت مديريت بروكرات حساب به داران بانكي سرمايه
 دولت و كارگران مولدش ي بودن رابطه، چيزي از استثماري رسد رف عمومي ميمصترين حالت به  بينانه خوش

خدمات  صرفرضاي خدا  اهداف انساني يا براي اين سود راهم  رفاه دولت كه مشخص است البته كاهد. نمي
خدمات  دهد كه ي تاريخي به ما نشان مي تجربه د؛كن نمي شده توسط كارگران نامولدش توليد و ارائه عموميِ
قدرت  هايي است كه افزايش داري در دوره نظام سرمايهبخشي به  مشروعيت بيشتر براي هاي رفاه دولت عمومي

تاريخي به عنوان رهبر و  ي به خود گرفته است. دولت در اين ادوارِانقالب ي كارگر رنگ و بويِ بقهط
) با دار اشخاصِ سرمايهگوشِ  برِ حلقه به دار (نه فرمان ي سرمايه هاي مختلف طبقه سنجِ فراكسيون مصلحت

تداوم كليت  ،خدمات عمومي ها به مالكيتصل از اين هاي دولتي و تخصيص بخشي از سود حا افزايش مالكيت
هاي  جاست كه پس از سپري شدن دوران دولت جالب اين ي تاريخيِ نكته كند. داري را تضمين مي نظام سرمايه

آفرين در  هاي ارزش حاصل از فعاليت سود ي كارگر و رفع خطر انقالب) قدرت طبقه يعني با فروكش كردن( رفاه
فساد مثل ( غيرقانونييا  )سازي مثل خصوصي(يك به دولت به طرق قانوني اص نزدتوسط اشخ ي،بخش دولت

 و مالكيت ي توليد دارانه ماهيت سرمايه جديد دارِ اشخاصِ سرمايه با ظهور شود و تصاحب مي )اختالسمالي و 
  كند. عيان مي »مالكيت شخصي«مان يعني ه شكل ممكن ترين و كالسيك ترين خود را به صريح ،دولتي

كه نشان  طور همان تر است. ماجرا قدري پيچيدهمدارس  در مورد مالكيت نهادهاي عمومي نظيرالبته 
(درست مثل مستخدمين  شوند استثمار مي توسط دولت ،با انجام كار اضافي معلمان و شاغالن مدارس نيز داديم

 تحقق مستقيمِ و خلق خدمت در هرچند اين استثمار ؛داران مشغول به كار هستند) خانگي كه در منازل سرمايه
 اجتماعي ي رابطه از حراست و بازتوليد اما به هر حال تصاحب كار اضافيِ غيرمولد اين افراد براي نيست، ارزش

 .دارانه دانست در تحليل نهايي سرمايه توان را هم مي مالكيت اين نهادها ؛ بنابراين حتااست سرمايه ضروري
درست مثل كارگران مولد و نامولد به صورت اجتماعي از مالكيت ابزار توليد  معلمان و شاغالن مدارس دولتي

   شوند. مي ي اجتماعي سرمايه استثمار اند و براي بقاي رابطه (يا گردش) محروم

داري را به سه سپهر انتزاعيِ توليد (مراكز توليدي)، مبادله (بازارها) و سياست  اگر كليت نظام سرمايه
ي حراست از اين دو  ي دو سپهر اول و وظيفه ي توليد و گردش سرمايه بر عهده ، وظيفه١(دولت) تقسيم كنيم
ي دولت است. اين سه سپهر در كل  ي اجتماعي سرمايه بر عهده بخشي به كليت رابطه سپهر و مشروعيت

م در واقعيت، امري اي طور كه بارها تأكيد كرده ي توليد و بازتوليد سرمايه را بر عهده دارند كه البته همان وظيفه
(نظير يك پليس  بخش دولتي ي رتبه پايينين كاركنانِ دهند. بنابرا واحد و غيرقابل تفكيك را شكل مي

گيرند كه يك  ضدشورش يا يك كارمند ثبت احوال) در نماي كلي درست در همان موقعيت ساختاري قرار مي
جه به موقعيت با تو كارگران نامولد بخش دولتي تراشكار در كارخانه، يا يك ويراستار در بنگاه انتشاراتي.

ها از هر نظر در يك  ، سرنوشت مشتركي با ساير كارگران مولد و نامولد دارند؛ آنشان مالكيتيِ مشابه-استثماري

                                                           
وفاداری ما به ). البته ٢٠٠٠. اين تفکيک در اصل از آن اريک اولين رايت است (١

 ايم. نپذيرفته به هيچ وجه صرفا زبانی است و دستگاه تحليلی او را جا رايت اين
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باعث ايجاد افتراقات مهيبي بين اين افراد در وجه  واضح است كه كاركردهاي ايدئولوژيك طبقه قرار دارند. البته
ها را ذيل  اما اين نبايد باعث شود در گام نخست (يعني در سطح ساختاريِ تحليل) آن ،شود حليل ميسياسيِ ت

چنان معياري ساختاري (عيني) است و براي جلوگيري از انحرافات  طبقات متفاوت بگنجانيم. معيار ما هم
  و سياسي نداريم. ، ايدئولوژيكپژوهشي فعالً كاري به مسائل ذهني، كاركردي

 :كنيم نيز اشاره» مالكيت دولتي«در مورد  ظريفي ي سياسيِ كتهن به هاي اين بند بايد از پايان بحثپيش 
 كاركنان و ها دارايي دولتي با و كاركنان ها دارايي ،موجود آماري اسناد و اقتصاد علم متونِبه تبعيت از  عموماً

اين در . گيرد مي قرار »خصوصي بخش« كاركنان و ها دارايي برابر در و شود گرفته مييكي  »عمومي بخش«
موقت و با  صورت به كه هستند دارانه هاي سرمايه دارايي از شكلي صرفاً دولتي هاي داراييحالي است كه گفتيم 

 دار يا همان اشخاص سرمايه يعني شان اصلي غاصبانِ به آن هر و اند گرفته قرار دولت اختيار در انديشي مصلحت
ي توليد  گشت. اعتقاد به مالكيت عموميِ اموالِ دولتي در شيوه دنبازخواه »خصوصي«اصطالحاً بخش 
 اين است. در دموكراتيك هاي سوسيال و آرمان به دموكراسي صوري دالنه خوشداري حاصل ايمانِ  سرمايه

ي است كه طرف و خيرخواه ناظرِ بي دولت به عنوانِ موجوديتي مستقل و فراطبقاتي، صرفاً ،هاي آرماني افق
اي فراطبقاتي  نه دولت سازه . اين در حالي است كه به وضوحي برقراري آشتي طبقاتي را برعهده دارد وظيفه

ي اكثر سوءتفاهمات در مورد  ريشه گاه در مالكيت اموال دولتي شريك بوده است. ي كارگر هيچ است و نه طبقه
كردن دولت، و عمومي دانستنِ مالكيت اموال ي فراطبقاتي فرض  مغالطهبخش دولتيِ اقتصاد همين جاست. 

دامن » ١سلب مالكيت از كارگران در دوران نئوليبراليسم« هاي شورانگيزي نظير پردازي دولتي، به رواجِ افسانه
اگرچه در حسن نيت  داري معاصر ايجاد كرده است. وكارِ پررونقي براي منتقدين قشري سرمايه زده است و كسب

اي وجود ندارد اما به هر حال  شبهه ها) ي آن نه همهالبته ( و نئوليبراليسم سازي ن خصوصياز منتقدا بسياري
در  م.هاي عا منطق نديدن يعني ،ي تاريخيِ مشخص يك دوره در ي خاص مسئله يك تقليل كل مشكالت به

بردن به سازي و ساير عوراض دوران نئوليبراليسم بدون دست  برجسته كردن خصوصي ،تاريخي انداز چشم
سازي دارد؛ اين هر دو نهايتاً تداوم وضع موجود با  ها، افقِ سياسي مشتركي با موضعِ حمايت از خصوصي ريشه

از  نوستالژيكسطحي و  نفرت كنند. هايي ظاهري در نقش و كاركرد دولت را تئوريزه و نمايندگي مي تفاوت
بدل » كارآفريني«سازي و ايدئولوژي  ز خصوصييعني دفاع اسازي و نئوليبراليسم همواره به ضد خود  خصوصي

هرگز  ها خيالي خوش اين قسم با ها، سازي و نئوليبراليسم و امثال آن غلبه بر خصوصي . واضح است كهشود مي
  .»فرش شده است راه جهنم نيز با حسن نيت سنگ«فراموش نكنيم كه ؛ نخواهد بود ميسر

ي اساسي هنوز حل  يك مسئله دولت،ي  رتبه پايينوضعيت طبقاتي كاركنان  پايان مباحث مربوط بهدر 
، نظاميان گذاران ، قانوني دولتي رتبه كارمندان عالي مديران، مداران، سياستبا : آيا بايد نشده باقي مانده است

و به صرف  كنيمبرخورد  رده جزء، سربازان و افسران ميان كارمندان مزدبگير دولت نيز مانند و متخصصين ارشد
                                                           

مالکيتی  آيا کاِر مزدی باعث ايجاد«سند: نوي . مارکس و انگلس در مانيفست چنين می ١
. کاِر مزدی سرمايه خلق به هيچ وجه«دهند:  راحتا پاسخ میو ص» شود؟ برای کارگر می

  ).٤٩: ١٩٧٠» (کند می
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مالكان بخش  خرده تكليف آن،غير از  ؟به حساب بياوريم ها را نيز كارگر نامولد بخش دولتي مزدبگير بودن، آن
توانند كارگر  نه مي اين مقاله كالسيك كه طبق معيار مستقل صنعتي و خدماتيكاركنان  طور همين كشاورزي و

  ؟چيست ،دار باشند و نه سرمايه

  

  »متوسط«ي اصطالحاً  طبقه مياني يا هماني  ي طبقه مسئله

ابزار توليد (يا گردش) و  بر دارانه و با تشريحِ جزئيات فنيِ تفكيك طبقات بر مبناي مالكيت سرمايه جا تا اين
ابعاد مفهومي دو  ها)، ي كار اضافي ديگران (و نه صرفاً ارزش اضافي خلق شده توسط آن تصاحبِ استثمارگرانه

هاي  اما تكليف جايگاه مشخص شد.به صورت ضمني دار  ي سرمايه ي كارگر و طبقه ي اصلي يعني طبقه طبقه
كساني كه نه به معناي دقيق كلمه كارگرند و نه كارگري تحت استخدام خود مياني هنوز روشن نيست.  طبقاتيِ
: يك. موقعيت آورند داري به وجود مي ي سرمايه در جامعه نامشخص يا متناقض ت طبقاتيِيسه موقعدارند 

هاي صنعت و خدمات)؛ دو.  مالكان كشاورزي و كاركنان مستقل بخش دار (خرده مالكان غيرسرمايه نامشخصِ
رتبه و  گذاران، كارمندان عالي مداران، قانون غيرمالكانِ شاغل در دولت (مديران، سياست نامشخصِموقعيت 

شاغل در بخش خصوصي (مديران و مستقل و يا غيرمالكانِ  نامشخصِموقعيت متخصصان)؛ و سه. 
ني گروه يع-چه بايد كرد؟ آيا با يك طبقه  ي طبقاتيها موقعيتاين حال سوال اين است كه با متخصصان). 

كه صرفاً  هاي نامتجانسي ها و طيف با اليهيا ايم  مواجه -منافع مشتركي دارندكثيري از افراد جامعه كه جايگاه و 
   ؟اند داري را پر كرده ي سرمايه جامعه هاي طبقاتي متناقض و درحال گذارِ جايگاه

 انِكشاورز ،رانندگان مستقل ،خرد نارد مغازهطور كه گفتيم  همانكنيم:  از موقعيت طبقاتي اول آغاز مي
بنابراين فهم موقعيت . نه مستخدم كسي هستند و نه كسي را تحت استخدام دارند ها و نظاير آن مالك خرده

گران مستقل و دهقاناني  صنعت«ماركس در مورد  اي دارد. هاي ويژه داري دشواري ها در نظام سرمايه طبقاتي آن
ي كارگران مولد  نه به دسته اگرچه توليدكننده كاال هستند اماها  آن« است: معتقد» كنند كه كارگر استخدام نمي

: ١٩٦٣(ماركس،  »گيرد داري قرار نمي ي توليد سرمايه ها ذيل شيوه تعلق دارند و نه به كارگران نامولد. توليد آن
ماركس در  .است ي اصلي از دو طبقه متفاوت كامالً اين افراد و وضعيت طبقاتي شكل مالكيت بنابراين. )٤٠٧

  :نويسد چنين مي هجلد سوم سرمايدر  همين رابطه

 پيشِ از بيش جدايي اري،د سرمايه توليد ي شيوه ي توسعه دائمي قانون و گرايش كه يما ديده ما
 بنابراين و بزرگ، هاي مجتمع در توليد ي پراكنده ابزار پيشِ از بيش تمركز كار، از توليد ابزار

 است متناظر ديگر، سوي از گرايش، اين و. است سرمايه به توليد ابزار و مزدي كار به كار تبديل
 از شكلي به زمين مالكيت ي همه تبديل يا كار، و سرمايه از زمين مالكيت مستقل جدايي با

  .)٨٨٥: ١٩٧٨(ماركس،  است داري سرمايه توليد ي شيوه با مطابق كه مالكيت
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 دو به را همواره داري سرمايهي  جامعه است كه سخن به ميان آمده »دائمي قانوني و گرايش«از جا  اين
 كه دارد اين بر داللت ماركس ي گفته در »پيش از بيش« قيد. كند كارگر تقسيم مي و دار سرمايه بزرگ ي طبقه

 توليد ابزار بر انش مالكيت نه يعني. نجندگ نمي اصلي ي طبقه دو اين ذيل جامعه از بخشِ در معرض زوالي
. در واقع هستند كااليي مبادالت آزاد بازار در خويش كار نيروي ي فروشنده صرفاً نه و است دارانه سرمايه

هاي  بنابراين افراد درج شده در اين موقعيتدارانه است.  شان غيرسرمايه هاي ينمالكيت اين افراد بر ابزار و زم
 به را كارگري چون ؛نيست ارانهد سرمايه سنخ از انش مالكيت اما ،اند خويش توليدي ابزار مالك طبقاتي اگرچه

 بازهم ،اگر يك يا چند نفر را هم تحت استخدام خود داشته باشندحتا  يا و ندا درنياورده خويش استخدام
در . باشد اريد سرمايه توليد ي شيوه ماين سرشت تواند نمي انش كوچك تجاري هاي بنگاه و ها زمين، ها كارگاه

و ما با يك وضعيت طبقاتي كامالً  نيست داريسرمايه توليد ي شيوه با مطابق ها در اين اليه مالكيت واقع شكلِ
 تفكيك تواندمي  مالكيت دارانه از غيرسرمايه سنخ اين به »بورژوايي خرده مالكيت« لفظ اطالق. ايم متمايز مواجه

هاي داراي  خصلت تاريخي اليه است كه  اين براي بحث ما ي مهم نكته .سازد آشكار را ما نظر مد ماهوي
زوال تدريجي  دارانه، ي مناسبات سرمايه توسعه »دائميِگرايش يا قانون «بورژوايي مطابق با  مالكيت خرده

چيزي در  صراحتاً گران خُرد و دهقانان كوچك را مالكيت صنعت ،. ماركس و انگلس در مانيفستستها آن
 اين مسئله را بهنيز  هاي ارزش اضافي نظريهماركس در )؛ عالوه بر آن، ٤٩: ١٩٧٠اند ( معرض زوال دانسته

  بيان كرده است: ين شكل ممكنتر صريح

كاركنان صنعتي مستقل يا دهقانان كه با ابزار خود مشغول توليد هستند به مرور يا به 
. يا ابزار توليد كنند.. شوند كه نيروي كار ديگران را استثمار مي داران كوچكي تبديل مي سرمايه

خود را از دست خواهند داد و به كارگر مزدبگير بدل خواهند شد. اينِ گرايش موجود در جوامعي 
  )    ٤٠٩: ١٩٦٣داري در آن غالب است (ماركس،  ي توليد سرمايه است كه شيوه

ي  هنانحصارگراگسترش فعاليت طور  كشاورزي صنعتي و همين بسطتوان در  را مي اين مسئلهمصداق بارز  
 مشاهده كرد.هاي اخير  طي دهه نظاير آنو  اي فودهاي زنجيره ، فستبزرگهاي  فروشگاههاي اينترنتي،  تاكسي

ي مستقل همواره در معرض بلعيده شدن  فروشان، رانندگان و راكبان وسايل نقليه ها، اغذيه كشاورزان خُرد، بقال
توان انتظار داشت كه نهايتاً طبقات به  البته هيچ وقت نمي .نوظهور قرار دارند بورژواييهاي  توسط مالكيت

فقط روي كاغذ و در باالترين  داري ناب چرا كه سرمايه د.ني متخاصم تقليل پيدا كن دو طبقهصورت خالص به 
هاي  اليه ،مشخص تحليل شرايط تاريخيِدر  .درست مثل فئوداليسمِ ناب ؛محقق شدني است سطح انتزاع

براي بازتوليد نظم  يكاركردهاي در مقاطعي ممكن استدارانه  هاي سرمايه نظام ذيلِ ي مياني مختلف طبقه
 دولت در مقطعي براي جلوگيري از انقالب دهقاني يا حفظ مشروعيت مثالً ممكن است داشته باشند.موجود 

 مالكي را براي چند دهه تقويت كند؛ يا دست به اصالحات ارضي بزند و كشاورزي خرده ،سرمايه نظام اجتماعيِ
 ؛چنان تثبيت شود آسا هم هاي غول حضور فروشندگان خُرد در روستاها به دليل به صرفه نبودن حضور فروشگاه

اي روان كردن بر انان و راكبانِ موتورسيكليتر تاكسي كاركنان مستقل خدماتي، حدي ازوجود  ممكن است يا
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دن بحث بر سر گرايشِ عام به محدود ش صرفاً جا اين .دضروري باش ي پرجمعيتشهرها  كاالها در كالن گردش
بيني  پيشنه  داري است توليد سرمايهي  ي مياني در شيوه و كوچك شدن طبقه دارانه هاي غيرسرمايه مالكيت

در ( ي مشخص بررسي كرد بستر تاريخي هر جامعه؛ اين گرايش را بايد در يك سرنوشت محتوم قطعيِ جزئيات
  ).ايران خواهيم گذشت ي تجربهبه محك  اين گرايش را ي تجربي قسمت مطالعه

موقعيت وجه دشوار اين مسئله يعني  ؛شد روشن ي مياني قهي طب مسئله سهلِنسبتاً قسمت  جا تا اين
نشده باقي مانده است. اين  حلچنان  دولتي همخصوصي و بخش  شاغل درنامالكانِ مستقل يا  متناقض
 .اند زدهدامن ي مياني  در مورد طبقه ر از مغالطهبسيار پيچيده، شلوغ و پ هاي بحث همواره بهها  موقعيت
صانِ شاغل در بخش خصوصي و مديران و متخص رتبه، كارمندان عاليقضات، گذاران،  مداران، قانون سياست

اما به  ؛پايه دارند ارز با كارمندان و كاركنان دون بنابراين ظاهراً موقعيتي هممزدبگير هستند و همگي  ،دولتي
چون مالكيت  باشنددار  سرمايهتوانند  نميقطعاً  اين افراداز طرفي  ،طبق معيار ما ها متمايزاند. وضوح از آن

داز باشند ان و حساب پس ، ويالمالك خانه، اتومبيلالبته ممكن است (دارانه بر ابزار توليد و گردش ندارند  سرمايه
هاي خود به  ؛ واضح است كه اين افراد به محض تبديل دارايياز نوع بورژوايي نيستنداما مالك ابزار توليد 

وضعيت مادي ديگر . از طرفي به حساب خواهند آمد) دار سرمايه با معيارِ ما ي تجاري، كااليي يا پولي سرمايه
و خصوصي  مولد و نامولد بخش دولتيبا كارگران  ها را توان آن نمي اي است كه به هيچ وجه به گونهنيز ها  آن

  .گنجانددر يك طبقه 

هاي متناقض با استفاده از  اين موقعيتتخصصيِ افراد شاغل در -اي با توجه به كاركرد مديريتي عده
براي اطالعات (اند  از ساير طبقات دانسته اي مستقل طبقه ها را آن» ١مند مديريتي ي حرفه طبقه«هايي مانند  نام

 ،كاركردي تفكيكاين  واضح است كه .)٢٦: ١٣٩٦بنگريد به كالينيكوس، بيشتر در مورد اين طيف نظريات 
ديگري انديشيد: استدالل  تمهيداتله اين مقا اصلي پس بايد بر مبناي معيار نسبتي با معيار ساختاري ما ندارد.

دارانه بر ابزار توليد و گردش ندارند و  ها اگرچه مالكيت سرمايه افراد مندرج در اين موقعيت ما اين است كه
شان با  اما تفاوت ،دار است ي سرمايه ي طبقه»بهره سود، رانت يا«از محل مزدشان همانند كارگران نامولد 

ها يا معادل يا بيشتر از ارزش نيروي كارشان است. به اين ترتيب اگر  نكارگران نامولد در اين است كه مزد آ
مثل متخصصي كه مزدش ( اند اند و نه استثمار كرده معادل ارزش نيروي كار خود مزد بگيرند نه استثمار شده

اند و  شده دار شريك ي سرمايه در منافع طبقه بگيرند و اگر بيش از آن مزد صرفاً چند برابر حداقل دستمزد است)؛
برابر  ٥٠اش  مدار يا مديري كه حقوق ماهانه (مثل سياست اند به صورت غيرمستقيم كارگران را استثمار كرده

دارانه بر ابزار توليد و گردش ندارند اما مجبور  . درست است كه اين افراد مالكيت سرمايهحداقل دستمزد است)
ها جايگاه طبقاتي متمايزي  بنابراين بايد براي آن شوند؛ مينشده براي ديگران ن به انجام كار اضافي و پرداخت

  قائل شد.

                                                           
١. professional-managerial class 



٢٦ 
 

دارانه ابزار توليد (يا  حاال يك بار ديگر شماي كلي وضعيت تفكيك طبقات بر مبناي مالكيت سرمايه
ر توليد دارانه بر ابزا سرمايه بر بنياد مالكيتگفتيم تنها كنيم:  گردش) و روابط استثماري حاصل از آن را مرور مي

استثمار ديگران،  با )يا گردش(ود. صاحبان ابزار توليد ش يه امكان استثمار كارگران فراهم ماست ك (يا گردش)
(امكان استثمار ندارند) و الجرم  و آناني كه مالك چيزي جز نيروي كار خويش نيستند گيرند نام مي ارد هسرماي

بر مبناي  .سازند ي مياني را مي هاي متناقض بين اين دو نيز طبقه موقعيت ، كارگر هستند.شوند استثمار مي
هاي مالكيتي،  موقعيتهايي از  ؛ يعني اليهي مياني اصوالً طبقه نيست كه طبقهتوان چنين گفت  همين معيار مي

را داراي منافع و سرنوشت  ها افراد مندرج در آن توان متفاوت است كه به هيچ وجه نمي ساختاري و استثماري
طور  توانيم اين مي بنابراين .داده است خصلتي طبقاتي به آن اما همين موقعيت طبقه نبودن مشترك تصور كرد.

هايي از اين طبقه بر ابزار توليد خود  اليه». ي متوسط طبقه«ايم نه  مواجه» ي مياني ناطبقه«ما با  بگوييم كه
 ؛اند در معرض زوالدارانه  ي مناسبات سرمايه بورژوايي) دارند و تحت فشار توسعه هدارانه (خرد مالكيت غيرسرمايه

هايي  استثمار شوند. اليه )ي غيرمستقيم دارانه سرمايهدارانه (يا  غيرسرمايهممكن است حتا به صورت بنابراين 
ي خدمات  ا در قبالِ ارائهدارانه ندارند، ام رغم اين كه بر ابزار توليد و گردش مالكيت سرمايه ديگر نيز علي

دار، مزدي معادل يا بيش از ارزش نيروي كار خود از  ي سرمايه به طبقه امنيتي ي وي، مديريتي، سياستخصص
شوند و اين بدان معناست كه  دار شريك مي ي سرمايه يعني در سود، بهره و رانت طبقه؛ كنند ها دريافت مي آن

ناميم و  مي» هاي در حال گذار اليه«ي اول را  ي اين مقاله دسته در ادامه .كنند مي  به صورت غيرمستقيم استثمار
ي به اصطالح متوسط شاملِ  . طبقهخوانيم مي» ي به اصطالح متوسط طبقه« به صورت كنايي ي دوم را دسته

دولت، چه متخصصان مستقل و چه  متخصصانِ مزدبگير تحت استخدامِمديران ارشد، متخصصان (چه 
باال و كارمندان  نظاميان رده قضات، مداران، گذاران، سياست زدبگير بخش خصوصي)، قانونمتخصصانِ م

طور  رد و همين، فروشندگان خُمالك ار نيز شامل كشاورزان خردههاي در حال گذ ي دولتي است. اليه رتبه عالي
  .شود ميصنعتي و خدماتي  كاركنان مستقل

طور  همانهاي در حال گذار ابهاماتي به وجود آورد:  از اليههايي  جا ممكن است وضعيت معيشتي گروه اين
به شكلي  ممكن است »كنان فاميلي بدون مزدركا«يا نظير راكبان موتورسيكلت  اييه گروهكه اشاره شد، 

وضعيت  در و به همين دليل ١استثمار شوندشديداً  دارانه اما غيرمستقيم يا به شكلي سرمايه ،دارانه غيرسرمايه
 ها اين گروه مزدبگير هم قابل قياس نباشند. كارگران حتا با اي كه گونه اسفناكي به سر ببرند؛ به معيشتي بسيار

                                                           
 استثمار تحت کوچک، کارگاهی صاحب رو پيشه يک يا و مالک خرده يک واقع در . ١

 ی واسطه بدون دتوان نمی را اش محصوالت کهچرا رد؛گي می قرار بزرگ تجاری اراند سرمايه
 تجاری ارد سرمايه جانب از را اش محصوالت قيمت در واقع و ندک عرضه بازار در ها آن
 افراد که اين دليل به ديگر، عبارت به. دکن می دريافت »سرمايه« شکل به

 ،دارد عدمی شکل و است زوال معرض در ارید سرمايه ی جامعه در شان مالکيت بورژوا خرده
هايی از  گروه و نگاريمابي ناديده تحليل در را ورژوايیب خرده مالکيت توان می حتا

داِر بسيار خرد يا راکبان مستقل  بورژوايی (نظير يک مغازه واجدان مالکيت خرده
اين  .کنيم فرض بزرگ تجاری ایه بنگاه استثمار تحت مولد کارگران را موتورسيکلت)

نبايد فراموش کرد که اين  .تنيس مارکس ذکر شده از یها گفته نقض پيشنهاد تئوريک
  اند. شده مطرح انتزاع سطح باالترين در ها نقل قول
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ي  هتوسع »گرايش و قانون دائمي«در صف مقدمِ تبديل شدن به كارگران مولد و نامولد قرار دارند.  اتفاقاً
هاي اينترنتيِ  مانها. جذب راكبان موتورسيكلت در سدكن افزوني پرولتريزه مي به صورت روز ها را داري آن سرمايه

رغم  بنابراين عليي روشني بر صحت اين ادعاست.  ها به كارگران مولد نشانه ونقل و تبديل شدن آن حمل
هاي درحال  ها را ذيل اليه چنان بايد آن هم هاي تحت ستم، ري و معيشتي اسفناك اين گروهوضعيت استثما
  .گذار بگنجانيم

كه بايد به صورت فرعي به آن اشاره  ي ظريفي وجود دارد هم نكته ها گروه اين مورد تحول مالكيتدر 
مالكيت  مانند ساير اشكال مالكيت انحصارگر بورژوايي در عصر ما، انحصارهاي اينترنتي :كنيم

كنند. راكبِ  ديل ميي ابزار بزرگ تب دارانه ي فقرا بر ابزار محقر خود را به مالكيت سرمايه درانه غيرسرمايه
ي استخدام در  لحظه از اما د،بو خود توليد و محقرِ  دارانه ابزار غيرسرمايه تا به حال مالك موتورسيكلت

شرط  مالكيت ابزار اصلي توليد ،چون در فرايند كار الك هيچ چيز نيست؛م عمالً ،نقلو حمل هاي اينترنتيِ كمپاني
 ،ابزار اصلي توليد ،ونقل اينترنتي وكارهاي نوظهوري نظير خدمات حمل كسب ، نه ملزومات فرعي آن. دراست

 .، در واقع صاحب هيچ چيز نيستيدنباشيدوقتي مالك اين بستر بنابراين  است. ستر انفورماتيك و ارتباطيب
معادل  ونقل، حملي اينترنتي ها سامانهدر شده  جذب راكبان و رانندگانِ براي اتومبيليا  مالكيت موتورسيكلت
 ابزار ديگر اتومبيل و موتورسيكلت جا اين ، نه چيزي بيشتر.براي كارگران ساختماني است مالكيت بيل و كلنگ

  .اند آن فرعيِ ملزوماتصرفاً  نيستند، اصلي توليد

كه در  اند شده مدعي بسترهاي تكنولوژيكاين  كنترليِظاهر و كاركرد ي با توجه به ا عدههاي اخير  دهه در
ي  و بنابراين بايد مسئله كنترل و نظارت داده است اصلِ مالكيت ابزار توليد جاي خود را به امكانِ ،عصر جديد

گرِ  خاصيت كنترل در جواب چنين ادعاهايي بايد گفت كه .بنيادين دانستكنترل بر كار را در تفكيك طبقات 
مالكيت اين  شود، انحصارِ مين عصر جديد دار ز مدير و سرمايهباعث تفكيك كارگر ا هاي نوين آوري فن
در عصر ما ظواهر ابزارهاي كند.  را مشخص مي افراد مرتبط با آن وضعيت طبقاتي چنان هم كه هاست آوري فن

ت يك اپليكيشنِ تلفن با مالكي نه مالكيت يك معدنوگر اند، زنك شده تر و گول اصلي و ملزومات توليد پيچيده
ند، رانندگان تحت استخدامِ اين آي سر كار مي كارگران معدن با بيل و كلنگ خود ماهوي ندارد. همراه تفاوت

هر دو  كار كارگرِ معدن ها يكسان است: كارگرِ راننده و . موقعيتها با موتورسيكلت و اتومبيل خود كيشناپلي
بر سر  مناقشه .شوند شن) ميبراي كارفرماي خود (يعني مالك معدن و مالك اپليكي ام كار اضافيمتحمل انج

طور  هماني اساسي فهم منطق دروني روابط اجتماعي توليد است.  معناست، مسئله الفاظ و اسامي و ظواهر بي
 مالكيت ابزار توليد نيست. بنابراين دار يك فرد مشخص سرمايه و انباشتهسرمايه ثروت  ،يما هكه بارها تأكيد كرد

 .باشد ها و نظاير آن اتومبيل هاي توليد خانهكار معادن و دارِ به معناي داشتن سند منگوله صرفاً تواند نمي مه
و مالكيت  است؛ دار يك موقعيت طبقاتي استثمارگر يهسرما است؛ ي اجتماعي مبتني بر استثمار ابطهسرمايه ر

طبيعتاً اين  كند. را تضمين مي راستثما ي يافته و قانوني است كه برقراري رابطه انحصاري مشروعيت ابزار توليد،
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نيز مانند مالكيت دولتي، » آپي استارت«تواند در ادوار مختلف اَشكال گوناگوني به خود بگيرد. مالكيت  انحصار مي
  دارانه است. مالكيت سرمايه شكلي از اَشكالِ ممكنِ

با ابعاد  ي نظري مسئله دوبه بايد  ،تحليل تئوريك به عنوان گام پايانيبا بيان تمام نكات و مسائل فوق، 
پايه  بخواهانه و بي به شكلي دل هاي طبقاتيِ رايج غالباً تحليلدر نخست اين كه  :كنيماشاره  بسيار مهم سياسيِ

 هايي از بخش داران خُرد و قسمتي از سرمايه ،متخصصان مداران، مديران، سياست رتبه، كارمندان عالي ،و اساس
ها كه در ظاهر  (آن ارگران نامولدك كارگرانِ مولد فكري و به همراه اكثرِكاركنان مستقلِ صنعتي و خدماتي، 

كنند  كار يدي نمي و داراي استقالل نسبي هستندگيرند،  مهارت و اقتدار سازماني دارند، احياناً مزد بيشتري مي
» متوسط«انگيزي  ابكه در فارسي به طرز اعجمياني  ي ذيل طبقه نظير معلمان، پرستاران، ناظران و كارمندان)

 به مدداكثراً  هاي يادشده در تحليل كه جاست اين جالب ي شود. نكته گنجانده مي ،ترجمه شده است
 و استقالل مشترك، طبقاتيِ منافع ي موهوم»طبقه«براي اعضاي اين  ، طلبانه اصالح سياسيِ هاي فرض پيش
 »دموكراتيك ائتالف« معطلِ اجتماعي ترقي هرگونه نهايتاً و شود نظر گرفته ميدر نيز  سياسي عملِ ابتكار
مد نظرِ اين  »متوسط« موهومِ ي طبقه اعضاي اكثر كه آن حال. شود مي داده جلوه  طبقهاين  با كارگر ي طبقه

(يعني به خاطر نداشتن مالكيت مجبور به انجام كار اضافي  هستند كارگر اي شبهه و شك هيچ بي خود ،ها تحليل
 ي گونه وهم صورت با كارگر ي طبقه دموكراتيك ائتالف ي فكرانه روشن دستورِ بنابراين و شوند) براي غير مي

 از عموماً ها تحليل نوع اين. ندارد »بادي هاي آسياب« به حمله فرمانِ از كم چيزي »متوسط ي طبقه« يعني خود
 استيالي حفظ براي مهمي سياسي كاركرد حال هر در اما شوند مي ناشي تئوريك زدگي شتاب و نگري سطحي

  دارند. استثمارشوندگان هژمونيك سركوب و حاكم ي طبقه

ي ميانيِ واقعي (يعني همان  ناطبقه هاي مختلف ، گروه»متوسط«ي موهومِ  ي طبقه عالوه بر مسئله دوم.
تحت فشارِ اين  هاي اليه ي جامعه) نيز وضعيت سياسي خطيري دارند. هاي نامتجانسِ طبقاتي در ميانه موقعيت

داران بسيج  هاي تاريخِ معاصر اغلب يا به نفع سرمايه ناطبقه دائماً در حال تغيير و تحول هستند و در بزنگاه
ي  اي كه هنوز خود را به عنوان يك طبقه ي بالقوه يعني طبقه( انكارگرسياهي لشكرِ با شوند؛ يا در ائتالف  مي

ي  دهند. نتيجه را شكل مي» مردم«) كليتي انتزاعي و غيرسياسي به نام شناسايي نكرده است بالفعل و مستقل
ود نفي هرگونه ائتالف جا مقص بار بوده است. اين ي اخير مطلقاً فاجعه آميزي غيرسياسي در چند دهه اين درهم

هاي مياني (نظير دهقانان)  هاي تحت ستمِ اليه ي كارگر با قسمت هاي تاريخي طبقه طبقاتي نيست. ائتالف
ي قدرت و سيادت نداشتن  ي معاصرِ ما نوع رابطه معناست. مسئله ي مشخصي دارد و نفي اين سابقه بي سابقه
محوريت  ،با تثبيت اين ضعف هژمونيك. ي مياني است طبقههاي معترضِ نا ي كارگر در ائتالف با اليه طبقه

ي  بندي ساير مطرودان و محذوفان تحت قيموميت طبقه ي متخاصم و لزوم صف استثمار اقتصاديِ دو طبقه
» مردم«ي دو كليت انتزاعي (و البته ارتجاعي) يعني » خواهانه آزادي«در عمل به روياروييِ  ،اصليِ استثمارشده

(به عنوان شبحي خودسر بر فراز طبقات) فروكاسته » دولت«ي تاريخ) و  برنده ي پيش طبقه ي بي توده (به عنوان
شود. نزد روشنفكران ارگانيك اين وضعيت متشتت نيز، شناخت كليت انضماميِ مفاهيم توپري مثل سرمايه،  مي
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 هاي انتزاعي و لفاظي با كليتورد در م پردازي لكيت و استثمار)، به افسانهبندي ما دولت و طبقه (با مفصل
ي مردم، اصالحات دموكراتيك  دولت توتاليتر، توده غيرطبقاتي، هاي ستم ،ي ثروت مثلِ توزيع عادالنهمفاهيمي 

ي كارگر (نه حضور بالقوه و  بدون حضور بالفعل، هژمون و محوريِ طبقه رسد به نظر مي يابد. و الخ تقليل مي
تحوالت  ،بهارهاي هرجايي هاي رنگي، ي انقالب ي بسته تكرارِ چرخه منتظرِ بايدچنان  شكريِ آن) همل سياهي

  .هاي تُوخالي بود يابانپوشالي و خ هاي هاي شيفتي (شبانه مثالً)، ميدان جنبش موسمي،

  

  ديكاربر چارچوبِيك بندي  صورت

نردبان تجريد  ي ديگر از قاعدتاً بايد يك پله مشخص جربي وضعيت طبقات در جوامعِي ت مطالعهبراي 
دو شرط مبناي  بر يطبقات مختلف هاي جايگاه تعاريف كاربردي تصريح نيازمند اي . چنين مطالعهپايين آمد

كاران،  بينظيرِ هاي خاص  گروه طبقاتي وضعيت تكليف طور تعيين دارانه و همين سرمايه »استثمارِ«و  »مالكيت«
بندي  در ادامه ابتدا تعاريف كاربردي طبقات را صورت .است ر، كودكان و مطروداندا زنان خانهبازنشستگان، 

  پردازيم. هاي خاص مي كنيم و پس از آن ذيل چند تبصره به گروه مي

 به همين خاطر ندارند و (يا گردش) دارانه بر ابزار توليد كه مالكيت سرمايه كساني ي كارگر: طبقه
مجبور  ،جايي كه چيزي غير از نيروي كار خود براي عرضه به بازار ندارند از آن شوند؛ يعني استثمار مي

  شوند. مي ي اجتماعي سرمايه يا حراست از رابطه به انجام كار اضافي براي توليد و تحقق ارزش

استثمار  دارند و )گردش يا(دارانه بر ابزار توليد  ساني كه مالكيت سرمايهك :دار ي سرمايه طبقه
  كنند. ميتصاحب  توليد و تحقق ارزشديگران را براي  كار اضافي كنند؛ يعني مي

هاي طبقاتي  موقعيت همين دليلدار و به  ساني كه نه كارگر هستند و نه سرمايهك ي مياني: ناطبقه
  ه است:. اين ناطبقه شامل دو بخش عمددهند داري را شكل مي ي جوامع سرمايه ميانه نامتجانسِ

 دارند؛ )يا گردش(ه بر ابزار توليد داران كساني كه مالكيت غيرسرمايه هاي در حال گذار: يك. اليه
در معرض استثمار قرار  ممكن است به همين خاطر اند و تحت فشار مالكيت بورژوايي در حال زوال

  .داشته باشند

به صورت  ؛ اماندارنددارانه  مالكيت سرمايه كساني كه »:متوسط« به اصطالحي  دو. طبقه
به صورت بلكه ممكن است شوند،  استثمار نمي نه تنها ،داران تحت استخدام دولت و سرمايهيا  مستقل

  .كنندديگران را استثمار  غيرمستقيم

شرط الزم براي كارگر بودن محروميت اجتماعي از مالكيت ابزار توليد (يا گردش) است و  :ي اول تبصره
، اما در يستندن ابزار توليد (يا گردش) يعني مالك ،قطعاً شرط الزم را دارندكاران  ستثمار شدن. بيشرط كافي ا
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. كه بخواهند استثمار شوند دهند انجام نمي داران سرمايه؛ چون اساساً كاري براي ظاهر شرط كافي را ندارند
براي تنظيم بازار ي مسلط  در واقع ابزار طبقه ١ي كار ارتش ذخيرهكاران به عنوان  استدالل ما اين است كه بي

باالترين  در عمل هستند؛ بنابراين ح دستمزدها) و كاهش قدرت طبقاتي كارگرانداشتن سط نگه  پايين( كار
كاران را  با اطمينان بي به همين خاطركنند.  داري تحمل مي ي استثمار را از سوي كليت نظام سرمايه درجه

داراي درآمد «اً اصطالحافراد بايد است و  كار كارگرانِ بي مقصودجا  اين البته واضح است كهدانيم.  كارگر مي
  كاران كسر كرد. از شمار كلي بي را »بدونِ شغل

ز مالكيت يعني ا شرايط تقريباً مشابهي با بيكاران دارند؛ بازنشستگان نيز به لحاظ طبقاتيتبصره دوم: 
شوند. اما بايد توجه داشت  نمي هم استثمار ظاهراً دهند، چون كاري انجام نمي ند ومابزار توليد و گردش محرو

ست كه با ها فعاليت آني دوران  دهاندازش صرفاً قسمتي از مزد پس كه مستمري دوران پيري بازنشستگان
تحت  شود. كارگرانِ ها بازگردانده مي به آن تدريجاً ي اجتماعي سرمايه، بخش براي رابطه سازوكاري مشروعيت

(اين نسبت در كشورهاي  سوم داران ماهانه معادل يك پوشش نظام تأمين اجتماعي با همراهي دولت و سرمايه
تا پس  كنند واريز مي ي بازنشستگيها صندوق به حساب دستمزد خود راست) ر اما در همين حدود امختلف متغي

بازنشستگاني كه در . بنابراين ها پرداخت شود آن پيري يا ازكارافتادگي بهدوران  سال، مستمري ثابتي در ٣٠از 
چنان  هم اي بي هيچ شك و شبهه اند، بوده يا دولتي »بخش خصوصي«د دوران فعاليت خود كارگر مولد يا نامول

و  بورژوا) (خرده »فرما خويش« اين شاملِ حالِ بازنشستگانِ . واضح است كهتعلق دارند كارگر ي به طبقه
  .شود توسط نميم ي به اصطالح بقهبازنشستگانِ ططور  همين

دهند كه خارج از مناسبات  كار مفيدي انجام مي ،مانند مستخدمين خانگي ،دار زنان خانه ي سوم: تبصره
مستخدمين كارِ با  دار كار زنان خانه اما .كند ، صرفاً ارزش استفاده خلق ميي خلق و تحقق ارزش دارانه سرمايه

و  ندشو براي توليد ارزش استفاده ميمستخدمين خانگي متحمل انجام كار اضافي  د:دار اي عمده خانگي تفاوت
به  تماماً دار كارِ زنان خانه اماگيرند؛  ي به اندازه بازتوليد قواي جسماني و حيات اجتماعي خود مينهايتاً مزد

 بابت كار خانگي مزد اساساًها  آنچون  شود، صرف توليد ارزش استفاده مي ،نشده و اضافي صورت پرداخت
داري زنان را  سرمايه .)ايم نظر كرده و عواطف خانوادگي صرف هاي احتمالي ، حمايتجا از مناسبات (اين گيرند نمي

كارِ كامالً استدالل ما اين است كه ). ٥٤: ١٩٦٣كند (مانيفست؛ ماركس و انگلس،  صرفاً ابزار توليد فرض مي
هاي اجتماعي  ي ارتجاعيِ فرماسيون زنان، بازمانده» ابدي-ي ازلي وظيفه«ي خانگي به عنوان  نشده پرداخت

زنان در است. شده  و حتا تقويت كاربرد خود را حفظ كردههمچنان داري  گذشته است كه در نظام سرمايه
حركت  ن ترتيبشوند و به اي ي خود مي طبقات مختلف متحمل انجام كار رايگان براي اعضاي خانواده

  . كنند را روان مي هاي استثمار طبقاتي دنده چرخ

                                                           
١. reserve army of labour 
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جتماعي خانوارهاي كارگري ا حيات و بازتوليد قواي جسماني طبيعتاً ي كارگر طبقهدار  خانه كار رايگان زنان
كند. گفتيم ارزش نيروي كار معادل ارزش كاالهاي مورد نياز براي بازتوليد حيات اجتماعي و  تر مي را آسان

براي  ي غذايي صرفاً به سه وعده روزانه اش گر و خانوادهرمعيشتي كارگران است. اگر فرض كنيم يك كا
معادل  (يا كارگرانِ) شاغل در آن خانواده، كارگر ارزش نيروي كار ، در آن صورتهستندنيازمند  بازتوليد خود

و سوخت مورد نياز براي  ي عادل مواد اوليهزشي مدار صرفاً ار اما سرمايه .ي غذايي خواهد بود ارزشِ آن سه وعده
از كل معادالت  را آن غذا شود د صرف طبخكار مشخصي كه باي دار پردازد؛ سرمايه غذا را به كارگر مي آن توليد

دارِ اين  دارانه شامل كار خانگي زنانِ خانه . بنابراين منطقاً استثمار سرمايهكند دارانه حذف مي شكلي غيرسرمايهبه 
هاي در حال  اليه دارِ كارِ زنان خانه ).تر ، مردساالرانه و ارتجاعيغيرمستقيمالبته به شكلي شود ( نيز ميطبقه 

اما اين  ؛شوند استثمار مي دارانه به شكلي غيرسرمايه ها نيز آن ماند و قاعدتاً گذار نيز پرداخت نشده باقي مي
طور كه گفتيم  داري نيست، چون همان در راستاي منافع نظام سرمايه داران و توسط سرمايهعمدتاً  استثمار

دارِ متعلق به  خانه زنان در حالي است كه هاست و اين داري محدود كردن بقاي اين اليه گرايش نظام سرمايه
 ارياستثم رغم موقعيت بنابراين علي شود. ا استثمار ميه در جهت تداوم بقاي اين اليه هاي در حال گذار اليه

متعلق  دارِ زنان خانه .ها را كارگر به حساب آوريم توانيم آن نمي هاي در حال گذار، دار اليه زنان خانه كامالً واضحِ
دار  خانه تري (در نسبت با زنان عموماً كار بسيار كمنيز اگرچه  داران و سرمايه ي به اصطالح متوسط طبقه به

ها نيز قابل  براي آن نشده پرداخت به هر حال حدي از كارِ ولي كنند، خانوارهاي كارگري و در حال گذار) مي
دارانه، چه از نوع مستقيم و چه از نوع  (البته نه از سنخ سرمايه استثماري وبيش كم ظاهري تصور است كه البته

ر ي كااستثماروجه  به قدري هست كه استثمارگر طبقات مزاياي ماديِ حضور در در عمل اما دارد، غيرمستقيم)
دار  طبقاتيِ زنان خانه-جا صرفاً بررسي جايگاه ساختاري ي ما اين البته واضح است مسئله ها را پوشش دهد. آن

  داري. ي سرمايه هاي جنسيتيِ جوامع طبقاتي و به صورت مشخص جامعه است نه تحليل تمام ستم

دارِ بدون مالكيت و غيرشاغل، اگر در خدمت يك خانوار كارگري باشند بي هيچ  زنان خانه ،بنابراين در كل
هاي در حال گذار  ايي از اليهدر خدمت خانواره اين زنان اگر آيند. ميكارگر به حساب  مستقيماً اي شك و شبهه

هاي در حال گذار درج  ند اما در اليهبورژوا نيست خود مستقالً خرده(يعني  دارند طبقاتي ها تعلق باشند، به اين اليه
ي  طبقه در خدمت خانوارهايي از اگر . نهايتاًدارند) ها اين اليه با اعضاي اصليسرنوشت مشتركي  اند و شده

دار يا  سرمايه خود مستقالً(يعني  اند به اين طبقات وابسته ،باشند صطالح متوسطاي به  طبقهيا  دار سرمايه
در منافع متوسطي  دار يا شاغل طبقه يك سرمايه براي خانگي ر قبال انجام كار رايگاند اما نيستند يمتوسط قهطب

 داري وضعيت زناني كه عالوه بر خانه .)شوند ميمتنعم  حضور در اين طبقات مزاياي از و طبقاتيِ او شريك
بيرون از خانه  هم ي كارگري در يك خانواده مثال زني كهاست. براي  تر يدهپيچ ،مالك هستند يا شغلي دارند

كار  است، عالوه بر استثمار غيرمستقيمدر خانه و روب   و پز و رفت كند و هم مجبور به پخت  مي كار مزدي
زن يك  يا .شود نيز استثمار مي مشخص دار داران، به شكل مستقيم توسط يك سرمايه توسط سرمايه اش خانگي

يا نظارت   المثل پختن غذا براي اعضاي خانواده امور خانوار (فيدر كنار رسيدگي به  اگر مسلط ي از طبقه دار خانه
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ديگر مستقيماً  يا خود مالك يك بنگاه توليدي باشد، ،ارت خُردي نيز داشته باشدبر كارِ مستخدمين خانگي)، تج
   دار نيست. ي سرمايه آيد و صرفاً وابسته به طبقه دار به حساب مي سرمايه

طبقاتي  هاي موقعيت تا زمان بلوغ باقاعدتاً كودكان  طبقاتييا وابستگي تعلق  :ي چهارم تبصره
سرنوشت  هاي در حال گذار خانوارهاي كارگري و اليه واضح است كه كودكان( است شان يكسان هاي خانواده

از مزاياي دار نيز  ي به اصطالح متوسط و سرمايه خود دارند و كودكان طبقهي  مشتركي با اعضاي خانواده
مشغول انجام كار براي شخصي غير از  اما كودكاني كه به هر دليل. )شوند متنعم مي هاي خود خانواده طبقاتي

؛ آيند به حساب مي گركار خود مستقالً ديگر ،گيرند مزد مي در قبالِ آن و شوند ي خود مي اعضاي خانواده
يا  كاركنان فاميلي بدون مزدنظير ند (كن خود كار غيرمزدي مي ي كودكاني كه براي اعضاي خانواده طور نهمي

گذار يه حساب  هاي در حال اليه اعضاي اصلي (و نه تبعي) جزء مستقالً ديگر )مالك خرده كشاورزانِ هاي خانواده
  . آيند مي

كودكان  ،زندانيان متكديان،كاران،  بزه دستان، تهي ،درآمد بي سالمندانِ هاي نظيرِ گروه ي پنجم: تبصره
هاي فاقد  معلول وكار، كس بيماران بي ،١ها فروش تن ديوانگان، معتادان، گردها، ول ها، خواب كارتن سرپرست، بي

هاي  بدنها  به هيچ كدام از طبقات فوق تعلق ندارند. اين -٢پرولتاريا در يك كالم لمپن يعني- گمشدگان قابليت،
 عمالً طرد چون فاقد هرگونه مالكيتي هستند،اند و  داري نيامده هاجتماعي سرماي به كار نظام مازادي هستند كه

نساني را به خدمت خود درآورد و هاي ا ي ظرفيت تا جاي ممكن همه كند سعي مي سرمايهشوند. البته  مي
ثماري خلق و تحقق ارزش بازگرداند (براي توضيحات بيشتر در اين مورد بنگريد به ي است رودان را به چرخهمط

و  ٤گان، ديوان٣زندانيان، »مندسازي توان«هاي اصطالحاً  برنامه ي ما با در زمانهالً مث ).٦٩٠-٦٩١: ١٣٨٦ماركس، 
 را فروشان با مزد بسيار اندك استثمار و تن ييها ذيل خيريه دستان را يا تهي ؛دارد اميو اجباري كار را به معلوالن
اما به هر حال ادغام استثماري تمام مطرودان ممكن  ؛كند دهي مي سازمان فروشي تن هاي توريستيِ در بنگاه

مجبور » افكار عمومي«و ارضاي  داري مشروعيت نظام سرمايه براي حفظ سرمايهدولت  به همين دليل نيست.
 ي امداد و  در ايران: كميته(مثالً امدادي و تحت پوشش نهادهاي حمايتي هايي از اين افراد را گروه شود مي

ناكارآمد، جزئي و موقتي  گيكارها هم اين راه البته .دآور رد »٥نهاد مردم«هاي اصطالحاً  زمان) يا سابهزيستي

                                                           
آفرين در  مند و ارزش نظام فروشیِ  تن کارِ  نه فروشان منفرد است، منظور تنجا  اين.  ١

  دارانه. سرمايه های بنگاه
٢. Lumpenproletariat 

 آموزی، حرفه اولويت با زندانيان، کار ی نامه آئين طبق. برای مثال در ايران  ٣
 فرهنگی  و اجتماعی اقتصادی، ی توسعه سوم ی برنامه قانون ١٩٠ ی ماده ب بند موضوع

اوال به کار  )١٠/١٢/١٣٧٩ مورخ ه٣٤٠٠٢ت/٥٦٨٩٨ ی شماره به( ايران اسالمی جمهوری
  ست.مستثنا کار ونقان شمول از و ثانيا کار آنها تقانونی اس گرفتن زندانيان

ديوانگان و  ندتوان میکارفرمايان قانون کار جمهوری اسالمی ايران،  . مطابق ٤
برای ند. درآور خود سفيهان را با انعقاد قرارداد توسط ولی يا قيم به استخدام

 تشخيص مجمع( قانون کار جمهوری اسالمی ايران ٩ی  تر بنگرديد به ماده توضيحات دقيق
(مجلس  قانون مدنی ١٩٠ی  ، ماده)٢٩/٠٨/١٣٦٩ مورخ ق،/٢٦٧/٨٨٤٠ ی شماره نظام، مصلحت

  ).٢٠٢: ١٣٨٩( عراقی و )٢٠/٠١/١٣١٤شورای ملی، مورخ 
٥. non-governmental organization (NGO) 
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د من بر منطق سرمايه به شكل نظام داري بنا هاي مورد نيازِ نظام سرمايه افراد فاقد كيفيتبه هر حال  هستند.
طبقاتي خاص به رسميت  گروهبه عنوان يك  ها را بنابراين بايد آن شوند و توليد و به حاشيه رانده ميباز مدام

  شناخت.

  

  اجتماعي در ايران معاصر طبقات ي جمعيت روش محاسبهو  موجود آماري اسناد

ي مندرج  پس از بيان مقدمات بسيار طوالني اما مطلقاً ضروريِ فوق، حال شرايط الزم براي عمل به وعده
طبقات در  يِشناخت ساختاري و جمعيت تغييرات نهاييِي صورت  مقاله مهيا است؛ اما قبل از ارائهدوم در عنوان 

بر اساس  جمعيت طبقات ي ي محاسبه شيوه و شده استفاده در مورد اسناد، بيان توضيحاتي عاصرايران م
   :ضروري است ،در اين اسناد موجود ها و اقالمِ آماري شاخص

ترين سري  مرتبط واجد »فوس و مسكنهاي عمومي ن سرشماري نتايج تفصيلي« ،موجود از ميان اسناد
 .دهند مي پوشش نيز را ممكن ي تاريخيِ ترين دامنه وسيع ،عالوه بر آنهستند و براي پژوهش ما هاي خام  داده

در به علت اشغال ايران ( ١٣٢٠سال  اولين سرشماري عمومي نفوس و مسكن پس از ناتمام ماندن سرشماريِ
به  ١٣٨٥از سال تكرار شد.  يك بارهر ده سال  ١٣٨٥تا سال و  انجام ١٣٣٥در سال  )،جريان جنگ دوم جهاني

به عمل آمده  ١٣٩٥آخرين سرشماري در سال  .تقليل يافت پنج سال ها به ي زماني برگزاري سرشماري بعد بازه
 ١٣٧٥تا  ١٣٥٥هاي  بين سالما ،ي عموميها سرشماري نتايجِ از گذشته ).٦-٣: ١٣٩٥(مركز آمار ايران،  است

 توسط مركز آمار و وزارت كار انجام شده استنيز  انساني كشوري آمارگيري از نيروي  در زمينه فرعي چند طرح
يا در دسترس محققين قرار  ها اين طرح نتايج اما ).٢٦/١١/١٣٩٧ن، تاريخ بازيابي: رايسايت مركز آمار ا (وب
را با تكيه بر آنها مشخص  توان جمعيت طبقات اي كه نمي ؛ به گونهاند دهبه صورت ناقص منتشر ش ياد و نندار
 »نيروي كار«شناختي  وضعيت جمعيت مستمرِ ي براي رصدترمند اقدامات نظام ي اخير دهه دودر البته  كرد.

طرح « ١٣٨٣اد تا سال ي هفت ي دهه از ميانه است. به صورت مشخص كشور توسط مراجع آماري به عمل آمده
به  »آمارگيري از نيروي كار طرح«تا كنون  ١٣٨٤و از سال  ،»نوارهاي اشتغال و بيكاري خا آمارگيري از ويژگي

شود. از نتايج اين دو  مي و نتايج آن به صورت منظم منتشر انجام آمار ايران مركز توسط صورت فصلي و ساالنه
  استفاده كرد. ي اخير در دو دههتوان براي بررسي وضعيت طبقات  طرح مي

اطالعات مختلفي از قبيل  )»فعاليت«سرفصلِ ذيل (مشخصاً  هاي عمومي تفصيلي سرشماري نتايجدر 
كاران، نوع شغل و فعاليت  تعداد افراد فعال به لحاظ اقتصادي، تعداد افراد غيرفعال، تعداد شاغالن، تعداد بي

 ي ياد شده نيزها طرح شده در سايراقالم آماريِ توليد بختانه خوش. ن و اقالمي از اين دست وجود داردشاغلي
هم در نتايج به صورت كلي  :دنهاي عمومي دار سرشماري نتايج در مندرج مشابهت و نزديكي زيادي با اقالم

 »غيرفعال«و  »فعال«كشور به دو بخش  سال ١٠باالي  جمعيت ،هاي اخير ها و هم نتايج طرح سرشماري
غيرفعاالن  جميعت و كاران) وجوي كار (بي ر جستيا د  شاغل فعاالن شامل افراد جمعيت تقسيم شده است.
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در اين  ست.ا» ها اظهار نشده و ساير«و  »١شغلافراد داراي درآمد بدون «، »محصلين«، »دار زنان خانه«شامل 
و كيفيت وضعيت  ٢المللي كار سازمان بين شده توسط استاندارد توصيه هاي بندي چنين بر مبناي دسته هم اسناد

بخش «به تفكيك  اين افراد» وضع شغليِ«مورد بررسي و پرسش قرار گرفته است. نيز  افراد فعالشغلي 
 بندي شده است: افراد شاغل در بخش خصوصي شامل زير دسته به ترتيبِ» بخش عمومي«و » خصوصي

است. و شاغلين » كاركنان فاميلي بدون مزد«و » بگيران حقوقمزد و «، »كاركنان مستقل«، »كارفرمايان«
 در اسناد فوقضمناً  اين بخش است.» مزد و حقوق بگيرانِ«شامل نيز به صورت كلي  بخش اصطالحاً عمومي
قرار گرفته است. اين  نيز مورد پرسش »ي شغلي هاي عمده گروه« ها در گيري آن جاي وضعيت شاغلين از لحاظ

 ،»ها و دستياران تكنيسين«، »متخصصان«، »رتبه و مديران گذاران، مقامات عالي قانون« ها شامل گروه
كاركنان ماهر « ،»ها و بازارها كاركنان خدماتي و فروشندگان فروشگاه« ،»كارمندان امور اداري و دفتري«

آالت و  متصديان ماشين«، »گران و كاركنان مشاغل مربوط صنعت« ،»گيري داري و ماهي كشاورزي، جنگل
در البته د. نشو مي» ساير و اظهارنشده«، »كارگران ساده« ،»ها، مونتاژكاران و رانندگان وسايل نقليه دستگاه

تغييراتي  »ي شغلي هاي عمده گروه« ها و اسامي قديمي) تعداد دسته هاي خصوصاً سرشماري( اسناد مختلف
و  اند باقي مانده هاي مترادف بدون تغيير عموماً با ناممورد نياز براي محاسبات ما  يها اما دسته ددارن

  پذير هستند. مطابقت

 اماكند.  ي جمعيت طبقات كفايت نمي به تنهايي براي محاسبه هاي فوق بندي تقسيم هيچ كدام از
 ،با وجود اين امكانِ آماريدسترس است؛  در ها بندي اين تقسيم تلفيقي و متقاطعِهاي  داده بختانه خوش

به صورت » بازنشستگان«جمعيت  ،اوالً :نيست هم مسئله بيبا ابتنا بر اين اسناد ي جمعيت طبقات  محاسبه
است. اين در حالي است كه براي گنجاندن   ذكر شده» اراي درآمد بدون شغلافراد د«در جمعيت  نشده تفكيك

ي جمعيت بازنشستگان بر مبناي وضع  شده هاي تفصيلي و تفكيك كارگر به دادهي  جمعيت بازنشستگان در طبقه
ي موجود در اين اسناد ها داده نايبنابراين بر مب ي شغلي در دوران فعاليت آنان نيازمنديم. هاي عمده و گروه

 شده توسطي منتشر آمار پراكندهبه  توانيم جمعيت كارگران بازنشسته را تفكيك كنيم (البته با رجوع نمي
هاي حاصل از  ي اين نهادها با دادهها گر چنين كاري ممكن است اما انطباق داده ها بيمه ها و صندوق سازمان

ها و  هاي حاصل از سرشماري در داده ،ثانياً دارد). اشكال روشي و محاسباتي هاي آمارگيري ها و طرح رشماريس
تفكيك نشده  ،وضعيت شغلي ساير اعضاي خانواده كردنا لحاظ دار ب زنان خانه جمعيتهاي آمارگيري،  طرح

كودكان زير فعاليت اقتصاديِ ، وضعيت ثالثاً .به لحاظ طبقاتي تفكيك كنيم نيز را انتوانيم آن است و بنابراين نمي
بنابراين عمالً با حذف زنان،  نيست. مشخص بر اساس اسناد مورد اشاره مطرودينطور  همينو  سال ١٠

سال بررسي  ١٠باالي  ن افراد فعالِمجبوريم جمعيت طبقات را صرفاً در ميا و مطرودين بازنشستگان كودكان،
   دهيم.تعميم به كل جمعيت  را به صورت نسبي يا با استفاده از ضريب ابعاد خانوار آن و كنيم

                                                           
 .»افتاده کار از افراد« تر: قديمی اسناد . در ١

٢. International Labour Organization (ILO) 
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سال در نظر  ١٠سن فعاليت  در تمام اسناد مورد اشاره، :: يكغير از مسائل فوق، بايد توجه داشت كه
 . اين مسئلهاند سال مورد بررسي قرار گرفته ٦، افراد باالي ١٣٦٥در سرشماري سال  گرفته شده است اما

اري سال در سرشم با مسامحه ناديده گرفت. دو: راتوان آن  كند اما مي تا حدي مغشوش ميها را  دستي داده يك
ي مسئوالن واحد  طبق گفتهنشده است و  تهيه» شغلي  هاي عمده گروه«و  »وضع شغلي« جدول متقاطع ١٣٩٥

هاي آتي نيز تهيه نخواهد شد. بنابراين  اين جدول در سرشماري )١٣٩٨(فروردين  روابط عمومي مركز آمار ايران
 سه:ممكن است.  ١٣٩٠تا سال  ي عمومي تنهاها سرشماريحاصل از هاي  عمالً تفكيك طبقات بر مبناي داده

شوند،  مي انجام گيري نمونه روش با ي عمومي نفوس و مسكنها سرشماري برخالف اخير هاي آمارگيريِ طرح
توانيم نتايج  هاي تركيبي نمي ي داده ي محاسبه هاي خام و شيوه به علت تفاوت در روش گردآوري دادهبنابراين 

 .جداگانه ارائه كنيمها را  نآ بايد و تطبيق دهيمهاي آمارگيري  رحرا با نتايج حاصل از ط ها حاصل از سرشماري
 ي عملياتيِ زير به شيوه ي اين مقاله را در جداول چهارگانه اجتماعيطبقات جمعيت كه  شودنهايتاً بايد تصريح 

  يم:ا همحاسبه كرد

 ١– )كارآموزانبيكاران و احياناً (+  )عمومي خصوصي و بخش هر دو مزدبگيران( ي كارگر: طبقه
  .)عمومي و خصوصي هاي بخش مزدبگير مديرانِ و رتبه عالي مقامات گذاران، متخصصان، قانون(

  .كارفرمايان مجموع كلداران:  سرمايه

 دو هر مديرانِ و رتبه عالي مقامات گذاران، قانون متخصصان،(+  )كاركنان مستقل( ي مياني: ناطبقه
  .)كاركنان فاميلي بدون مزد(+  )خصوصي و عمومي بخش

 متخصصان( – )كاركنان فاميلي بدون مزد(+  )اركنان مستقلل كك( هاي در حال گذار: اليه
  .)مستقل

مديران  و رتبه عالي مقامات گذاران، قانون متخصصان، مجموع كل ي به اصطالح متوسط: طبقه
  خصوصي). و عمومي هاي و چه مزدبگيرِ در بخش (چه مستقل

  

  ساختاريِ طبقات اجتماعي در ايرانتحليل 

داري كالسيك  سرمايه هاي عام كامالً مطابق با گرايش معاصر طبقات در ايران ساختاريِ تحوالت كالن و
به وضوح ي توليد مسلط در آن  اي كه شيوه هاي عام انتظار داريم جامعه اين گرايش مبنا قرار دادن با است.

قدم  تماعيتر كردن مناسبات اج دارانه مسيرِ هرچه سرمايهدر  را حاضررن شمسيِ است و تمام ق داري سرمايه
هاي در حال گذار باشد. در ايران از  اليه تدريجي زوالاي دائماً در حال پرولتريزه شدن و  جامعه ،برداشته است

                                                           
  منهای رياضیجمع و عالمت .  ١
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تر نيز  طور كه پيش همانالبته  اند. قابل مشاهده روشنيهاي عام به طرز  شمسي تا كنون اين گرايش ٣٠ي  دهه
بروز  ناپذير ق يا برگشتلط، مبه شكلي ناب كجا در هيچهاي عام هيچ وقت  اين گرايشاشاره كرده بوديم 

ها ممكن است به صورت اتفاقي  مركزي نيز سرعت بروز اين گرايشداري  سرمايهحتا در كشورهاي  .كنند نمي
 سمت و سوي درك صرفاً ها گرايش  اينكند يا متوقف شده باشد.  در مقاطعي مشخص، يا گذرا، يا در اثر وقايع

مشروط به دركي منسجم  بيني دقيقِ جزئيات پيش كنند و ممكن ميرا دارانه  هاي سرمايه نظامتحوالت در  كلي
 نظير تحوالت تاريخي يا بروز جوامع گوناگوناحواالت خاص  .ي مشخص است از شرايط تاريخي هر جامعه

(مثالً تغيير از  جهانيِ انباشتهاي  رياليستي، تغيير رژيمها، كودتاها، بالياي طبيعي، مداخالت امپ ها، جنگ انقالب
 ممكن است ،به رژيم انباشت نئوليبرالي) و مسائلي از اين دست دمكراتيك انباشت پساجنگيِ سوسيال رژيم

ها و حتا  باعث تشديد اين گرايش ،ها به وجود بياورند و يا بالعكس اين گرايش فوري اختالالتي در روند تحقق
انبوه بر براي غلبه هاي عام  ي منطقي اين گرايش هدرك هست ه اصليمسئلدارانه شوند.  ايههاي سرم جهش

  .كننده است جزئيات گيج

از اواسط دوران  در ايرانْ هاي عمومي نفوس و مسكن سرشماري نتايج هاي حاصل از بر اساس داده
با  ي كارگر غير از مقطع انقالب، جنگ و ابتداي دوران بازسازي نئوليبرالي تا به امروز طبقه ي پهلوي دوم سلطه

انقالب و  مقطع البته در .ي يك و دو) (بنگريد به جداول شماره در حال رشد بوده است آرام و تدريجيآهنگي 
 شاغلِ انكارگر جمعيت است.گرايش نزولي نداشته و كارگر عمدتاً ثابت مانده است ي  نيز جمعيت طبقه جنگ

ميليون نفر در سال  ١٢به بيش از  ١٣٣٥هزار نفر در سال  ٧٠٠ميليون و  ٢باالي ده سال به صورت مطلق از 
افته جمعيت فعال گسترش يدرصد  ٥٠درصد به  ٤٦از  ي كارگر طبقه نيز به صورت نسبي رسيده است. ١٣٩٠

 ١٣٣٥هاي  مابين سالاين طبقه جمعيت  مربوط است. ٥٠و  ٤٠هاي  دهه بهي كارگر  است. باالترين رشد طبقه
رسد. با وقوع  ميجمعيت فعال  كل درصد ٥٣درصد به  ٤٦و از  يابد افزايش ميبا سرعتي قابل توجه  ١٣٥٥تا 

 نتايج هاي حاصل از طبق داده ؛ اماماند ميدرصد متوقف  ٤٨در سطح  ها براي سال انقالب اين رشد
(بنگريد به جداول  كند پيدا مي كامالً روشني صعوديِ مجدداً گرايشِ ٧٠ي  هاي اخير از اواخر دهه آمارگيري

   ي سه و چهار). شماره

چنين فشارهاي  و هم ١٣٥٧ي سال  خواهانه عدالت انقالبِ ظاهراً تحوالت سياسيِ رسد بايد به نظر مي
در  ي كارگر ايراني در ركود جمعيت طبقه را تمترين جنگ قرن بيس نيطوالدرگيري در اقتصادي ناشي از 

 اش، دارانه رغم ماهيت صراحتاً سرمايه علي ر دانست. دولت پساانقالبي ايرانمؤث شمسي ٧٠و  ٦٠هاي  دهه
ميان نسبتاً شديد هاي مردم ديده است. اصطكاك  حفظ مقبوليت ميان توده مشروعيت خود را در گرو همواره

ي اول پس از پيروزي انقالب، كليد  ههدر دو د خصوصاً ،م حفظ مشروعيت ظاهريدارانه و استلزا ماهيت سرمايه
و با  يي ترميدور انقالب اين دولت است. اين اصطكاك در دوره ظاهريِ كرديِ فهم بسياري از تناقضات عمل

 حسوس استمهنوز  اما تر شد كم جديد دولت ي دارانه به نفع ماهيت سرمايه، رژيم انباشتبازسازي نئوليبرالي 
: خيراللهي، در ساخت دولت مدرن ايراني مشروعيت-ي تنش انباشت (براي توضيحات بيشتر بنگريد به مقاله
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روند پرولتريزه شدن  ٧٠ي  ها آمارگيري اخير از اواخر دهه هاي حاصل از طرح به هر حال مطابق با داده .)١٣٩٧
بقاتي پيش از هاي ط شمسي نسبت ٩٠و  ٨٠هاي  و در دهه جمعيت با شيبي ماليم از سر گرفته شده است

  .شوند انقالب مجدداً احيا مي

  

  ١٣٩٠-١٣٣٥ در ايران : وضعيت طبقاتي جمعيت فعال باالي ده ساليكي  جدول شماره

 هاي عمومي نفوس و مسكن) (بر اساس نتايج سرشماري

جمعيت  سال
  فعال
  (نفر)

  كارگران
(نفر/در
  صد)

دا سرمايه
  ران

(نفر/در
  صد)

ي  ناطبقه
مياني 

(نفر/درصد
(  

  » متوسط«
(نفر/در
  صد)

در حال   
گذار 

(نفر/درصد
(  

اظهار 
  نشده

(نفر/در
  صد)
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٣٥٢٣٣١٩  
)٤٦(  

٢٠٦٥٥٤  
)٣(  

٣٣١٦٧٦٥  
)٤٤(  

٤٧٤٩٠  
)١(  

١٣٥
٥١  

٥٢٠٤٦٩٠  ٩٧٩٦٠٦٣ 
)٥٣(  

١٨٢٢٢٩  
)٢(  

٤٣٦٨٤٨٨  
)٤٥(  

٥٧٠٩٦٨  
)٦(  

٣٧٩٧٥٢٠  
)٣٩(  

٤٠٦٤٩  
)٠(  

١٣٦
٥  

١٢٨٥٤٧٠
٢  

٦١٧٦٦٥١  
)٤٨(  

٣٤١٣٠١  
)٣(  

٥٨٧٢٧٠٥  
)٤٦(  

١٠٢٥٨١١  
)٨(  

٤٨٤٦٨٩٤  
)٣٨(  

٤٦٤٠٤٥  
)٤(  

١٣٧
٥٢  

١٦٠٢٧٢٢
٣  

٧٦٤٩٤٣٣  
)٤٨(  

٥٢٧٥١٠  
)٣(  

٧٣٨٧٥٥٨  
)٤٦(  

١٤٧١١٣٨  
)٩(  

٥٩١٦٤٢٠  
)٣٧(  

٤٦٢٧٢٢  
)٣(  

١٣٨
٥٣  

٢٣٤٦٨٦٣
٨  

١١٣٧٦٥٦
٠  

)٤٨(  

١٥٣٠٤٦٤  
)٧(  

١٠١٧٤٣٥٧  
)٤٣(  

٢٢٧٥٤٤٢  
)١٠(  

٧٨٩٨٩١٥  
)٣٤(  

  ٣٨٧٢٥٧  
)٢(  

١٣٩
٠  

٢٤١٠٦٨٩
٦  

١٢٠٨٩٧١
٨  

٧٦٨٩٠٧  
)٣(  

١٠٢٧٩٩٩١  
)٤٢(  

٢٢٧١٠٧٥  
)٩(  

٨٠٠٨٩١٦  
)٣٣(  

٩٦٨٢٨٠  
)٤(  

                                                           
خوانی  عدد اختالف دارد که به ناهم ٧» جمعيت فعال«. جمع اين سطر با تعداد کل ١

در دو جدول متفاوت نتايج تفصيلی سرشماری سال » ها اظهارنشده«و » شاغالن«جمعيت 
 ها نيست. گردد و اشکال از انتقال داده برمی ١٣٥٥

اند. شاغلين بخش  از همديگر ذکر شده . در اين سال آمار بخش عمومی و تعاون جدا ٢
 تعاون را با بخش عمومی جمع کرديم.

تعداد شاغالن اختالف اندکی  ١٣٨٥. در بعضی جداوِل نتايج تفصيلِی سرشماری سال ٣
 ترين ارقام لحاظ شده است. خوان باهمديگر دارد. در اين جدول هم



٣٨ 
 

جمعيت  سال
  فعال
  (نفر)

  كارگران
(نفر/در
  صد)

دا سرمايه
  ران

(نفر/در
  صد)

ي  ناطبقه
مياني 

(نفر/درصد
(  

  » متوسط«
(نفر/در
  صد)

در حال   
گذار 

(نفر/درصد
(  

اظهار 
  نشده

(نفر/در
  صد)

)٥٠(  
  

  

  

  

  

  ١٣٩٠١-١٣٣٥جمعيتي طبقات اجتماعي در ايران : تخمين تركيب دوي  جدول شماره

 مسكن) و نفوس عمومي هاي (بر اساس سرشماري

كل   سال
  جمعيت
  (نفر)

نسبت 
جمعيت 

  فعال

  كارگران
  )نفر(

دا سرمايه
  ران
  (نفر)

ي  ناطبقه
  مياني
  (نفر)

متوسط«
«  

  (نفر)  

هاي در  اليه
حال گذار 

  (نفر)
٩٣٦٢٠٠٠  ٣٦٨٠٠٠  ٩٧٣٠٠٠٠  ٢١٥٠٠٠  ٨٦٣١٠٠٠  ٣.١٢  ١٨٩٥٤٧٠٤  ١٣٣٥  
١٢٧٤٠٠٠  ٣.٣  ٢٥٠٧٨٩٢٣  ١٣٤٥

٠  
١٠٩٤٥٠٠٠  ٦٨٢٠٠٠  ١١٦٢٧٠٠٠  ٥٠٤٠٠٠  

١٧٩٠٤٠٠  ٣.٤٤  ٣٣٧٠٨٧٤٤  ١٣٥٥
٠  

١٣٠٦٣٠٠٠  ١٩٦٤٠٠٠  ١٥٠٢٨٠٠٠  ٦٢٧٠٠٠  

٢٣٧١٨٠٠  ٣.٨٤  ٤٩٤٤٥٠١٠  ١٣٦٥
٠  

١٨٦١٢٠٠٠  ٣٩٣٩٠٠٠  ٢٢٥٥١٠٠٠  ١٣١١٠٠٠  

٢٨٦٠٩٠٠  ٣.٧٤  ٦٠٠٥٥٤٨٨  ١٣٧٥
٠  

٢٢١٢٧٠٠٠  ٥٥٠٢٠٠٠  ٢٧٦٢٩٠٠٠  ١٩٧٣٠٠٠  

٣٤١٣٠٠٠  ٣  ٧٠٤٩٥٧٨٢  ١٣٨٥
٠  

٢٣٦٩٧٠٠٠  ٦٨٢٦٠٠٠  ٣٠٥٢٣٠٠٠  ٤٥٩١٠٠٠  

٢٤٩٠٨٠٠٠  ٧٠٦٣٠٠٠  ٣١٩٧١٠٠٠  ٣٧٥٩٩٠٠٢٣٩١٠٠٠  ٣.١١  ٧٥١٤٩٦٦٩  ١٣٩٠  

                                                           
 اند. شده. تخمين جمعيت طبقات و نسبت آنها به کل جمعيت گرد ١



٣٩ 
 

كل   سال
  جمعيت
  (نفر)

نسبت 
جمعيت 

  فعال

  كارگران
  )نفر(

دا سرمايه
  ران
  (نفر)

ي  ناطبقه
  مياني
  (نفر)

متوسط«
«  

  (نفر)  

هاي در  اليه
حال گذار 

  (نفر)
٠  

  

تا  ١٣٣٥هاي  مابين سال هاي عمومي سرشماري نتايج هاي حاصل از طبق داده داران جمعيت سرمايه
 ٣درصد به  ١هزار نفر افزايش يافته است و به صورت نسبي از  ٧٦٨هزار نفر به  ٦٨به صورت مطلق از  ١٣٩٠
داران هم به صورت مطلق و هم  جاست كه تعداد سرمايه ي جالب اين نكتهرسيده است.  كل جمعيت فعال درصد

هاي  ها و طرح اين افزايش مطابق با سرشماريكند؛  از انقالب افزايش پيدا مي اولين سرشماري پس نسبي در
 ٣افزايش  . در اين ميانگيرد به خود ميروند كاهشي  ٩٠ي  يابد و در دهه ادامه مي ٨٠ي  آمارگيري تا اواخر دهه

ظر اغراق شده ، به ن١٣٩٠نصف در سال و كاهش آن به  ١٣٨٥ سال  سرشماري داران در د سرمايهبرابري تعدا
داران  تعداد سرمايهرغم تأييد افزايش مستمر  علي نيز اخير هاي طرح آمارگيري حاصل از نتايج هاي آيد. داده مي

نتايج با  با احتياط بيشتري بايد بنابراين كنند. تأييد نمي جهشي در اين حد را ،١٣٨٦ و ١٣٧٧ هاي  سال مابين
به  كند و از اين سال ي پيدا ميروند كاهش ١٣٨٦داران از سال  هرشد سرماي برخورد كرد. ١٣٨٥سرشماري سال 

كه از  ي زماني رشد جمعيت كارگران نيز هجاست كه در همين باز جالب اين .رسد درصد به ثبات مي ٣در حد  بعد
درصد در سال  ٥٠به  ٩١درصد در سال  ٥٣شود و از  متوقف ميكامالً مشهود است  ١٣٩١تا  سال  ١٣٧٧سال 
كاهش  با در نظر گرفتنِ بايدرا   شمسي ٩٠ي  دهه تحوالت ساختاري طبقات در رسد به نظر ميرسد.  مي ١٣٩٦

    المللي درك كرد. هاي بين تحريمنرخ رشد اقتصادي در اثر اعمال 

  

  

  

  

  ١٣٨٣-١٣٧٧ي سه: موقعيت طبقاتي جمعيت فعال باالي ده سال در ايران  جدول شماره

 خانوار) بيكاري و اشتغال هاي ويژگي از آمارگيري (بر اساس نتايج طرح



٤٠ 
 

  جمعيت فعال  سال
  ١(نفر)

  ٢كارگران
(نفر/در
  صد)

دا سرمايه
  ران

(نفر/در
  صد)

ي  ناطبقه
مياني 

  (نفر/درصد)

» متوسط«
(نفر/در
  صد)

هاي در  اليه
حال گذار 
  (نفر درصد)

١٣٧
٧  

٧٨٠١٧٠٠  ١٦٢٥٨٧٠٠  
)٤٨(  

٦٥٤٩٠٠  
)٤(  

٧٧٩٩٢٠٠  
)٤٨(  

١٣٤٢٤٠٠  
)٨(  

٦٤٥٦٨٠٠  
)٤٠(  

١٣٧
٨  

٧٦٢٢٨٠٠  ١٥٧٨٩١٠٠  
)٤٨(  

٦٧٥٩٠٠  
)٤(  

٧٤٨٨٩٠٠  
)٤٧(  

١٢٨١١٠٠  
)٨(  

٦٢٠٧٨٠٠  
)٣٩(  

١٣٧
٩  

٧٤١١٤٠٠  ١٥١٧٤٥٠٠  
)٤٩(  

٦٧٨٠٠٠  
)٤(  

٧٠٨٢٩٠٠  
)٤٧(  

١٢٦٣٧٠٠  
)٨(  

٥٨١٩٢٠٠  
)٣٨(  

١٣٨
٠٣  

٧٠٤٣١٠٠  ١٤١٥٩٦٠٠  
)٥٠(  

٥٤٢٦٠٠  
)٤(  

٦٥٧٠٦٠٠  
)٤٦(  

١١٦٩٣٠٠  
)٨(  

٥٤٠١٣٠٠  
)٣٨(  

١٣٨
١  

٧٧٨٥٣٠٠  ١٥٠٢٩٨٠٠  
)٥٢(  

٧٦٠٠٠٠  
)٥(  

٦٤٨٢٤٠٠  
)٤٣(  

١١٥٣٦٠٠  
)٨(  

٥٣٢٨٨٠٠  
)٣٥(  

١٣٨
٢  

٧٩٩٧٩٠٠  ١٥٢٧٧٨٠٠  
)٥٢(  

٨١٦١٠٠  
)٥(  

٦٤٦٣٢٠٠  
)٤٢(  

١٢٦٢١٠٠  
)٨(  

٥٢٠١١٠٠  
)٣٤(  

١٣٨
٣  

٨١٧٥٠٠٠  ١٥٨٥٨٠٠٠  
)٥٢(  

٨١١٠٠٠  
)٥(  

٦٨٦٩٠٠٠  
)٤٣(  

١٣١٣٠٠٠  
)٨(  

٥٥٥٦٠٠٠  
)٣٥(  

  

  

   ١٣٩٦-١٣٨٤ي چهار: موقعيت طبقاتي جمعيت فعال باالي ده سال در ايران  جدول شماره

 آمارگيري از نيروي كار)   (بر اساس نتايج طرح

                                                           
داران با کل  ی ميانی و سرمايه . اختالف بسيار جزئی مجموع کارگران، شاغلين ناطبقه ١

در جداول مختلفی که »  اظهار نشده«ها به اختالف ستون  جمعيت فعال در بعضی از سال
 گردد.  ايم باز می های فوق را بر اساس آنها استخراج کرده داده

 اغلين بخش عمومی در نظر گرفته شده است.. شاغلين بخش تعاونی بخشی از ش٢
به صورت  ١٣٨٣و  ١٣٨٠های  مابين سال» طرح آمارگيری اشتغال و بيکاری خانوار«.  ٣

جا از  فصلی انجام شده است اما نتايج ساالنه به صورت مستقل منتشر نشده است. اين
 .ايم استفاده کردهها  نتايج فصل پاييز اين سال



٤١ 
 

  جمعيت فعال  سال
  ١(نفر)

  ٢كارگران
(نفر/در
  صد)

دا سرمايه
  ران

(نفر/در
  صد)

ي  ناطبقه
مياني 

  (نفر/درصد)

» متوسط«
(نفر/در
  صد)

هاي در  اليه
حال گذار 
  (نفر درصد)

١٣٨
٤  

١١١٣١١٥  ٢٣٢٩٣٤٤٦
٥  

)٤٨(  

١٢٣٢٩٦٢  
)٥(  

١٠٨٤٦٢٦٩  
)٤٧(  

٢٠٦٩٢٦٦  
)٩(  

٨٧٧٧٠٠٣  
)٣٨( 

١٣٨
٥  

١١٤٣٣٤١  ٢٣٤٨٤٠٦٨
١  

)٤٩(  

١١٦٢٥١٥  
)٥(  

١٠٨٠٧٢٥٩  
)٤٦(  

١٩٧٩٤٥٥  
)٨(  

٨٨٢٧٨٠٤  
)٣٨(  

١٣٨
٦  

١١٤٧٨٨٥  ٢٣٥٧٨٧١٥
٥  

)٤٩(  

١١٤٥٤٦١  
)٥(  

١٠٨٨٥٨٨٠  
)٤٦(  

١٩٩٥٦٢٤  
)٨(  

٨٨٩٠٢٥٦  
)٣٨(  

١٣٨
٧  

١١٤١٩٨٣ ٢٢٨٩٢٤٨٩
٥  

)٥٠(  

٩٩٦٠٥٦  
)٤(  

١٠٣٩١٥٥٢  
)٤٥(  

١٨٨٨٨٧٨  
)٨(  

٨٥٠٢٦٧٤  
)٣٧(  

١٣٨
٨  

١٢٢٨٧٠٥ ٢٣٨٤٠٦٧٥
٣  

)٥٢(  

٩٩٨٠٣٩  
)٤(  

١٠٥٥٥٥٨١  
)٤٤(  

١٩٦٦٣٨١  
)٨(  

٨٥٨٩٢٠٠  
)٣٦(  

١٣٨
٩  

١٢٧٥٦٣٦  ٢٣٨٧٥٠٢٣
٦  

)٥٣(  

٨٥١٠٩٠  
)٤(  

١٠٢٦٧٥٦٣  
)٤٣(  

٢٠٤٢١٢٢  
)٩(  

٨٢٢٥٤٤١  
)٣٤(  

١٣٩
٠  

١٢٤٨٤٧٨  ٢٣٣٨٧٦٣٣
٨  

)٥٣(  

٨١٤٠٦٩  
)٣(  

١٠٠٨٨٧٧٣  
)٤٣(  

٢٠٧٩١٠٦  
)٩(  

٨٠٠٩٦٦٧  
)٣٤(  

١٣٩
١  

١٢٤٣٩١٦  ٢٣٤٧٦٤٦٢
٦  

)٥٣(  

٧٥٦٢٩٣  
)٣(  

١٠٢٨١٠٠١  
)٤٤(  

٢١٢٠١١٥  
)٩(  

٨١٦٠٨٨٦  
)٣٥(  

٨٦٢٩٦١٦  ٢٣٢٠٣٦٦  ١٠٩٤٩٩٨٢  ١٢٠٦٢٧٣٨٢١٨٢٩  ١٣٩٢٣٨٣٤٥٥٢  

                                                           
داران با کل جمعيت فعال  ی ميانی و سرمايه ران، شاغلين ناطبقه. اختالف مجموع کارگ ١

گردد. البته با لحاظ آن نيز اختالفی  بازمی» ها اظهار نشده«در به لحاظ نکردن ستون 
در جداول »  اظهار نشده«ماند که به خاطر اختالف ستون  بسيار اندک پابرجا باقی می

 ايم. ا استخراج کردههای فوق را بر اساس آنه مختلفی است که داده
 . شاغلين بخش تعاونی بخشی از شاغلين بخش عمومی در نظر گرفته شده است.٢



٤٢ 
 

  جمعيت فعال  سال
  ١(نفر)

  ٢كارگران
(نفر/در
  صد)

دا سرمايه
  ران

(نفر/در
  صد)

ي  ناطبقه
مياني 

  (نفر/درصد)

» متوسط«
(نفر/در
  صد)

هاي در  اليه
حال گذار 
  (نفر درصد)

٨  ٢  
)٥١(  

)٣٦(  )١٠(  )٤٦(  )٣(  

١٣٩
٣  

١٢٢٦٠٨٦  ٢٣٨١٨٤٦٩
٦  

)٥١(  

٧٨٠٧٠٧  
)٣(  

١٠٧٧٦٨٩٤  
)٤٥(  

٢٣٢٠٤١٩  
)١٠(  

٨٤٥٦٤٧٥  
)٣٥(  

١٣٩
٤  

١٢٦٦٧٢٨  ٢٤٧٠١١٧٧
٣  

)٥١(  

٨٢٤٥٧١  
)٣(  

١١٢٠٩٣١٩  
)٤٥(  

٢٥٠٧٧٩٢  
)١٠(  

٨٧٠١٥٢٧  
)٣٥(  

١٣٩
٥  

١٣١٦٨٤٤ ٢٥٧٩١٤٥١
٩  

)٥١(  

٨١٢٤٥٠  
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ي مياني در ايران معاصر بيشترين شباهت و انطباق ممكن را با گرايش عام  تحوالت ساختاري ناطبقه
مدام در حال  سال گذشته ٦٠در دارانه دارد. در تمام مراجع آماري، جمعيت اين ناطبقه  ي مناسبات سرمايه توسعه
درصد  ٥١ي مياني از  ناطبقه ي اندازه ي عموميها سرشماري حاصل از نتايج هاي است. طبق داده بوده كاهش

حاصل از  هاي با مراجعه به داده كاهش يافته است. ١٣٩٠جمعيت در سال  درصد ٤٢به  ١٣٣٥جمعيت در سال 
جاست  ي جالب اين اما نكته ؛كامالً مشهود و محسوس است ياين روند كاهش هاي آمارگيري اخير نيز طرح نتايج

يش سهم جمعيتي زمان است با افزا هاي آمارگيري هم ها و طرح كه كاهش جمعيت اين ناطبقه در سرشماري
هاي در حال گذار از  اين بدان معناست كه سرعت كاهش نسبت جمعيتي اليه». متوسطبه اصطالح «ي  طبقه

تري  ها به شكل بسيار واضح خصلت ذاتي و گذراي اين اليهجا  است. اين بوده ي مياني بسيار باالتر كل ناطبقه
شدند اما در  مي درصد جمعيت فعال را شامل ٤٩، ١٣٣٥گذار در سال  هاي در حال شود. اليه مي روشنبراي ما 

هاي  هاي انجام طرح تمام سال اين گرايش نزولي در دهند. جمعيت فعال را شكل مي درصد ٣٣ تنها ١٣٩٠سال 
فراموش نكنيم  متفاوت به وضوح قابل مشاهده است. و اعدادي ها ) نيز با نسبت١٣٩٦تا  ١٣٧٧( آمارگيري

، حمل و نقلكشاورزي، كاركنان مستقل  طور و همين كاركنان فاميلي بدون مزد،عموماً  هاي در حال گذار اليه
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هايي از  استثماري همگني ندارند. قسمت- به هيچ وجه وضعيت طبقاتي ها اين البته .هستند صنعت و خدمات
شديداً در حال استثمار شدن  هاي ديگر اما قسمت ،ها براي بازتوليد نظام اجتماعي موجود ضرورت دارند آن

هاي در حال گذار به لحاظ  اليهشتر در معرض زوال است. به همين دليل احتماالً شان بي هستند و موقعيت
  كوچك شدن وضعيت كامالً متجانسي ندارند.سرعت 

هاي مورد  كه در سالي مياني است  ي ناطبقه به صورت استثنايي تنها اليه ،»متوسطبه اصطالح «ي  طبقه
ي هفتاد گرايش به تثبيت پيدا كرده  ي دهه رسد كه اين رشد از ميانه است. البته به نظر مي بحث رشد كرده

 ٩به  ١٣٣٥درصد جمعيت فعال در سال  ٢از   اين طبقه بزرگيِ ها، سرشماري يجهاي حاصل از نتا داده . دراست
ي به اصطالح  طبقهماند. گرايش به تثبيت  در همين حدود باقي مي ٩٠رسد و تا سال  مي ١٣٧٥درصد در سال 

ي  لهدر فاصآن  اي كه جمعيت قابل مشاهده است. به گونه هاي آمارگيري نيز از طرح در نتايج حاصلمتوسط 
از  درصد كل جمعيت فعال در نوسان بوده است. ١٠تا  ٨مابين با اندكي رشد صرفاً  ١٣٩٦تا  ١٣٧٧هاي  سال

 سازِ افسارگسيخته و سرنوشت مصادف است با اوج گرفتن ادعاها در مورد رشد ،هاي تثبيت قضا اين سال
  !»متوسط ي طبقه«

هاي پس از  ي جامعه در سال اوالً به وضوح ميانهتوان چنين نتيجه گرفت كه  از نتايج به دست آمده مي
هاي در حال گذار با سرعتي  اليه . ثانياًي اصلي الغر شده است همواره به نفع دو طبقه ١٣٣٢مرداد  ٢٨ي كودتا
چنان كاركردهايي براي  ها هم هايي از اين اليه البته احتماالً قسمتتوجه در حال پرولتريزه شدن هستند (قابل 

ي  طبقه«، كوه ي اخير ي چند دههها ها و لرزش رغم غرش علي ثالثاً .)سرمايه خواهند داشت م اجتماعيِكليت نظا
نامند در واقع مربوط به  مي »ي متوسط طبقه«چيزي كه آن را انبساط  موش زاييده است:طبق معمول  »متوسط

كه ما آن را به   ي وابسته همين طبقهامولد است و ن تورم جمعيت كارگران يقه سفيد، كارگران فكري و كارگران
 و مديران رتبه، عالي كارمندان مداران، سياستيعني ( ايم ناميده» ي به صطالح متوسط طبقه«صورت كنايي 

 ١٠از  و البته هرگز است رسيده به ثبات جمعيتي اخيراً ،هاي دورتر در دهه رغم رشد نسبي متخصصين) نيز علي
به اصطالح «ي  طبقهاين مابين توان ادعا كرد كه  مي . رابعاًتر نشده است درصد كل جمعيت فعال بزرگ

 جاييِ هجاب ها در جريان است و بر ديگر طبقات و اليه وفاقي رقابتي براي اعمال سلطه ،داران و سرمايه »متوسط
اين  ؛نيز بر پويايي اين وفاق افزوده است استثماري-هاي طبقاتي ريتي با موقعيتمدي-هاي سياسي موقعيت
جمعيت كارگران در تمام  خامساً. د رسيدبه زودي خواه يا است  رسيدهاحتماالً به ثبات ساختاري  مجموعه

هاي پس از تثبيت حاكميت انقالبي در حال افزايش بوده است و حتا در  هاي پيش از انقالب و سال سال
هايي در روند انباشت به وجود آورده نيز جمعيت نسبي  المللي اختالل يم بينهايي كه انقالب، جنگ يا تحر سال

روي  پيشِ بيني كرد كه به محض برداشته شدن موانعِ توان پيش كارگران صرفاً ثابت مانده است. بنابراين مي
  مجدداً جمعيت كارگران افزايش پيدا خواهد كرد. ،انباشت
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  مؤخره

ي  طبقه«وهمِ فراگيرِ  ي مسئله در برابرِ ما هنوز واقعي در مورد طبقات است.ي بحث انتهاي اين مقاله ابتداي
كارگرند يا در معرض كارگر شدن قرار آن يا  ثريت مطلقاي كه اك در جامعه ؛نداريم اي كننده قانع پاسخ »متوسط

صراحتاً جزء  ود راخدرصد از افراد  ٦٣نزديك به ، شوند) غيرمستقيم استثمار ميمستقيم يا دارند (و به شكلي 
. سوال اساسي )١٥٨: ١٣٩٥هاي ايرانيان،  ها و نگرش (موج سوم پيمايش ملي ارزش دانند مي» ي متوسط طبقه«

 درصدي ٦٣اين اكثريت  ؟اند نه كداماين آگاهي طبقاتي كامالً وارودهنده به  مناسبات تاريخي شكلجاست:  اين
درست يا غلط خود را كليتي واقعي  اين افراد كهتا چه حد قادر به درك خود به عنوان يك طبقه خواهد بود؟ آيا 

ي دست نيروهاي  د يا صرفاً در اوهام خود ملعبهني تاريخ باش برنده تواند نيروي سياسي پيش د، مينكن فرض مي
نظري و  تشان در گرو فراهم آوردن مقدما ه پاسخك ها سؤاالتي واقعي هستند اين د بود؟نخواه مختلف ارتجاعي
، جنگ و ١٣٥٧رسد بدون بحث تاريخي دقيق در مورد انقالب سال  به نظر مي مستقل خواهد بود. پژوهشيِ

ي  درباره بحث تاريخي جاست كه مشكل ايناما  ناممكن است. پاسخ به اين سؤاالتاش،  ترميدور نئوليبرالي
همين  يا متأثر از  زاييده ،وجه ساختاري طبقات توهمات حول و حوش ت مثل تواند درس خود مي موارد فوق

 ك خود را نيز بازتوليد كند.فكران ارگاني روشن كه حتا توانسته است باشد؛ آگاهي كاذبي طبقاتي آگاهي كاذب
درصدي و ائتالف آن با فرودستان (كساني كه در  ٦٣ موهومِي  كساني كه علناً يا در خفا دل در گرو همين طبقه

 ي دموكراتيك ناگهان همه چيزا اند) دارند، تا با معجزه دانسته »ي پايين طبقه«پيمايش يادشده خود را متعلق به 
در اين  يعني چه؟ دقيقاً» ي پايين طبقه«و » ي متوسط طبقه«كه از خود بپرسند  بدون اين شود؛ و زيبا عادالنه

اين اصرار بر ؟ منافع چه كساني در گرو قرار داردشود؟ مالكيت كجاي معادالت  استثمار چه مي ميان
   توان توضيح داد؟ ها چه چيزي را مي بندي با اين تقسيم و ت؟هاي انتزاعي اس بندي تقسيم

نه يك - فرض بگيريم پيشبخواهانه)  انتزاعي و شخصي (دل بندي يك دسته وقتي طبقه را به عنوان
هاي اخير نظريه  در سالقابل درك نخواهند بود.  مطلقاً ل سياسي نيزمسائ -ي اجتماعي مبتني بر استثمار رابطه

توجه  بيايم؛ نظرياتي كه  م ايراني كم نداشتهسو نئوليبرالي ١٣٥٧و تحليل تاريخي و سياسي در مورد انقالب سال 
و لعن و نفرين  ١٣٥٧ براي انقالب »شماري بن« رعموماً دطبقات،  عينيبه مسائل ساختاري و خصوصاً وضعيت 

ديگر  گوي سبقت از هم پس از انقالب و جنگ، موانع انباشت سرمايه در ايرانِ »بنديِ دسته« و نئوليبراليسم
پردازي را  (البته اگر افسانه ل تاريخ معاصر باشندئامس ترين بديهي حِقادر به توضي حتا كه بدون اين، ربايند مي

شكلي  يعني به نگفته باشند؛ يگويند تا هيچ چيز مينظرياتي كه هر چيزي را  .توضيح تاريخ فرض نكنيم)
هاي سياسي را  طيف ي همه عالوه بر اين كه كنند تا مطرح مي تمام مسائل را درهم گويانه و همان بار بالهت

   اش را بدهند. بيني پزِ پيش بتوانند افتادكه هر اتفاقي  در آينده ،دارند راضي نگه

اوالً بحث ساختاري صرفاً شرط الزم تحليل طبقاتي است؛ شرط كافي بحث  به هر حال از نگاه ما
مفهوم  دو زدايي از آواربرداري و خرافه نيازمند يك چنين بحثي ثانياً ايدئولوژيك در مورد طبقات است.-سياسي
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اقتصاد سياسي ايران معاصر  جاريِ »بحرانِ«از  ي دقيقداشتن تصورثالثاً بدون است؛  »امپرياليسم«و » دولت«
ي اين دولت در مناسبات  طور نقش پيچيده در اَشكالِ متكثرش، درك انضمامي دولت مدرن ايراني و همين

در سطوح  آمدوشدمند (يعني با  هايي شمرده و به شكلي روش بنابراين بايد با گام .ناممكن استجهانيِ سرمايه 
 ،سه سطحِ توليد، مبادله و سياست نقد كرد هر داري ايراني را در مختلف انتزاع) مناسبات اقتصاد سياسي سرمايه

 ،طبقه، دولتزمانِ  درك هم اجتماعي در ايران رسيد. طبقات تا پس از آن بتوان به يك تحليل انضمامي از
تنها راه  »پيچيده روابط و تعينات از اي سرشار مجموعه«به عنوان  امپرياليسمو  داري هاي نظام سرمايه بحران

توان به روايتي  مي صعب مسيرِاين تنها با طي كردن  .بري ندارد ميان هيچاين راه  .درست شناخت حقيقت است
درصد از جمعيت  ٦٣ي گذشته دست يافت. وجوهي كه  دقيق از وجوه سياسي و ايدئولوژيك جامعه در چند دهه

كه تحت هر  اي تنظيم كرده هگون پنداري غرق كرده است و مناسبات ميدان سياست را به را در وهم خودمتوسط
  .شود تضمينتداومِ آن  وباقي بماند نخورده  دست استثمار طبقاتي ،شرايطي و با رخ دادن هر اتفاقي
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