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اشاره :بخش حاضر ،پایانبخش رسالهی «اقتصاد سیاسی طبقه و دولت در کشورهای
سرمایهداری درحالتوسعه» است .این بخشها در ارتباطاتی متقابل با یکدیگر ،شالوده
و چارچوبی عمومی برای بررسییی بهبهی اقتصییادی سییا تار طبقاتی و کمیّسییا ی
تقریبی آن در یک بامعهی مشیییخر سیییرمایهداری ،در مقطع مانی اص و نیز در
طول مان ارائه میکهد.

بخش پنجم
طبقات در سرمایهداری
در سطوح میانجی و انضمامیِ تحلیل
مقدمه
برمبهای مسییایل رو شییها تی و نیری چرار بخش پیشییین ،سییا تار بخش کهونی
برمبهای گونهشییهاسییی مارکسیییسییتی سییا تار طبقاتی کشییورهای سییرمایهداری
درحالتوسعه در سطوح میانجی و انضمامیترِ انتزاع شکل میگیرد.
با آگاهی ا سه بُعد رابطهی طبقاتی در نخستین سطح انتزاع و تعدیل مفرومسا ی
دوقطبی طبقات در سیییهررهای تولید و گرد که در بخشهای یکم تا چرارم به آن
پردا تیم ،بهبهی اقتصییادی سییا تار طبقات ابتماعی درسییرمایهداری در سییطوح
انضمامیتر بر موارد یر مبتهی است:
 مالکیت حقیقی (و حقوقی) وسایل تولید (این بُعد در ارتباط با دو
بُعد دیگرِ طبقهی ابتماعی است و نسبت به آنها اولویت مییابد) ؛

 کیارکرد ابتمیاعی کیارکه توسییی کارگر فردی و/یا بمعی ابرا
میشیود وکارکرد سرمایه که توس سرمایهدارفردی و/یا گروهی (یا فراگیر)
اعمال میگردد؛1
 تصاحب ار اضافی و مان کار اضافی که مهبع سود ،برره ،رانت
و مالیات را شهاسایی میکهد2.
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در سیییطوح میانجی وانضیییمامیتر انتزاع  ،تکامل نامو ون و مرکب و فرایهد ناقر
کالاییشدن در واقعیت به آن پیکرهبهدهای ا طبقات مهتری میشود که درآن شیوهی
مسیل سیرمایهدارانهی تولید ودو طبقهی اصلی ان ،یعهی کارگر و سرمایهدار ،در کهار
طبقهی نوپای متوس ی در میان دوطبقه اصییلی ،و ردهبورژوا ی در تولید و مبادلهی
کالایی سیاده قرار میگیرد .ا این روعهاصر طبقاتی این سا تارمرکب متشکل است ا
طبقهی سیییرمایهدار و طبقهی کارگر (در فعالیتهای صیییوصیییی و دولتی) ،طبقهی
متوسییی ِ بیهشیییدت متهیاقر (در فعالیتهای صیییوصیییی و دولتی) در چارچوب
سیییرمیایهداری ،و ردهبورژوا ی در تولید و مبادلهی کالایی سیییاده تحت سیییلطهی
رو افزون سیییرمیاییهداری .بیدیری اسیییت کیه ویرگی هریک ا این طبقات در رابطه
دیالکتیکی با یکدیگر ،همچهین بهبههای سییییاسیییی – ایدئولوژیکی آنها که فراتر ا
هدف این رساله است ،باید در هر کشوری به گونهای مشخر بررسی شود.

طبقات در سطح میانجیِ انتزاع
طبقهی سررمایهدار  -سرمایهداران ،فردی و/یا گروهی ،مالکان حقیقی وسایل تولید
هسیتهد .به سیبب توسعهی شرکتهای سرامی ،در سطح دوم انتزاع ،بهبهی حقیقی
مالکیت وسیایل تولید اهمیت دارد .مدیران ارشد چهین شرکتهایی نیز دارای کهترل
بر وسایل تولید هستهد و بر بررهبرداری ا این وسایل ،استخدام و ا راج کارکهان ،نوع،
چگونگی و حجم تولید ،و اتخاذ تصییمیمات سییرمایهگذاری کهترل و نیارت دارند ،و ا
این رو ،آنان مالک حقیقی وسایل تولید هستهد .بااینحال ،در کشورهای درحالتوسعه
اکثرییت سیییرمیاییهداران میالکیان حقوقی و حقیقی وسیییاییل تولیدند ودرعینحال
مدیرشرکترای ود نیزهستهد (یعهی مالک -مدیرند).
طبقیهی سیییرمایه دار ا راه کهترل و نیارتِ فرایهد ابتماعیِ تولید و گرد برای
انباشت سرمایه ،کارکرد فراگیرسرمایه را انجام میدههد 3.تفسیر این بهبهی کارکردی
سرمایهداران در سطح دوم انتزاع مستلزم تبیین بیشتر است .با افزایش تراکم و تمرکز
سرمایه ،سرمایه داران دیگر قادر نیستهد کارکردشان را به شکل شخصی و فردی انجام
دههید و در نتیجیه نییا به مدیران افزایش مییابد 4.همچهان که در ادامه در مقولهی
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طبقهی متوس واهیم دید ،این فرایهد همچهین مبین رشد مدیران طبقهی متوس
و فنسیالاران تجاری و تولیدی نسیبتام مسیتقلی است که شرح مشاآل آنها با تابی ا
کارکرد دوگانهی سرمایه و کار است.
با تکامل سیرمایهداری و پیشیرفت سیرمایهداری و فهاوری ،شررنشیهی و آمو
گسییترده در کشییورهای پیشییرفته و درحالتوسییعه ،قشییربهدی درون سییرمایهداران و
رده بوروژا ی برمبهیای مرارت ،آمو  ،رروت ،فرههگی ،مهزلت و بز آن ،بهشیییدت
اهمیت یافته است .در واژگان و مفرومسا ی ما تقسیم هریک ا این دو طبقه به مدرن
و سیییهتی ،برمبهای تقسییییم کار در سیییا ماندهی (مدیریت ،مالیه ،تولید ،با اریابی،
کارکهان و بز آن) ،وظایف آنان و مسیوولیتهایشییان در سییرپرسییتی ،به لحای تجربی
مفید و به لحای آماری ممکن اسیییت .بهگاهها با سیییا تارهای مدرن یا توسیییعهیافته
سیا وکارهای دیوانسیالارانهای در میهه ی کهترل ( و سرپرستی) در طول فرایهدهای
مدیریتی و تولید اسیتقرار بخشییدهاند  .این فرآیهد موبب رواب صوری و آیرشخصی
بین مدیران – مالکان و کارکهان شییده اسییت .بااینحال ،در بهگاههای سییهتی برمبهای
تقسییم کار کمتر توسیعهیافته ،سیا تار سا مانی آیررسمی و شخصی است .در چهین
بهگاههایی مفروم مدیریت آمیزهای ا ار های سیییهتی ،قومیتی یا محلی اسیییت .با
توبه به این ملاحیات ،تقریب سییرم سییرمایهداران مدرن و سییهتی ونیز صییاحبکاران
ردهبورژوا ی و سهس تقسیمبهدی فرعی آن برمبهای فعالیتهای تولیدی در صهعت،
کشیییاور ی و فعالیتهای حو هی گرد برمبهای دادههای متعارف آماری امکانپذیر
اسیت .متأسفانه چهان که در سطح انضمامیِ تحلیل بررسی واهیم کرد ،تقسیمبهدی
سییرمایهداران برمبهای اشییکال مختلف سییرمایه و مینداران سییرمایهدار در دادههای
متعارف آماری و اشیتاال امرسیادهای نیست .علاوه بر این ،به لحای تجربی ،باید تأکید
کرد که بایگاه اقتصیادی ،و ا نیر بهبه ی کمّی تصییاحب ار اضافی و فرصتهای
میادی ،سیییرمیایهداران کوچکی که برای مثال کمتر ا سیییه یا چرار کارگر دارند و در
فعیالییتهای تولید و گرد فعالاند ،یلی متفاوت ا ردهبورژوا ی نیسیییت .با این
حال ،بهرآم اهمیت سرم سرمایهدار کوچک در مقولهی سرمایهدار در تمامی کشورها،
فقییدان دادههییا ،آمییار و موارد دیگر ،ابییا ه نمیدهیید کییه بییهلحییای کمّی چهین
«سرمایهداران»ی را ا سرمایهداران بزرگتر تفکیک کهیم.
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مهبع درآمد مالکانِ تمامی اشیییکال سیییرمایه تصیییاحب ار اضیییافی ،یا بهطور
مسیتقیم و یا ا راه سریم شدن در سود سرمایهی تولیدی در اشکال سود سرام ،برره،
و رانت ،در فعالیتهای تولید و گرد  ،اسییت .مالکان حقیقی و حقوقی وسییایل تولید
کار اضییافی و/یا ار اضییافی در تولید سییرمایهدارانهی کالاها و دمات ،و مان کار
اضییافی در فعالیتهای گرد سییرمایهدارانه (مانهد تجارت ناب ،مالیه و مسییتالات) را
تصیاحب میکههد .در واقع ،اگرچه سیرمایه اساسام مبتهی است برمبار هی طبقاتی بین
کارگران و سییرمایهداران برسییر تولید ار اضییافی و مان کار اضییافی (کار پردا ت
نشده)  ،سرمایهدارانی که همواره در رقابت با یکدیگرند ،نیز بر سر تو یع ار اضافی
با یکدیگردرنزاع هستهد.
کیارگران بخش تجاری در لال مان کار لا م برای سیییرمایهداران تجاری ار
اضیییافیِ ل شیییده در فرایهد تولید را که برای مخارج رید توان کار آنان مورد نیا
است ،محق میکههد .ا این رو ،بخشی ا ار اضافی که سرمایهدار تجاری در شکل
سیود با رگانی به دسیت میآورد ا لال مان کار اضافی کارکهان تحق مییابد .این
امر همچهین در مورد سییرمایهدارانی که در فعالیت وامدهی هسییتهد صیید میکهد،
یعهی به این ترتیب بانکهای تجاری که روی وام برره دریافت میکههد ،سیییرامداران
یک بهگاه ،دارندگان اورا قرضیییه ،و دارندگان سیییایر اورا براداری که دارای ار
فینفسییه نیسییتهد ،دارندگان گواهی مالکیت و بز آن ،کسییب درآمد میکههد .به نیر
مارکس:
«درست همانطور که کار پردا تناشدهی کارگر مستقیمام برای سرمایهی
تولیدی ار اضافی ل میکهد ،کار پردا تناشدهی کارگر مزدبگیر تجارت
نیز سرمی ا این ار اضافی را سرمایهی تجاری تأمین میکهد( ».سرمایه ،بلد
سوم ،فصل هفدهم)
«سرمایهی تجاری تهرا ا طری کارکرد در تحق ار
با تولید همچون سرمایه عمل میکهد و بدین ترتیب ا ار

هاست که در فرایهد
اضافی که سرمایهی
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کل تولید کرده برداشت میکهد .حجم سود تابر مهفرد به حجم سرمایهای وابسته
است که میتواند در این فرایهد به کار برد و هر قدر کار پردا تناشدهی
کارکهانش بیشتر باشد بخش بیشتری ا سرمایها را میتواند صرف رید و
فرو کهد .همین کارکرد که به کمک آن پول تابر به سرمایه بدل میشود
عمدت ما به دست کارکهان وی عملی میشود .کار پردا تناشدهی این کارکهان در
عین حال که ار اضافی ل نمیکهد ،سرمایهدار تجاری را قادر به تصاحب
اضافی میکهد که در عمل در قبال سرمایهی وی ،همان تأریر را دارد.
ار
بهابراین ،مهبعی برای سود وی محسوب میشود .در آیر این صورت ،تجارت در
مقیاس گسترده به شکل سرمایهدارانه نمیتوانست انجام شود( ».همان)
مورد مالکان زمین و مالکیت سرمایهدارانه بر زمین ر درسرمایهداری ناب تمامی
انواع مین بهعهوان یک نرادهی طبیعی ،در مالکیت صییوصی است .بااینحال ،مین
وسییییلهی تولید اصیییی اسیییت .بر لاف بسییییاری ا کالاهای دیگر مانهد تجریزات،
ماشینآلات و بز آن ،مین حاصل کار انسان نیست و بهابراین کالا نیست و قیمت آن
مان کار ابتماعام لا مِ آن رقم نمی ند .به این دلیل ،برای میهی که رید و
را ار
فرو میشود با ار باری رانت (اباره) آن تعیین میشود ،یعهی برای رید رانتی
که ا مین حاصل شده است .به نیر مارکس ،با توبه به این که:
«تمامی نوسیانهای ناشیی ا رقابت ،تمامی سوداگریهای روی مین و
نیز مالکیت کوچک ارضی را که در آن مین ابزار اصلی تولیدکههدگان است
و ا اینرو آنیان بیایید بیه هر قیمتی آن را بخرنید ،نادیده میگیریم ...قیمت
مین میتواند بدون رشیید رانت افزایش یابد ،یعهی )1 :با کاهش صییرف در
نرخ برره که سیییبب میشیییود رانت به قیمت بیشتری به فرو برسییید و
ا اینرو ار باری رانت ،یا قیمت مین ،افزایش مییابد؛  )2بهواسیییطهی
افزایش بررهی سرمایه ای که برای مین در نیر گرفته شده است… قیمت
مین میتوانید افزایش ییابید ،یرا رانت افزایش مییابد ...با این حال ،قیمت
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مین میتواند حتی وقتی افزایش یابد که برای محصییول کشییاور ی کاهش
یافته است( ».سرمایه ،بلد سوم ،فصل 5)44
علاوه بر این ،بر لاف سییایر کالاها ،پرههی مین محدود و کیفیت ،مکان و بارآوری
آن متمیایز اسیییت و مکان آن تفاوتی در مورد تهوع کاربری آن ایجاد میکهد .به نیر
مارکس:
«هرگاه نیروهای طبیعی را ،واه آبشییار و معادن آهی و آبهای پر ا ماهی
باشید ،یا مکان سیا تمانی که ا بای مساعدی بر وردار است ،بتوان انحصاری
کرد و به سود ما اد سرمایهدار صهعتی که ا آن استفاده میکهد ضمانت بخشید،
آنگاه مالک بهواسییطهی تملک بخشییی ا مین ،دارندهی این چیزهای طبیعی
می شیود و این سیود ما اد ا کارکرد سیرمایه را به شیکل رانت استخراج واهد
کرد ....بهابراین بخشییی ا بامعه ا بخش دیگر برای کسییب مجو سییکونت در
مین راج میگیرد ،چهیان که مالکیت مین به طور عام به مالک مین امتیا
بررهبرداری ا کیالبید مین ،اعما مین ،هوا و بهابراین حفو و تکامل حیات را
واگذار میکهد( ».سرمایه ،بلد سوم ،فصل )44
این ویرگیهای اص به انواع متفاوت رانت مهجر می شود که مالک مین دریافت
میکهد .رانت فوودالی ،بر لاف رانت سیییرمایهدارانه ،مبتهی بر اببار آیراقتصیییادی و
وابسیتگی شیخصی دهقانان به اربابان است .به لحای تاریخی ،رانت فوودالی سه شکل
رانت کار ،رانت بهسیی و رانت پولی داشیت .دو مورد نخسییت اساس ما مرتب با اقتصاد
معیشیتی ،نه اقتصیاد پولی – کالایی است .رانت پولی ویرگی وال فوودالیسم و تکوین
مهاسبات پولی – کالایی است (نعمانی ،1351 ،فصلهای  11 ،1و .)12
در سیییرمیایهداری مالک مین در سیییودِ ابارهدارِ سیییرمایهدار و/یا ارعِ ابارهدارِ
ردهبورژوا سیریم اسیت .در مورد مزارع سیرمایهداری رانت سرمایهدار به مالک مین
فراتر ا سیود ارع است ،یعهی بخشی ا ار اضافی است که ا میانگین سود فزونی
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میگیرد 4.در صوص مالکیت سرمایهدارانه بر مین دو نوع انحصار وبود دارد :انحصار
مالک بزرگ مین و انحصیار مدیریت سیرمایهدارانهی مین .وبود انواع انحصار موبد
رانیت مطل و تفیاضیییلی اسیییت که مالکان مین تصیییاحب میکههد ،نه ابارهداران
سرمایهدار یا ردهبورژوا .مالکانی که مینشان را برای تولید کشاور ی اباره میدههد
انواع مختلفی ا رانت (مطل  ،انحصاری و تفاضلی) دریافت میکههد .مالکان میهی که
دارای مواد کیانی ،مثلیام ذ یایر آیال ،مس ،گیا  ،نفیت و بز آن هسیییتهد ،و مالکان
مجتمعهای سا تمانی در شررها و مراکز صهعتی ،برای مها ل مسکونی ،سا تمانهای
صیییهعتی ییا تجیاری ،یا ادارههای عمومی ،همگی همان نوع رانت را دریافت میکههد.
بهابراین ،رانت مین صییرفام در کشییاور ی یافت نمیشییود .در تمامی این موارد ار
اضافی ل شده توس کارگرانی که روی این مینها کار میکههد نخست در دستان
ابارهدارِ سیرمایهدار فرومیریزد .بخشیی ا این ار اضیافی به شیکل میانگین سییود
سیرمایه در دست ابارهدار باقی میماند .ابارهدار ملزم است بخش دیگری را که ما اد
بر میانگین سیود اسیت بهعهوان رانت ارضی به مالک مین واگذار کهد .بهابراین ،مهبع
رانت ار اضافی است .ا اینروست که رانت ارضی سرمایهداری رواب میان این سه
طبقیه را در بامعهی سیییرمایهداری ارائه میکهد :کارگران ،سیییرمایهداران ابارهدار و
مالکان مین .با این حال ،تکامل سیرمایهداری عملام مالکان ارضی را یر سلطهی ود
قرار داده اسیییت و مالکان ارضیییی را میتوان بهعهوان لایهای ا سیییرمایهداران در نیر
گرفت .علاوه بر این ،درسیییت مانهد سیییرمایهداران کوچک (که با تعداد کمی کارگر به
فعالیت اقتصیییادی مشیییاولهد) بهمثابه ردهبورژوا ،فقدان دادههای آماری میتواند به
کمّیسا ی ِو تقریب آیرنیاممهد این لایه مهتری شود.

طبقهی کارگر  -کارگران به صییورت فردی و بمعی مالک حقوقی و حقیقی وسییایل
تولید نیستهد .بهابراین ،آنان ناگزیر ا فرو
صوصی در سهررهای تولید و گرد

توان کارشان در با ار و کار برای سرمایهی

و به طور آیرمستقیم ا طری دولت و نرادهای

آن ،بیهعهوان کیارگر مولید ییا آیرمولید ،میاهر ییا نیامیاهر ،یدی یا فکری ،پارهوقت یا
تماموقت هستهد .در نتیجه ی تعمی تقسیم فهی کار و فرایهد تراکم و تمرکز سرمایه،
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آنچه تولید میشیییود دیگر محصیییول مسیییتقیم تولیدکههدگان مهفرد نیسیییت ،بلکه
محصول مشترک کارگر بمعی در دورپیماییهای تولید و گرد
کارگر فردی و بمعی که با دست و ماز

است.

کار میکهد ،کارکرد تولید ار

اضافی

را انجیام میدهد یا در مورد کارگر نامولد مان کار اضیییافی در ا تیار مالک حقوقی و
حقیقی وسیایل تولید را ارائه میکهد .نخستین فرایهد به استثمار آنها مهتری میشود
و در مورد دوم آنان تحت کهترل و نیارت مسیتقیم و آیرمسیتقیم سرمایهی فردی یا
گروهی به لحای اقتصادی سرکوب (یا استثمار) میشود.
در مقایسیه با توصیف طبقهی کارگر در سا تار اقتصادی سرمایهداری ناب (بخش
دوم) ،بر ی مفاهیم مانهد کارگر مولد و نامولد نیا به روشیینسییا ی دارد .در اقتصییاد
سییاسی مارکسیستی «کار نامولد» به هیچ عهوان اشاره به کیفیت یا سودمهدی کارگر
یا کالاها و دمات تولید شیییده یا نوع کار موردنیا ندارد .این تمایز صیییرفام تحلیلی یا
مفرومی اسییت چراکه اینها مقولههایی اقتصییادی – ابتماعی هسییتهد .اصییلاحات کار
مولد و نامولد به آن رواب ابتماعی اشیییاره دارد که در آن کارگر دسیییتمزدی ود را
مییابد ،واه در مقام کارگری مزدی برای ل ار اضافی که دستمزد وی بهعتوان
سییرمایهی متایر تلقی میشییود ،واه در مقام کارگری مزدی که کار وی مسییتقیمام
ار اضافی ل نمیکهد ،بلکه با ایجاد مان کارِ پردا تناشده ،کار اضافی ،هزیههی
سیییرمایه را تقلیل میدهد .به لحای تحلیلی ،کار نخسیییت برای سیییرمایهی تولیدی -
صیییهعتی ،کشیییاور ی و بر ی فعالیتهای دماتی – انجام میشیییود و دومی برای
سییرمایهی نامولد در فعالیتهای گردشییی ناب اسییت .این تمایز مفرومی برای تبیین
فرآیهد تولید ار اضیافی در سیرمایه داری ضیروری اسییت .تبعیت کار ا سرمایه در
فرایهد تاییر در بهبهی همکارانه ی فرایهد تولید به رشد کار بمعی ،توان کار بمعی،
ماهر و ناماهر« ،دستی» یا «آیردستی» ،مهتری میشود .کار فردی و بمعی تااندا های
در سیییهرر تولیید ار و بیدین ترتیب ار اضیییافی ل میکهد در حالی که کار
دیگران (برای مثال ،کارگران بخش مالی) که درگیر سهرر گرد دورپیمایی سرمایهی
پولی برای تحق و تو یع این ار اسیت ،کار نامولد در نیر گرفته میشود .کارگران
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ممکن اسیت در اسیتخدام بهگاههای صیوصیی یا دولت در سهررهای تولید و گرد
باشهد .اما تمامی این کارگران چهان که پیش تر بحث شد ،در فرایهدهای متمایز تولید
مشیارکت دارند .با فر ربات سایر عوامل ،دستمزدهایشان همگی با تاب ار توان
کاریشیان اسیت .با این حال ،در سیرمایهداری ار اضیافی را کارگران گروه نخست
ل میکههد  .لیکن کار اضیییافیِ کارگران گروه دوم بهطور مسیییتقیم در تصیییاحب
سیییرمایهداران و دولت قرار میگیرد .به عبارت دیگر ،کارگر نامولد و کارگر مولد هردو
کارگرند .اما پردا ت به کارگر نامولد «بهطور مسیتقیم با سرمایه مبادله نمیشود بلکه
ا محل ار اضیافی ییا درآمد سرمایهی مولد و نامولد] انجام میشود» (کرامهتون و
گیابیای  .)15 :1711بهیابراین کار «نامولد» در دورپیمایی کلی سیییرمایهی پولی ،در
سییهررهای تولید و گرد  ،و تحت سییرمایهداری انحصییاری در فرایهدهای پیچیدهی
تحق و تو یع ار اضییافی نقشییی اسییاسییی ایفا میکهد .به نیر مارکس« ،ا آنچه
تاکهون گفته شیده نتیجه میگیریم که کار مولد بودن کیفیت کار است که فینفسه با
محتوای اص آن کار ،فایدهمهدی اص یا ار مصییرفی اصییی که بیان میکهد،
مطلقیام ارتباطی ندارد ».یا «بهابراین کاری با محتوای مشیییابه میتواند مولد باشییید یا
نامولد( ».کارل مارکس ،نوشتههای اقتصادی 1)1144-1141
در بوامع واقعام موبود بسیییاری ا «شییالها» تاحدی مولد و تاحدی نامولدند ،و
تشیخیر این مقولههای ابتماعی در بررسهای تجربی بهآایت دشوار است .در واقع،
تشییخیر این مقولهها بر اسییاس دادهها و آمارهای نیروی کارو اشییتاال موبودعملام
ناممکن است .با این همه ،در اینبا این تمایزمفرومی مرم است.
مورد کرارگران بیکرار در موهو سررازی طبقرهی کرارگر  -بیا تولید ابتماعی
گسیتردهی سرمایه ،یعهی انباشت سرمایه ،همراه با با تولید گستردهی بمعیت شاآل
و بیکار اسیت .بهابراین ،تحلیل مارکس ا طبقهی کارگر را نمیتوان به بمعیت شاآل
محدود سیا ت ،هرچهد در شمار کل تمامی آنانی که ا وسایل تولید بیگانه شدهاند و
برای ندهماندن توان کار ود را در با ار به فرو میرسییانهد ،و ن نسییبی شییاآلان
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بیشییتراسییت .روشیین اسییت که همهی کسییانی که به با ار کار میروند شییالی پیدا
نمیکههد.
مارکس در سیییرمایهداری کارگران را برمبهای بدایی تاریخی و مسیییتمرشیییان ا
وسییایل تولید (تولید و با تولیدشییان بهعهوان بیهوایان) ،و برمبهای اسییتثمار آنان ،الزام
آنان با با تولید ودشیان بهمدد با تولید سرمایه ،مفرومسا ی میکهد .ا اینروست که
طبقهی کارگر به دو مقولهی باهم مرتب تقسیم میشود :شاآلان و بیکاران .گروه دوم
را مارکس بهطور عام بهعهوان «بمعیت ما اد نسیییبی»« ،ارتش ذ یرهی صیییهعتی»،
«ارتش ذ یرهی قابلتصرف» ،یا «ارتش ذ یرهی کارگران» می واند1.
بمعیت ما اد نسیبی شیامل لایهای ا بیکاران درا مدت است که ترکیب شتاب و
مختصیات انباشت و تصور نامهاسب بودن ودشان برای اشتاال سرمایهداری به سبب
سن ،بهسیت ،تجربهی گذشته ،یا فقدان تجربه ،یا ناتوانی و بز آن ،آنان را محکوم به
بیهوایی میکهد .هرقدر ارتش ذ یره نسیییبت به اشیییتاال بیشتر باشییید ،رقابت برای
اشتاال بیشتر و دستمزد پایینتر واهد بود .هستی و با سا ی پایدار ارتش ذ یرهی
کارگران مؤلفهی مرم تعیین سطح دستمزدهاست .ا این رو ،بیکاران بهعهوان بمعیت
کار ما اد عهصیر ضیروری انباشیت سیرمایه یا توسعهی سرمایهداری هستهد ،و به این
دلیل بخشی ا طبقهی کارگر به حساب میآیهد :انباشت سرمایه با با تولید گستردهی
شاآلان و بیکاران همراه است.
«اما در عینحالی که بمعیت کار ما اد شیرط لا م انباشییت یا توسعهی
رروت برمبهای سیییرمایهدارانه اسیییت ،متقابلاّ ،بمعیت ما اد اهرم انباشیییت
سیرمایه یو] شیرط وبود شییوهی تولید سرمایهداری میشود .این بمعیت
ارتش ذ یرهی صییهعتی در دسییترس را تشییکیل میدهد که دربسییت ا آنِ
سییرمایه اسییت چهان که گویی سییرمایه به هزیههی ود آن را پرور داده
اسیییت .مسیییتقل ا محدودیتهای افزایش واقعی بمعیت ،ارتش ذ یرهی
صیهعتی برای الزامات درحالتاییر ودگسیتری سیرمایه ،تودهای ا مصالح
انسییانی را مریا میکهد که آمادهی اسییتثمار اسییت ...تولید سییرمایهداری
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بههیچعهوان نمیتواند ود را به توان کار قابلتصیییرفی محدود سیییا د که
رمرهی افزایش طبیعی بمعیت اسییت .این تولید برای فعالیت آ اد به ارتش
ذ یرهی صییهعتی مسییتقل ا این محدودیتهای طبیعی نیا دارد ...بهابراین
انبوه نسیبی ارتش ذ یرهی صیهعتی با انرژی بالقوهی رروت افزوده میشود.
اما هرچه ارتش ذ یره نسبت بیشتری ا ا ارتش فعال کارگران باشد ،انبوه
میا اد بمعیت گردآمده که تیرهرو یا نسیییبتی معکوس با شیییکهجهی
کاریا دارد ،بیشتر است .سرانجام آن که هرقدر لایههای بیهوای طبقهی
کارگر و ارتش ذ یرهی صییهعتی بزرگتر باشییهد ،بیهوایی رسییمی بیشییتر
میشییود .این قانون مطل انباشییت سییرمایهداری اسییت .همچون هر قانون
دیگری شییرای بسیییاری در عمل این قانون را تعدیل میکهد که تحلیل آن
در اینبیا موردنیر میا نیسیییت( ».میارکس ،سیییرمیایه ،بلد اول ،فصیییل
بیستوپهجم)
برای مثال ،بر ی گرایشهای متقابل یا تعدیلکههده ی گرایش انباشت سرمایه در
درسییطح انضییمامیتر بررسییی عبارتهد ا به  ،قحطی ،بیماریهای همهگیر و کاهش
فقر مطل  ،و کاهش نرخ ادوولد تا اندا های به سییبب مبار ات نان برعلیه فر ندآوری
دمات برداشتی عمومی و سیاستهای دولتی.
و به سبب گستر
کارگران به دلایل مختلفی بیکار میشوند .مارکس سه شکل ارتش اصلی ذ یرهی
صیهعتی را شهاسایی کرد .نخست ،بهعهوان ویرگی سرمایهداری ،بابهبایی نیروی کار
به سییبب دگرگونی فهی انبوهی ا افراد را ایجاد میکهد که بایسییت شییاآل میبودند و
نیا دارند در مقام کارگر مزدبگیر شییاآل شییوند اما هماکهون نمیتوانهد شییالی پیدا
کههد (اقتصیاددانان متعارف آن را بیکاری چر های می وانهد که مرتب است با رون
و رکود اقتصیییادی) .این بخش ا ارتش ذ یره در صیییورت نیا سیییرمایه ا همه در
دسترستر است.
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دوم ،آنانی را که ارج ا تولید سییرمایهداری ،مثلام در کشییاور ی سییهتی ،ود را
با تولید میکههد ،می توان وادار به فرو

توان کارشیییان کرد .علاوه بر این ،در نواحی

روسیتایی ،تکامل سیرمایهداری بیکاری گسترده و مزدهای ناچیزِ همهای آن را تشدید
میکهد .مارکس این ارتش ذ یرهی روسیییتایی را بمعیت ما اد «پهران» مینامد .در
بران معاصر ،این ارتش ذ یرهی پهران در کشورهای کمتر توسعهیافته و پیشرفته به
شیکل بذب نیروی کار ا راه مرابرت درون اقتصاد ملی یا فراسوی آن وبود دارد .یا
در کشیورهای اسیلامی که در آن نرخ مشارکت نان ناچیز است ،مانهد ایران و ترکیه،
عرضهی بالقوهی کارگران ن را میتوان بخش مرمی ا ارتش ذ یرهی پهران دانست.
سیوم ،مارکس ارتش ذ یرهی «ایستا» را آن کسانی شهاسایی کرد که در پیوند با
بر ی والهای مهطقهای یا صییهعتی توان کاری یا مرارتهایشییان توسییعه نیافته یا
مهسییوخ شییده اسییت .آنان شییامل کسییانی میشییود که یلی کم و نامهیم اسییتخدام
میشیییوند .علاوه بر این سیییه گروه ،آنانی هسیییتهد که در حاشییییههای بحرانی تولید
ابتماعی ندگی میکههد و در تقسییم حاکم کار ادآام نشدهاند .آنان انبوه بیهوایانیاند
که که به فقر مفرط دچار شییدهاند و تریدسییتان شییرری بهحسییاب میآیهد« .بیهوایی
نوان انهی ارتش فعال کارگران و و نعشییی بر دو

ارتش ذ یرهی کارگران اسییت...

بیهوایی همراه با بمعیت ما اد ،شرط تولید سرمایهداری و توسعهی رروت سرمایهداری
را تشییکیل میدهد .بیهوایی هزیههی بانبی تولید سییرمایهداری اسییت ،اما سییرمایه
میداند که چهگونه بار این هزیهه را بر دو
متوس بیهدا د( ».سرمایه ،بلد اول ،فصل

طبقهی کارگر و لایههای پاییهی طبقهی
بیستوپهجم)7

ارتش ذ یره ی کیارگران ،بمعییت بیکیار کیارگران ،اآلیب مردان و بیه شیییکل
رو افزونی نان ،کارگران بوان و مرابر و تولیدکههدگان کشییاور ی ،اسییاسی ما برحسب
الزامات سییرمایهداری رشیید مییابهد .با توبه به این که حفو سییطح ندگی انواده
بهشیکل رو افزونی وابسته به دو یا تعداد بیشتری مزدبگیر وابسته است ،نان به کارگر
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مزدبگیر بالقوه مرمی تبدیل شدهاند .با مشارکت رو افزون نان ،بوانان و مرابران در
بیا ار کیار ،توان کار آنها بخش مرمی ا ارتش ذ یره میشیییود .بههر تقدیر ،همهی
آنیانی کیه بیکیارنید یا کار دایم ندارند به این انبوه تعل دارند .علاوه بر این ،در بران
معاصیر ،طبقهی متوسی نیز دسیتخو قوانین انباشت سرمایه است و میتواند بیکار
شییود .بااینحال ،به لحای تجربی احتمال بیکار شییدن آنان ،بهویره در لایههای بالایی
این طبقه ،کمتر ا طبقهی کارگر است.
طبقهی متوسر  -کارکهان طبقهی متوس ی مالک حقیقی و حقوقی وسییایل تولید
نیسییتهد .با این حال ،آنان (مسییتقیمام در مقام مدیر ،یا آیرمسییتقیم در مقام کارکهان
بسییار ماهر ،بر لاف کارگران مولد یا نامولد) در سطوح متایری در سهررهای تولید و
گرد کارکرد کهترل و نیارت سیییرمایه را برعرده دارند .با این حال ،چون آنان فاقد
وسیایل تولید هستهد ،کارکرد سرمایه و/یا کار بهطور ودبه ود آلبه نمییابد .آنان به
درباتی متفاوت تا اندا های اسییتثمار و یا ا لحای اقتصییادی سییرکوب میشییوند و تا
انیدا های نیز تصیییاحیب میکههید .ا آنبیایی که کارکرد سیییرمایهای آنان در قبال
گزیهههای راهبردی سیییرمایهداری بهطور ودکار چیره نیسیییت ،نقش اصیییلی آنان
اسیتثمارگری یا تصیاحبگری نیست .بهواسطهی کارکرد دوگانهشان ،پردا ت به آنان
مرکب ا دو بخش دستمزد برمبهای توان کار و «رانتِ وفاداری» ا محل سود است .ا
این رو ،حقو کارکهان طبقه ی متوس بالاتر ا کارکهی است که ا همان مرارت فهی
بر وردار اسیت اما تحت نیارت قرار دارد و ا اسیتقلال نسبی بررهمهد نیست .این امر
نشیاندههدهی تأریر عوامل اقتصیادی ،سیاسی و ایدئولوژیک در تعیین درآمد کارکهان
طبقهی متوسیی اسییت که چیزی را موسییوم به «رانت وفاداری» با تاب میدهد .این
رانت وفاداری برمبهای توان کار ،بیش ا حقو یا دستمزد کارگران بسیار ماهر است.
بیا این حیال ،با وبود پیچیدگی سیییا تار ابتماعی و بهرآم دشیییواری عملی
شیهاسایی عملی این فعالیتها ،یا «مشاآل» ،که وظایفشان صرفام همار یکی ا این
کارکردها نیسییت ،میتوان به لحای تحلیلی کارکرد کار و سییرمایه در فرایهد تولید و
گرد را شهاسایی کرد.
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بیا توبیه به مباحثات دربارهی مفروم و مقولهی طبقهی متوسییی  ،پیدایی این
طبقه و رفتار سییاسی به شدّت دوگانه ا  ،بر ی مشاهدات ضروری است .چهان که
پیشتر طرح کردیم ،میارکس به شیییکل گسیییتردهای ا تمامی ویرگیهای تحلیلی
طبقات اصلی سرمایهداری بحث نمیکهد .بهرآم پارهای ارباعات به بر ی بهبههای
مشیخصات طبقهی متوس یا ارباع به آنها به عهوان بخش متمایزی ا «قشربهدی
ابتماعی» در سییطح انضییمامی بررسییی ،این امر در مورد طبقهی متوس ی صییحت
بیشتری دارد .با این حال ،استفادهی صریح ا واژهی «طبقهی متوس » و ارباع به
مهبع بخشیی ا درآمد این طبقه در پیوند با سیود سرمایهداران صهعتی و تجاری در
نقد مارکس ا تحلیل ریکاردو ا ار اضافی در اوایل دههی  1141روشن است:
«اینها تهاقضییاتی اسییت که ریکاردو در این فصییل با آن مقابله میکهد.
آنچه وی ا یاد میبرد که بر آن تأکید کهد شمار روبه رشد طبقات متوس
اسییت که در میان کارگران ا سییویی و سییرمایهداران و مینداران ا سییوی
دیگر ایسیییتیادهانید .طبقات متوسییی دامههی هردم فزایهدهای ا درآمد را
مسییتقیمام به ود ا تصییاص میدههد ،آنان باری هسییتهد که بهشییدت بر
شیییالودهی کاری سیییهگیهی میکههد و امهیت ابتماعی و قدرت دههزارتای
بیالیایی را افزایش میدههد( ».مارکس ،نیریههای ار اضیییافی ،فصیییل
هجدهم)
و« :آن طبقات و یرطبقاتی که معیشییتشییان بهطور مسییتقیم ا محل
کارشیان ناشی نمیشود پرشمارتر میشوند و برتر ا قبل ندگی میکههد ،و
شمار کارگران نامولد نیز افزایش مییابد( ».همان)
افزایش رو افزون در تقسیییم فهی کار همراه با تراکم و تمرکز سییرمایه به شییکل
عمودی و افقی ،ملی و بینالمللی ،به سرمایهداری انحصاری در اقتصادهای پیشرفتهی
سرمایهداری انجامید که دو نتیجهی مرم داشت .ا سویی ،این تاییر بر رابطهی کار –
سیرمایه تأریر گذاشیت ،اسیتقلال نسبی شاآلان را کاهش داد و فرایهد کیفیت دایی و
مرارت دایی را در بسییاری ا بخشهای اقتصیادی بزرگمقیاس تشدید کرد و به طور

طبقات در سرمایهداری در سطوح میانجی و انضمامی تحلیل

پیوسته بر تبعیت کار بمعی ا سا ماندهی سلسلهمراتبی کهترل ،نیارت و هماههگی
به دسیت سیرمایه افزایش بخشیید .ا سیوی دیگر ،این فرایهد بر شمار نوع بدیدی ا
کارکهان ،یعهی مدیران ،مرهدسییان ،تکهسییینها ،و فنسییالاران حو هی کسییبوکار،
پروهشی و دانشگاهی ،افزود ،چهان که کارکهان نیمهمستقل صاحب مدرک تحصیلی و
بیا مرارت بسییییار بالا در سیییهررهای تولید و گرد افزایش یافتهد .به عبارت دیگر،
بخشیییی ا وظایف شیییالی تمامی این کارکهان طبقهی متوسییی را به لحای تحلیلی
میتوان بهعهوان کارکرد هماههگی فهی کار بمعی در فرایهد کار توصییییف کرد .لیکن
بهبهی دیگری ا کارکردِ این طبقه بهش یدّت متهاقر مرتب اسییت با اعمال کهترل و
نیارت مسیتقیم و آیرمستقیم بر سایر کارکهان ،وظایف مدیریتی و طراحی که کهترل
و انضیییبیاط بیشتری را محق میکهید و ا اینرو بررهوری نیروی کیار در دمت به
انباشت سرمایه افزایش مییابد .ا این رو ،این گروه ا کارکهانِ طبقهی متوس بخشی
ا کارکرد سرمایهی گروهی را انجام میدههد.
در این فرایهد علاوه بر حضیییور کار بمعی بهشیییدت تمایزگذاری شیییده ،بدایی
مالکیت ا مدیریت مسیتقیم ،به رشید تقسیم فهی و ابتماعی کار مهتری میشود (که
ود پیآمدِ تراکم و تمرکز سیییرمایه اسیییت) .چهان که پیشتر دیدیم ،این فرآیهد به
گسیتر سرمایهی گروهی یا فراگیر میانجامد .در این وضعیت بدید ،کارکرد کهترل
و نیارتی را که سیرمایهدار در فرایهد ار یابی و استخراج کار اضافی انجام میداد ،تا
اندا های به نمایهدگان سییرمایه ،یا نوع اصییی ا کارکهان مزدی ،واگذار میشییود که
فاقد مالکیت حقوقی و حقیقی وسییایل تولیدند .به نیر مارکس ،با این تحول« ،مدیرانِ
صیییرف که هیچگونه مالکیتی بر سیییرمایه ندارند ...تمامی کارکردهای واقعی را که به
معهای دقی کلمه مرتب با وظایف سییرمایهداران اسییت انجام میدههد( »....سییرمایه،
بلد سوم ،فصل بیستوسوم)
در نتیجه ،و در طول مان ،تمام یا بخشیییی ا کارکرد کهترل و نیارتی سیییرمایه
بهطور مسییتقیم به مشییاآل مدیریتی و بهطور آیرمسییتقیم و تا اندا های به مشییاآلی
واگذار میشیود که مسیتلزم کارکهان ماهر صیاحباعتبارو مدرک با استقلال نسبی در
کیار اسیییت .رشییید عملییات بزرگمقیاس در یک یا چهد کار انه در سیییطح ملی و
بینالمللی و رشید اندا هی شیرکتها ،سطوح مختلفی ا پروهش ،برنامهریزی ،نیارت،
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ار ییابی و کهترل کیفییت ،همیاههگی ،کهترل و نییارت بر کیار مدیریت شیییده برای
تصیمیمات مربوط به مبادله در با ار عوامل و محصیولات ،نوآوری ،با اریابی ،تصمیمات
سیییرمیاییهگیذاری و میدیریت دارایی (فیزیکی و مالی) ،برای مدیریت عمومی و مالی
بهگاهها را الزامی سییا ته اسییت .همهی اینها تحت هدایت و مهط سییرمایه ،برمبهای
مالکیت حقوقی و حقیقی وسیییایل تولید انجام میشیییود .بااینحال ،این همه نشیییان
میدهد که کارکرد سیرمایه نیز تقسییمبهدی شده است و سرمایهداران ،بدون تاییری
در ماهیت و یسییت سییرمایهداری «کار اداره و کهترل دایمی افراد و گروهها را به نوع
اصی ا کارگر مزدبگیر» واگذار میکههد .مارکس مینویسد:
«درسییت ا همان آآا که سییرمایهی سییرمایهدار به حداقل مقدار لا م
رسید که تولید سرمایهدارانه به معهای دقی آآا شود ،سرمایهدار ود را ا
کیار عملی رها میکهد .پس اکهون کار نیارت مسیییتقیم و دایم بر کارگران
مهفرد و گروههای کارگران را به نوع ویرهای ا کارگر مزدبگیر واگذار میکهد،
ارتش صهعتی کارگران ،تحت فرماندهی سرمایه دار ،همچون ارتش واقعی به
افسران (مدیران) و دربهداران (پیشکاران ،سرپرستان) نیا دارد که در حین
انجام کار به نام سیرمایه فرماندهی کههد .کار سرپرستی کارکرد قوامیافته و
انحصاری آنان میشود( ...سرمایه ،بلد اول ،فصل سیزدهم)
با گذشت مان ،ا راه صدور سرمایه و رشد انحصارهای تک بانبه و چهدبانبهی
دا لی صوصی – دولتی در کشورهای درحالتوسعه ،همهی این تاییرات ابتماعی
به رشیید کارکهان طبقهی متوس ی مهتری شییده اسییت .به کارکهان سیییاسییی دولت
بداگانه میپردا یم.
طبقهی متوسییی طبقهای به شیییدّت متهاقر و درحال گذاری اسیییت بین دو
طبقهی اصییلی سییرمایهداری که ،چهان که در بالا گفته شیید ،بهواسییطهی کارکرد
دوگانهی سیرمایهی گروهی و کار بمعی ،به درباتی متفاوت در بران واقعی حضور
پیدا میکهد وهمواره بین مهافع متضییاد طبقاتی سییرمایهداران و کارگران در نوسییان
است .این کارکردها در مشاآل موبود در سهررتولید و گرد و نیزکار مولد و نامولد
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بیاهم میآمیزد .چهین بیایگاه طبقاتی متهاقضیییی در سیییطوح مختلف بایگاههای
میدیریتی و حرفیهای را کارکهان صیییاحبمدرک بسییییار ماهری پر میکههد که در
طراحی ،پروهش دربارهی رو های بدید افزایش بررهوری کار ،حسییابداری ،رایانه،
آمو و پزوهش دانشیییگیاهی ،کیارگزاری ،ارتباطات ،در مقام پروهشیییگر ،با رس،
تکهسیین و آیره ا اسیتقلال نسبی در فرایهد کار بر وردارند .علاوه بر این ،توسعهی
فهاوری کار متخصیصیانی صیاحباعتبار را ضیرورت بخشییده که بر شرای کار ود
کهترل نسییبی دارند اما نرایتام باید الزاماتی را تأمین کههد که انباشییت سییرمایه رقم
می نید .در اینبیا ،کیارکهان کارکردهای سیییرمایه را درونی میکههد و در مقابل ا
پادا وفاداری مهفعت میبرند .علاوه بر این ،در بوامع سیرمایهداری معاصر  ،تو یع
سیییرام داراییهای سیییرمایهدارانهی صیییوصیییی در میان کارکهان ،بهرآم دامههی
محدود  ،به پیچیدگی بیشتر در سیییا تارهای طبقاتی مهجر میشیییود .بر ی در
بیایگیاههای ابتماعی مدیریتی ،و حتی در بایگاههای حرفهای و طبقهی کارگری،
میتوانهد همزمان بایگاههای طبقاتی رانتگیرانه و کارمهدی داشته باشهد .این مورد
نیز تصدیقی بر کارکرد دوگانهی طبقهی متوس درون مهاسبات طبقاتی است.
بیااینحال ،طبقهی متوسییی نیز وقتی کارکرد کار را انجام میدهد در کهترل و
تحت نیارت سیرمایه اسیت .هرقدر این کهترل و سییرپرسییتی بیشتر باشد ،طبقهی
متوسی بیشتر کارکرد کار بمعی را انجام و استقلال نسبیا را ا دست میدهد.
در واقع ،شیییرای عیهی ائتلییاف یییا همگرایی بییا کییارگران مشیییروط بییه فرایهیید
پرولتریزهشیییدن ،یعهی ناپدید شیییدن کارکرد سیییرمایه در لایههای پایینتر طبقهی
متوسیی اسییت .اما در عین حال ،با افزایش پیچیدگی سییا تار همکاری در سییطح
برییانی ،قییدرت و اقتییدار کهترلکههییدهی بیشتری در رأس هرم مییدیریتی و در
کانونهای توسیییعهی محصیییول و نوآوری مالی تمرکز یافته اسیییت .بهابراین ،درون
طبقهی متوسیی  ،در عین حال که لایههای پاییهی و میانی این طبقه کماکان درگیر
فرایهد پرولتریزهشیدن هستهد ،کارکردهای بدید و پیچیدهتر مدیریتی در بهگاههای
مدرن ،گروه کوچک و برگزیدهای ا این طبقه را با کارکردی «شییبهسییرمایهای» به
رأس فرایهد تصمیمگیری بالا میبرد .اما بهطور عام ،مهافع سا تاری طبقهی متوس
با تاب طیفی در میان دو رأس کارکردهای سیییرمایهی گروهی و کار بمعی اسیییت.
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سیوگیری سییاسیی این طبقه نیز با تاب طیف مشابری است که متأرر ا تعامل بین
بیایگیاه متهیاقرشیییان در مبیان کیار و سیییرمایه ،و تاییرات در موا نهی طبقاتی
چشیماندا های ذههیشیان هسیتهد که کدام طبقه در این میان طبقهی مسل فردا
واهد بود (کارتر  :1715فصیلهای  4و  .)1با این همه ،باید تأکید کرد که توصیییف
بالا ا ویرگیهای طبقهی متوسیی  ،و در این چارچوب ،طبقات کارگر و سییرمایهدار
نیز ،تیأریر رواب گرد در شیییهیاسیییایی طبقاتی را نادیده نمیگیرد .در مقابل ،در
اقتصیاد سییاسیی سیرمایهداری ،مهاسبت نیری رواب مبادله وابسته به رواب تولید
اسیت .به همین دلیل ،تمرکز تحلیلی بر فرایهد تولید است تا ماهیت کارکرد سرمایه
و سیا وکار کهترل و نیارتی آن در تصاحب کار اضافی به شکل ار اضافی ،را دربر
بگیرد .در مورد طبقهی متوس  ،ضرورت کهترل کار است که بایگاهی طبقاتی برای
آنانی پدید میآورد که فاقد مالکیت وسایل تولیدند و تابع سرمایه هستهد اما کارکرد
سرمایهی گروهی را انجام میدههد.
با این همه ،با توبه به کارکرد دوگانهی بایگاه طبقهی متوسیی  ،شییرای عیهی
برای ائتلاف یا همگرایی بخش بزرگی ا طیف طبقهی متوسییی  ،یعهی لایهی پاییهی
طبقهی متوس ی  ،با طبقهی کارگر وبود دارد .دلیل آن فرایهد پرولتریشییدن ،یعهی
گرایش به حذف کارکرد سییرمایه برای لایهی بزرگ پاییهی طبقهی متوس ی  ،اسییت.
بهابراین ،سمتگیری سیاسی طبقه ی متوس را تعامل بین بایگاه متهاقر بین کار
و سییرمایه ،و موا نهی موبود قوای طبقاتی ،در هر دو سییطح محلی و بامعه ،و نیز
تصییور این طبقه در این مورد ،رقم می ند که کدام طبقه در آیهدهی نزدیک طبقهی
مسل واهد بود.
در نتیجهی ویرگیهای یادشییده در بالا ،تهاقر ذاتی در بایگاه کارکهان طبقهی
متوسی بایگاه دوگانهشیان در برابر کار و سیرمایه است .چهین کارکهانی در بایگاه
طبقهی ابتماعی متهاقضییی در میان دو بایگاه طبقاتی اصییلی در سییرمایهداری ،و
علاوه بر آن ماهیتِ به لحای تاریخی بیربات آن در سیییرمایهداری ،هسیییتهد .معهای
تمامی این ویرگیها این اسییت که در سییطح دوم انتزاع ،سییه بُعد تعیّن طبقاتی در
رواب تولیید سیییرمایهداری (مالکیت ،کارکرد طبقاتی و بررهکشیییی) به همراه هم،
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بر لاف «اشییرافیت کارگری» ،طبقهی متوسیی را بهمثابه طبقهی متایرِ متمایز اما
متهاقضی شهاسایی میکهد.
علاوه بر این ،بیدقتی نیری و تاریخی اسیییت که این طبقهی متهاقر در حال
گذار را طبقهی متوسییی «بدید» بخوانیم (در واقع پولانزاس این واژه را آفرید و به
نیادرسیییتی تمامی کارگران نامولد را درآن گهجاند) تا برر شیییکلی که آن را تعریف
میکهیم ،این طبقه را ا «طبقهی متوسییی » (یا «طبقهی متوسییی قدیمی») بدا
کهیم .در واقع ،برای برای بعضیی ا مارکسییسیتها «طبقهی متوس » یا «طبقهی
متوسی قدیمی» معرف ردهبورژوا ی اسیت که بر اسیاس استدلال ما در مورد این
گروه ابتماعی به فعالیتهای سییهتی و مدرن ردهبورژوا ی بر اسییاس تولید کالایی
سییاده و وداشییتاالی تجاری مشییاولهد ،و نه تولید و تجارت سییرمایهدارانه .بر لاف
اسیتگاه طبقهی متوس بر اساس مفرومسا ی ما ،طبقهی متوس در بطن تکامل
سرمایهداری قرار دارد ،در حالی که به لحای تاریخی استگاه ردهبورژوا ی قرنها
مقدم بر سییرمایهداری بوده اسییت .تولید کالایی سییاده همواره در امتداد شیییوههای
تولیدی مسیل مانهد فوودالیسیم و سیرمایهداری وبود داشیته است  ،ولو آن که در
عصر مدرن با تولید آن تحت سلطهی سرمایهداری قرارگیرد.
بسییاری دیگر ا مارکسییسیتها وبویره عملاّ تمامی احزاب و سا مانهای چپ،
طبقهی متوسیی را قشییر یا لایه می وانهد ،بدون این برای مفرومسییا ی مهطقی –
تاریخی «قشیییرمیانی» تلا کههد .متأسیییفانه اکثریت پروهشیییگران ،کهشیییگران،
اتحادیهها و احزاب سیییاسییی چپ این راه آسییان را برگزیدهاند و برای پرهیز ا کار
دشوار نیریهپردا ی و مفرومسا ی در مارکسیزم ،مقولهی «قشرمیانی» را بدون هیچ
ام پو یتیویستی صرف ما
گونه تبیین نیری در اقتصیاد سیاسی سرمایهداری به رو
یک لایه می وانهد (اگر چه ا نیر این عده معلوم نیسییت این قشییر درون یک طبقه
یا بین دو یا چهد طبقه بای میگیرد و در ارتباط مسییتقیم با کدام شیییوهی تولید
قرار دارد) .در و بیهانهتریم حالت ،ادعا میشییود که چون مارکسیییزم قادر نبوده
درک رضییایتبخشییی ا مفروم طبقهی متوسیی داشییته باشیید ،آنان فعلاّ اصییطلاح
قشیرمیانی را تربیح میدههد .ا شیو ی رو گار است که آنان همانهد اقتصاددانان و
بامعهشیهاسیان متعارفی که رو شهاسی و نیریههایشان را سخت مورد انتقاد قرار
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میدههد ،عملاّ دیدگاه آیردیالکهیکی وآیرتاریخیِ پروهشیییگران متعارف ا طبقه در
مورد «قشر میانی» را میپذیرند.
کارکنان دولت بهعنوان بخشرری از طبقات متوسرر و کارگر  -وبود کارکهان
دولتی در تمامی انواع فعالیتهای اقتصییادی و آیراقتصییادی دولتی ،تحلیل نیری و
تجربی – کمّی طبقاتی را بارنجتر و به صورتی بدی تببیننایافته سا ته است 11.با
این همه ،بایگاه طبقاتی کارکهان دولت را باید در سییطوح میانجی و انضییمامیتر در
یک بامعهی سیرمایهداری بررسی کرد .ما مفرومسا ی رایت ا اشتاال دولتی را در
تحلیل تجربی مرتب و سودمهد یافتهایم (رایت  .)44-457 :1771در نگاه رایت ،در
سیطح انضیمامیتر سرمایهداری دولت سا وبرگهایی با تقسیمبهدی درونی است که
دارای رابطه ی کارکردی متایر و آیر طی با نیام اقتصییادی مسل در بامعه است.
در بامعهی سییرمایهداری دولت دارای دو سییا وبرگ متمایز درونی اسییت که رواب
کارکردی مختلفی با مؤلفهی اقتصادی و آیراقتصادی در کلیت نیام دارند .بهمهیور
ا تصیار ،این کارکردها را تحت عهوان «دولت سییاسی» و کارکهان آن را «کارمهدان
سییاسیی» و « دمات دولتی آیرکالایی» یا « دمات ابتماعی» شیهاسایی میکهیم
(رایت  .)442 :1771علاوه بر این ،دولت به درباتی متایر ممکن است نقش مستقیم
در تولیید کالاها و دمات برای با ار داشیییته باشیییهد .ما این موارد را «فعالیتهای
اقتصیادی» دولت می وانیم .براسیاس سه بُعدِ شهاسایی طبقات اقتصادی در مبحث
حاضیر ،کارکهان این سه مقوله تا اندا های در طبقهی کارگر و تا اندا های در طبقهی
متوس بای میگیرند.
فعالیتهای اقتصیادی دولت شامل ان بهگاههای دولتی است که سیمان و فولاد
تیا تهبیاکو و مهسیییوبیات تولیید میکههید و دماتی ا راهآهن و طوط هوایی تا
بانکداری و مخابرات ارائه میکههد .بسیاری ا بهبههای این فعالیتها متأرر ا عوامل
با ار ،مانهد دسیتمزدها و حقو با ار ،قیمت مهابع کمیاب در با ار ،در دسترس بودن
ار  ،و نرخ بررهی دا لی و اربی برای وامگیری یا وامدهی هسیییتهد .این فعالیتها
همچهین دسیییتخو مییدیریییت (کهترل و نیییارت) کییار کییارگران و مسیییتلزم
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تصیمیمگیریهای استراتریک درا مدت برمبهای پیشبیهی شرای آتی با ار هستهد.
سیخن کوتاه ،فعالیتهای اقتصیادی دولت به واسطهی محدودیت بودبهی دولت (ا
مالیاتها و سایر درآمدها) باید ا کارآیی هزیهه بر وردار باشهد تا قادر با مهابع را
ا با ار تریه کههد .با این حال ،در فعالیتهای اقتصادی دولت ،مالکیت اقتصادی ،که
توانایی برای تصییمیمگیریهای درا مدت اسییت ،در ا تیار راسییا و مدیران عالیرتبه
اسیت .آنان بر مبهای ا تیارات واگذارشیده ا سیوی دولت ،روی کار ،سرمایه و سایر
مهابع بر اسیاس مهط سیود کهترل و نیارت دارند .اشتاال در این بهگاهها مرکب ا
همان مقولات حقو و دسییتمزدی اسییت که کارکهان بخش صییوصییی میگیرند.
شیاآلان شامل کارگران و مدیرانی در گروههای شالی مختلف میشوند که ا ریاست
و میدیرییت تا تولید و فرو و دمات را دربرمیگیرند .آنها در تمامی فعالیتهای
اصلی ،ا بمله صهایع ،کشاور ی و دمات حضور دارند.
دمات دولتی کالایی دایی شیییده شیییامل تولید دمات آیرکالایی (آیربا اری)
اسیت ،مانهد آمو  ،برداشیت و تفریحات .این دمات را اسیاسام متخصصان ماهر و
کارگران فهی (مثلام معلمان ،پزشییکان و پرسییتاران) ،راسییا و مدیران (دیوانسییالاران
ردهبیالیا) و کارکهان عادی پشیییتیبانی (مثلام نگربانان ،مهشییییها و کارمهدان) انجام
میدههد .آنانی که در دمات ابتماعی آیرکالایی دولت اشیییتاال دارند در با تولید
رواب ابتماعی ضروری هستهد .آنان دستمزدهای با اری دربافت میکههد ،کهترل و
هماهه میشییوند و تابع تصییمیمگیریهای درا مدت دولت در صییوص درآمدها،
محیدودییتهای بودبهای و ملاحیات کارآیی هسیییتهد .ما کارکهان دمات دولتی
آیرکالایی را به همان شیوهی فعالیتهای اقتصادی دولت طبقهبهدی میکهیم.
راسیا و مدیران و کارکهان ردههای حرفهای بالا شامل اعضای طبقهی متوس و
کیارمهیدان عادی و فهی در طبقهی کارگر بای میگیرند .با این حال ،بدایی کامل
کارکهان حرفهای و فهی صیوصیی و دولتی در فعالیتهای کالاییشده ،آیرکالایی و
سییاسییی دولت در بررسیییهای واقعی در سییطح انضییمامی تر همواره به لحای کمّی
امکانپذیر نیسیت ،بهویره برمبهای آمارهای سرشماری و پیمایشهای موبود نیروی
کار .در اینبا ،تقریبی که دارای اسییتحکام و با برتگیری نیری باشیید ،ضییرورت
مییابد.
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کارکهان سییاسی دولت مرکب ا بخشهای ابرایی ،قانونگذاری و قضایی دولت
هسیتهد .علاوه بر آن ،چهین کارکهانی شامل با وی سرکوب دولتی« ،مجریان قانون»
در شرر و روستا ،نیامیان و گروههای شبهنیامی است.
ا این رو ،مقولهی کارمهدان سیییاسییی شییامل گروههای اصییلی گوناگونی اسییت.
قانونگذاران ،قضیات ،مدیران دولتی ردهبالا (و را و معاونانشان ،رئیس اداره در سطوح
ملی و اسیتانی – دیوانسالاران ردهبالا) ،افسران ردهبالای نیروهای سرکوب ،و کارکهان
حرفهای و فهی (حسییابداران ،تحلیلگران مالی ،وکلا ،پزشییکان و مرهدسییان) در گروه
کیارکهیان «ابرایی و میدیریتی» و «حرفیهای و فهی» بای میگیرند .این گروهها به
انحای مختلف ،ویرگیهایی مشییابه کارگران طبقهی متوس ی دارند .مقولهی «ردههای
پیایینتر» کیارکهان سییییاسیییی عادی را دربر میگیرد .بر ی ا آنان ،کارگران عادی
آیرنییامی در و ارتخانهها و دفاتر ادارههای مختلف هسیییتهد .بقیه اعضیییای نیروهای
مسلح هستهد .در حالی که کارگران عادی آیرنیامی میتوانهد ا بسیاری لحای مشابه
طبقهی کارگر باشهد ،اعضای گروه دوم (نیروی سرکوب) عمدتام وضعیت مبرمی دارند.
در میان نیروهای سیرکوب اص تر ا همه سیربا ان و داوطلبان موقت هستهد .رواب
«کیاری» آنیان ارتبیاطی بیا بیا ار کار یا کار مزدی ندارد ،اگرچه وقتی دورهی دمت
اببیاری ییا ا تییاری آنیان بیه پیاییان رسیییید ،اآلب آنان به ردهی طبقهی کارگر یا
ردهبورژوا ی میپیوندند .اینها مسییایلی اسییت که در سییطح سییوم انتزاع-انضییمام و
عملیاتیکردن سییا تار طبقاتی با آن سییروکار داریم .وانگری ،کارکرد اصییلی مدیران
ردهبالا در تمامی این سیا مانها حفو و تسیریل با تولید رواب ابتماعی سرمایهداری
است .به واسطهی کارکردها و اشکال رواب کاریشان ،ما «کارکهان سیاسی» دولت را
تیا انییدا های در طبقیهی متوسییی بییای میدهیم و مییابقی آن لییایییههییای طبقییهی
کارگرهستهد.
در مجموع ،در چارچوب سیییا وبرگهای فعالیتهای اقتصیییادی دولت ،دمات
آیرکالایی و دولت سیییاسییی ،ما طبقهی متوسیی دولتی (اقتصییادی ،آیرکالایی و
سییییاسیییی) را ا طبقهی کارگر دولتی که کارکهان عادی مینامیم ،تفکیک و بدین
ترتییب آنان را گروهبهدی میکهیم .در طبقهی متوسییی و طبقه کارگر ،ما کارکهان
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دولتی را لایههای «میانجی» درنیر میگیریم .این کارکهان لایههای میانجی هسییتهد
بدین مفروم که مهافع مادی فردی آنان نه با کارکرد آنان در شیوهی سرمایهدارانهی
صییوصییی فعالیت اقتصییادی که با رواب اقتصییادی درون شیییوهی مسییل تولید
سیرمایهدارانه گره می ورد .در چهین وضیعیتهایی ،دولت سا وکاری فراهم میکهد
که ا لال آن مردم در فعالیتهای سییاسی و آیرکالایی ،و آنانی که در فعالیتهای
اقتصییادی دولت شییاآلاند ،بهطور آیرمسییتقیم با سییا تار طبقاتی پیوند مییابهد.
پیونیدهیای دولتی شیییالودهی مرمی برای بایگاهها و رواب طبقاتی میانجی فراهم
میکههد .در این چارچوب،در مفرومسییا ی ما ا سییا تار طبقاتی کارکهان دولتی ا
بایگاه طبقاتی طبقهی کارگر و طبقهی متوس بر وردارند.
خردهبورژوازی – « وداشیتاالان» یا «کارکهان مستقل» طبقهی ردهبوروژا ی را
در تمامی انواع فعالیتهای سییهتی یا مدرن در سییهررهای تولید و گرد تشییکیل
میدههید .بیاییابی طبقاتی وداشیییتاالان را در پیوند با تولید کالایی سیییاده و در
فعالیتهای مختلف تولید و گرد  ،ا بمله دمات ،مفرومسا ی میشود .چهان که
در ادامه واهیم دید ،در سیطح انضمامی تر مطالعات تجربی و برای مقاصد سیاسی،
میتوان ردهبورژوا ی را وداشتاالانی با یک یا چهد کارگر تعریف کرد .با این حال،
مسیألهی تعداد کارگران آنها بهبهی تعیینکههدهی این مفرومپردا ی نیست ،بلکه
بهبهی کمّی و تجربی آن است.
تولید کالایی سییاده متمایز ا تولید معیشییتی برای مصییرف مسییتقیم و تولید
سییرمایهداری اسییت .وداشییتاالی یک فعالیت اقتصییادی برای با ار اسییت که در آن
تولیدکههده ،تابر و ارائهکههدهی دمات به طور مسییتقیم مالک وسییایل تولیدی و
تجاری ود است و ا اینرو مالک محصولاتی است که در با ار میفروشد .آنان کارگر
مزدبگیر اسییتخدام نمیکههد بلکه میتوانهد به کار بدون مزد انوادگی اتکا داشییته
باشیییهد .آنان دیگران را اسیییتثمار نمیکههد و بر لاف کارگران ود نیز اسیییتثمار
نمیشیوند ،اما میتوانهد ا طری مبادله ی نابرابر در با ار به لحای اقتصادی سرکوب
شیوند .مادامی که آنان (و سیرمایهدار کوچکی که صرفام شمار اندکی کارگر استخدام
می کهد) به کار آیرمزدی کارگران انوادگی ،معمولام مردان و نان بوان اتکا دارند و
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ا آن بیا کیه میا کیارگر یانگی را ییک بیایگاه طبقاتی متمایز در نیر نمیگیریم،
کارگران انگی بدون مزد در عمل بخشیی ا ردهبورژوا ی وداشیتاال را تشکیل
میدههد .در سیرمایهداری مشارکت ردهبورژوا ی در فعالیتهای اقتصادی به شکل
سرمایهداری قرار میگیرد11.
روا فزونی تحت سلطهی تولید و گرد
بیه لحای تاریخی ،اسیییتگاه تولید سیییاده و وداشیییتاالی تجاری به اشیییکال
پیشیاسرمایهداری فعالیتهای تولید و گرد  ،مانهد دهقانان ،صهعتگران و ماا هداران
بیا میگردد .در این مفروم آنیان به لحای تاریخی نابهههگام به نیر میرسیییهد چراکه
نیروهای پویای تراکم و تمرکز سیرمایه دایمام هستی ابتماعی آنان را تردید میکهد و
ا اینرو تولیید و تجیارت کالایی سیییاده به شییییوههای متعدد تحت سیییلطهی رواب
سرمایهدارانهی تولید و گرد مفصلبهدی میشود .بااینحال ،به دلایل عیهی و ذههی
متعدد (ر.ک .بخش  2و  )3فرایهد کالاییسیا ی سیرمایهداری هیچگاه کامل نمیشود.
این روند درا مدت در اشیکال و سیرعتی متایر در سیطح انضمامیِ بررسیهای تجربی
در کشییورهای سییرمایهداری درحالتوسییعه و پیشییرفته ود را متجلی میکهد ،که
اندا هی کمّی آن دسییتخو رکودهای عمی و بربودهای طولانی میشییود .بااینهمه،
در رونید تیاریخی درا میدت باید به تاییراتی که درون ردهبورژوا ی در چهد دههی
گذشته توسعه پیدا کرده نیز توبه داشت.
ییک راه برای در نیر گرفتن این فرایهد مرم تمایزگذاری درون ردهبورژوا ی با
تقریب در تقسیییم اعضییای طبقه به سییهتی و مدرن اسییت .وداشییتاالان ،همچون
سییرمایهداران در گروههای مدرن و سییهتی فعالیتهای تولید و گرد درگیر هسییتهد
(همان) .وانگری ،بخش مرفهتر این گروه ابتماعی به شیییکل پویایی عهصیییر به لحای
اقتصیادی ،سییاسیی ،فرههگی ،ایدئولوژیکی مرمی در بوامع سیرمایهداری پیشرفته و
درحالتوسعه هستهد که عمومام به احزاب سیاسی محافیهکار یا نولیبرال گرایش دارند.
ا سیییوی دیگر ،اعضیییای فقیر و فرومیاندهی این طبقه (و بر ی که چهدان هم فقیر
نیسیییتهید) مییان ائتلیاف بیا طبقیهی کیارگر ییا قرار گرفتن در دمت ارتجاعیترین
بهبشهای سیییاسییی با ائتلافهای بهیادگرایان مذهبی ،ناسیییونالیسییتهای افراطی و
ضییدمرابران نوسییان دارند .در واقع ،فشییار فزایهدهی فرایهد کالاییسییا ی سییرمایه،
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طبقهای بهآایت متهاقر میسیا د که در عین حال مالک وسیایل تولید است ،و مانهد
طبقهی متوس ویرگی سیاسی و ایدولوژیکِ مرما نوسان سیاسی است.

سومین سطح انتزاع :کشور سرمایهداری درحالتوسعه و طبقات
اجتماعی همپای آن
در سیومین سیطح انتزاع (انضیمام) تمرکز اصیلی بر مطالعات تجربی در مورد سا تار
طبقاتی کشورهای سرمایهداری درحالتوسعهی معاصر ،مانهد مکزیک و ایران و ترکیه،
است .در این بحث ما تهرا بر ی مضامین مفرومی دربارهی سطح «بامعهی انضمامی»
یا سطح «تحلیل تاریخی» یا سطح تجربی را طرح میکهیم.
در این سیطح ،نیام ابتماعی – اقتصادی کشوری مشخر ،ملت-دولت ،نتیجهی
نرایی تعاملات بین شیالودهی اقتصیادی در ارتباط دیالکتیکی با مؤلفههای سیییاسی و
اییدئولوژییک و رواب قیدرت و رواب طبقیاتی ،رواب دولت – بامعه ،و رواب قدرت
« اربی» یا فراملی اسیت .این وهلهی تاریخی مشخر برای اقتصادهای سرمایهداری
«درحالتوسیعه» با اسیتقرار سیرمایهداری بهعهوان شیوهی مسل تولید آآا میشود.
بررسی تطبیقی تجربی ا مسیر این تاییر در پیکرهبهدی طبقاتی مستلزم کار تفصیلی
روی دادههای نیروی کار در سرشماری بمعیت است12.
در نقطهی آآا ین سلطهی سرمایهداری در تمامی این کشورها ،فرایهد کالاییشدن
سیرمایهداری ناقر بود ،بهویره در اوا ر دههی  ،1751اشیکال سرمایهداری انحصاری
ا لال ادآام در تقسییم بینالملی کار ا راه تجارت و فعالیتهای اقتصادی انحصاری
دولت ،و صیدور سیرمایه در سیرمایهگذاریهای مسیتقیم ر هه به اقتصاد ملی را آآا
کرده بودند .با این حال ،در اآلب موارد ا اوایل قرن بیسییتم ،سییرمایهی تجاری بهمدد
تمرکز نسیییبی مالکیت صیییوصیییی بر مین ،کشیییاور ی تجاری برای با ار محلی و
بییینالیمیلیلی و تییا انییدا های پولیکردن و تولییید ردهکییالییایی ،رواب تولیییدی
پیشییاسییرمایهداری را تجدیدسییا تار کرده بود .تشییکیل دولتهای متمرکز ملیگرا با
سییییاسیییتهای دولتگرایانه و آمرانه ،رفرمهای اداری و نیامی ،سیییرمایهگذاریهای
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یرسییا تاری ،گسییتر سییهرر تولید و گرد  ،بهیادی برای تحول مدرنیزاسیییون
سییرمایهداری پیریزی کرد .همزمان ،نرادهای سیییاسییی دا لی حمایتی و اقتدارگرا و
اشییکال قانونی مالکیت سییرمایه برقرار شیید ،سییا ماندهی تولید و شیییوهی مدیریتی
مدرنیزه شیید ،با ار کار گسییتر پیدا کرد و ادآام شیید .همهی این موارد عمدتام طی
رکود دههی  1731و مانی که بر ی ا این کشیییورها ود را در موقعیت اسیییتقلال
نسیییبی برای اتخیاذ سیییییاسیییتهیای دولیتگرایانه یافتهد ،تحت پرچم ایدئولوژیک
سرمایهداری دولتی انجام شد .با این همه ،فرایهد ناقر کالاییشدن در چهین بوامعی
در بقایای شییوهی تولید پیشیاسرمایهداری و طبقات ابتماعی همهای آن تبلور یافت.
بهطور اص ،چیرگی مالکیت مینداری – تجاری در بخش بزرگی ا نواحی روستایی
و پیآمد سیاسی آن بسیار اهمیت داشت 13.بهابراین ،برای بررسی تاییرات در سا تار
طبقاتی چهین کشییورهایی ،به لحای تجربی و در مقاطع مختلف تاریم معاصییر آنها،
لا م است طرح طبقاتی عمومیمان را برمبهای تاییرات واقعی در رواب موبود ،رواب
قیدرت دولیت – بامعه و فراملی تعدیل کهیم و وف دهیم .بدین ترتیب ،این سیییطح
بررسیی دربرگیرندهی بسیاری ا رواب و شرای محدودکههده ی بارافیایی و تاریخی
است که میتواند سرمایهدارانه یا آیرسرمایهدارانه و تولید کالایی ساده یا پیچیده باشد
که با تابدههدهی توسعهی نامو ون و مرکب در مان و مکان است که با نقش مسل
سرمایهداری با یکدیگر وحدت یافتهاند.
بررسیی تجربی در این سیطح را میتوان با بهبههای مهفرد مؤلفههای اقتصادی و
آیراقتصیییادی شیییکلبهدی اقتصیییادی – ابتماعی و سیییتیزهای طبقاتی و بز آن با
شیهاسیایی رواب دیالکتیکی بین عهاصر تشکیلدههدهی یک هستی ابتماعی مرتب
سا ت .در این سطح همچهین میتوان بر بهبهی اقتصادی رواب طبقاتی و دگرگونی
تاریخی آن متمرکز شد.
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عملیاتی کردن ساختار طبقاتی اقتصادی
در سطح یک جامعهی انضمامیتر
بیا آگیاهی ا تمیامی نکیات بیالیا ،در این بخش بر رو عملییاتیکردن کمّی بهبهی
اقتصادی سا تار طبقاتیمان که در کشورهای مشخرتر تکامل پیدا کرده میپردا یم
و مثالی ا این کمّیسییا ی با توبه به مورد ایران به دسییت میدهیم .این امر مسییتلزم
روشیینسییا ی بر ی بهبههای مرم مفرومی و رو شییها تی تقریب آماری مفاهیم
طبقات اقتصیادی اسیت که بدون بسیاری ا بزئیاتی که چهین مطالعهای مستلزم آن
است ،در کاربرد سادهشدهی بهبهی کمّی بررسی ما ا مورد ایران در سالهای 1355
و  1315و  1315با تاب یافته است14.
سییا تار طبقاتی در سییطح انضییمامی بامعهی سییرمایهداری در حال توسییعه (یا
تمامی بوامع سیرمایهداری) بر رواب تولیدی و ابعاد سیهگانهی مالکیت وسایل تولید،
کارکردهای سیرمایه و کار ،و تصاحب ار اضافی و کار اضافی مبتهی است .با تعدیل
ترکییب این ابعیاد کیه در ارتبیاط دیالکتیکی با یکدیگرند با مورد نیام اقتصیییادی –
ابتماعی سییرمایهداری در حال توسییعه که در آن به لحای مفرومی دو طبقهی اصییلی
کارگر و سیرمایهدار را همراه با طبقهی متوس متهاقر ،طبقهی ردهبورژوا و بایگاه
مبرم کیارمهدان دولت شیییهاسیییایی میکهیم .این تعدیل در حقیقت عملیاتی کردن
سیییا تیار طبقاتی و مؤلفههای آن در سیییطح یک بامعهی انضیییمامی اسیییت .این
مفرومسییا ی شییهاسیییایی بایگاههای طبقاتی را به کار میبرد و با آمیختن دادههای
متعارف اشیتاال و سیرشماری بمعیت به استخراج و تعدیل دقی و مانبرآن آمار به
«آمار ابتماعی» طبقات مبادرت میکهد .آنگاه ،بر اسیییاس این «آمار ابتماعی» باید
بایگاه طبقاتی شیمار گستردهی آنانی که در انواع رواب در فعالیتهای اقتصادیشان
و در چارچوب شیوه های متفاوت تولید درگیرند ،به دقت برمبهای ابعاد نیری طبقاتی
در رواب تولید در سیطوح دوم و سیوم تحلیل مشیخر شود .این قاعدههای عملیاتی
همچهین بررسی سرشت طبقاتی دگرگونی برمبهای بهسیت ،قومیت ،گروههای سهی،
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بیکاری ،فعالیتهای مهطقهای یا بخشی مختلف برای مطالعات ابتماعی  -اقتصادی و
سیاسی را امکانپذیر میسا د.
جایگاه طبقاتی  -برمبهیای مفرومپردا ی ما ا طبقه ،بایگاه طبقهی ابتماعی درون
رواب تولید واحد مکسیوری ا دورپیمایی سیرمایه در سهررهای تولید و گرد است.
نیرییهی میا تیأکیید دارد کیه این دورپیمایی دارایی ویرگی دوگانهی فهی و ابتماعی
است 15.محتوای فهی کار ارائهگر عملیات انضمامی موردنیا آن بایگاه در تقسیم فهی
مشییخر کار اسییت .اما محتوای ابتماعی و ا اینرو بهبهی رابطهای طبقاتی آن که
کانون توبه ما ا معیار رابطهی طبقاتی اسیییت ،برمبهای سیییه بهبهی پیشگرفتهی
رواب تولید سیرمایهداری شیهاسیایی میشود که مشارکتکههدگان در فرایهد تولید و
گرد را مرتب می سیا د .ا میان این سیه عهصیر مالکیت ،تصییاحب ار اضافی و
مان کار اضییافی ،و بهبههای کارکردی ،عهصییر مالکیت وسییایل تولید همواره نقش
مسیل را در آمیزههای مختلف احتمالی ا این سیه بُعد ایفا میکهد .در مورد سا تار
اقتصیییادی سیییرمیایهداری ناب ،آمیزهای که تحلیل ما درمییابد ،به رابطهی دوقطبی
کارگر – سیییرمایهدار میانجامد .با این حال ،در سیییطح پایینتر انتزاع ،مفصیییلبهدی
شییوهی های مختلف تولید تحت چیرگی سرمایهداری و فرایهد ناقر کالاییسا ی در
سیا تار سیرمایهداری ،میتوانیم سایر بایگاههای طبقاتی را در دورپیمایی سرمایه در
تولید و گرد  ،و بایگاههای طبقاتی دیگری در دیگر شیوههای تولید احتمالی بیابیم.
علاوه بر این ،با تولید طبقات ابتماعی ،با رابت درنیر گرفتن متایرهای سیاسی و
ایدئولوژیک ،مهوط به با تولید بایگاههایی که ا لحای دیالکتیکی مسل هستهد و نیز
با تولید آنانی اسییت که در سییهررهای تولید و گرد دورپیماییهای سییرمایه حضییور
دارند .با تولید این بایگاهها به تاییر در فرایهد تولید سییرمایهداری مهوط اسییت که با
تکامل فهی دایمی ،و تاییر محتوای فهی واحد بزئی فرایهد تولید ،همراه اسیییت .این
تاییر فهی را میتوان پیآمید تاییر در محتوای ابتمیاعی آن بایگاه در نیر گرفت .با
این همه ،با تولید افراد کموبیش پایدار اسیییت و تهرا در صیییورتی رخ میدهد که در
شیرای مشخصی این افراد یک بایگاه با محتوایی ابتماعی را به بایگاهی دیگر ترک

طبقات در سرمایهداری در سطوح میانجی و انضمامی تحلیل

کههد .این امر بیانگر آنست که درک تاییر در سا تار ابتماعی قبل ا هر چیز مستلزم
بررسیی تاییرات در با تولید بایگاهها است .گفتن ندارد که مفرومپردا ی این مسایل
برای مفرومپردا ی بدی و تقریب کمّی طبقات ضروری است.
شرلل و طبقه  -بررسی تجربی – کمّی عملیاتی کردن سا تار طبقاتی و بایگاههای
طبقاتی آن مسیتلزم روشینسیا ی سیه مسألهی مرتب با یکدیگر است .نخست ،باید
اعتبار اسیتفاده ا دادههای مشیاآل را برای بهای سا تار طبقاتی تجربی توبیه کهیم،
چراکه اآلب پروهشیگران مارکسییست در کشورهای مختلف کمتر به اتکا به دادههای
سییرشییماری یا پیمایش بمعیت و نیروی کار برای تقریب سییا تار طبقاتی در مان
مشیخر یا در طی مان میاندیشیهد 14.دوم ،بررسی ما باید دربارهی انتساب طبقاتی
مردان و نان ،و بهبه های بهسیتی و قومیتی طبقه روشن باشد .سرانجام ،باید تهاظر
میان طبقه ،شال و بهسیت را مورد توبه قرار دهیم.
در بوامع سیییرمایهداری کار مرتب اسیییت با «شیییال» .افراد ،نان و مردان ،این
مشیاآل و وظایف را با قراردادی رسیمی یا آیررسیمی انجام میدههد .اما شییال صرف ما
کاری که فرد باید انجام دهد یا تقسییم سادهی فهی کار نیست .شال شا صی است ا
مهیابع بیا ارپیذیر کیه فرد تحیت فرمان یا ا تیار دارد و قدرت و اعتبار همراه با آنها.
مشییاآل همراه با قراردادهای کاری رسییمی و آیررسییمی در پیوند با حقو و تعردات
حاکم بر رواب کارفرمایان – کارکهان است.
مشییاآل ،مانهد بایگاههای طبقاتی ،ویرگیهایی دارد که مسییتقل ا دارندهی آن
شیییال اسیییت .کارکهان بهعهوان کارگزار صیییاحبکاران ملزم به انجام کار طب میل
صیاحبکار در فرایهدهای اقتصیادی هستهد .علاوه بر این ،قراردادهای کاری (رسمی یا
آیررسمی) به مهیور عملکردی کارآمد براساس انگیزهی سود صاحبکاران ،در تعریف
تمامی وظایف شییالی کارکهان کامل نیسییت .برای اطمیهان ا این که کارکهان بهطور
دایم در برت هدف سییود صییاحبکار فعالیت دارد ،علاوه بر سییرپرسییتی و هماههگی
فرایهد کار ،نوعی کهترل کارکهان به دسیت صیاحبکار ،ضروری است .این نوع کهترل
براسییاس ماهیت فرایهد کار و موقعیت کارکهان متفاوت اسییت .علاوه بر این ،سییاعات
کاری انعطافپذیر یا نامهعطف ،حقو ماهانه یا دسیتمزد سیاعتی ،رسمی بودن نیارت

31

30

فرهاد نعمانی و سرراب برداد

بر عملکرد شیالی همراه با مقولههای متفاوت اصیلی مشاآل ،مانهد مشاآل یقهآبی در
برای یقهسیییفید ،ویرگیهای مرم تبعیر ای رواب شیییالی برای بایگاههای طبقاتی
درون گروههای کارکهان اسیییت .بهابراین ،تهرا دادههای اشیییتاالی که با توبه به ابعاد
طبقاتی یا محورهای مالکیت وسییایل تولید ،رابطهی اسییتثماری ،کارکردهای طبقاتی
تعدیل و وف داده شدهاند ،بررسی طبقهی ابتماعی قابل اتکا واهد بود.
در بررسییی تجربی – کمّی ،شییال افراد را باید ا مهیر سییه بُعد روشیین طبقاتی
کهترل کرد .تهرا برمبهای تعدیل ژرفکاوانه ای ا این دسییت و اتکا به درهمتهیدن سه
نوع ماتریس آماری سییرشییماریها و پیمایشها در مورد نیروی کار شییاآل ،دادههای
اشییتاال معیارقابلاتکایی برای ترسیییم ماهیت طبقاتی رواب صییاحبکار – کارکن در
طول مان و در مقطع مانی مشیییخر اسیییت .این ماتریسها با طبقهبهدی متقاطع
دادههای آماریِ نیروی کار شاآل تدوین شدهاند و عبارتهد ا  :وضع شالی – گروههای
عمدهی فعالیتهای اقتصییادی؛ وضییع شییالی – گروههای عمدهی شییالی؛ و گروههای
عمدهی شالی – گروههای عمدهی فعالیتهای اقتصادی.
بهابراین ،تا بایی میتوان به عهاوین شالی برای تقریب سا تار طبقاتی اتکا داشت
که تمایزهای تحلیلی بالا بین شال و طبقه در نیر گرفته شود.
علاوه بر این ،بررسییییهای طبقاتی تطبیقی در یک کشیییور یا میان کشیییورهای
مختلف ،برمبهای دادههای دهسییالهی سییرشییماری بمعیت و اشییتاال ،و با آگاهی ا
مفرومپردا ی طبقات ،به تعاریف و طبقهبهدیهای قابلمقایسییهی سییا مان بینالمللی
کار ،نیا دارد .به سیبب دگرگونیهای فهاورانه و متعاقب آن مباحثات دانشگاهی برسر
مضیمون فهی و ابتماعی طبقهبهدیهای اشیتاال – بیکاری در میان کارشهاسانی که
تاییراتی در طبقیهبهیدیها و تعاریف پیشیییهراد میکههد ،این طبقهبهدیها و تعریف
مشییاآل با گذشییت مان تاییر میکهد .وانگری ،براس یاس اهداف ما و در عین حال به
سیبب فقدان دادههای مقایسیهای برای بر ی بهبههای چهین مطالعاتی ،ممکن است
یا بایگاههای فرعی در بایگاههای اصییلی طبقاتی پیشییهراد کهیم و یا ناگزیر باشیییم
بر ی بیایگیاههیا را در یکیدیگر ادآیام کهیم تیا فقدان دادهها برای بر ی مقولهها را
ببران کهیم.
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روندهای اصلی ترکیب طبقاتی در ایران
چیرگی سرمایهداری بهمثابه شیوهی تولید آالب ا اوایل دههی  1341و بهویره در پی
آآا اصییلاحات ارضییی ،و دورهی انقلابی  1351تا  1341و گذار آن به فرایهد برونتابی
ا  ،1341تأریر مرمی بر پیکرهبهدی سا تار طبقاتی در ایران داشته است 11.در ادامه،
برمبهای پروهش مسییتمرمان دربارهی این موضییوع در ایران و ترکیه ،و برای ا تصییار،
صییرفام روند درا مدت در دگرگونی ترکیب سییا تار طبقاتی را در ایران ارائه میکهیم.
هدف در اینبا صیرفام ارائهی چشیماندا ی کلی ا این روندهاست که پیش ا انقلاب و
پس ا آن ا مراحل مرم ابتماعی – اقتصیییادی و سییییاسیییی گذر کرده اسیییت .این
مشیاهدات متکی بر مباحث نیری اسیاسیام مبتهی بر پروهش مهتشیرشیده و در دست
انجاممان دربارهی سا تار طبقاتی بعد ا انقلاب  1351است.
شیییالودههیای مقیدمیاتی پیریزی با ار دا لی و گسیییتر اولیهی رواب تولید
سیییرمایهدارانهی شیییرری در دورهای طولانی بین دو کودتای  1277و کودتای 1332
پیریزی شد .دورهی بین کودتای مرداد  1332و انقلاب ایران در اوا ر  ،1351نمایانگر
گذار شیتابان صیورتبهدی ابتماعی ایران به سرمایهداری در دههی  1331و چیرگی
قطعی سرمایهداری در اوایل دههی  1341است .در این فرایهد طولانی اصلاحات ار ی
و راهبرد اقتصادی صهعتیشدن ا راه بایگزیهی واردات در دههی  1341نقش مرمی
داشت.
در اوایل دههی  ،1341شیییوهی تولید سییرمایهداری بر تمامی رواب و فرایهدهای
اقتصیادی پیشاسرمایهداری چیره شد .این گذار عمدتام به میانجی نقش فعال دولت در
فرایهدهای تولید و گرد و سیاستهای راهبردی اقتصادی آن در روابطی دیالکتیکی
با بینالملی شیدن شیتابان سرمایهی پولی و تولیدی و دولتهای امهریالیستی فراملی،
همراه با طبقهی سییرمایهداری دا لی و مبار ات اقتصییادی – ابتماعلی اسییت .با این
حال  ،در ابتدا ،با توبه به سرشت رواب قدرت میان دولت ،طبقات و نیروهای فراملی،
این دگرگونی در تابعسیا تن کار ا سرمایه ( صوصی و دولتی) نسبتام آهسته بود و با
بقیا و تجیدییدسیییا یت شییییوههیای تولیید آیرسیییرمیایهداری ،بهعهوان مؤلفههای
درهمآمیختهی با تولید گسییتردهی سییرمایه به رآم رشیید آهسییتهی پرولتری شییدن،
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طبقهی متوسی و ردهبوروژا ی در فعالیتهای اقتصیادی مدرن همراه شد .و ن بالا
(اندکی کمتر ا  51درصید) نیروی کار شیاآل در فعالیتهای اقتصادی ردهبورژوایی
در تولیید و گرد و بیه همراه آن کیارگران یانگی بدون مزد در نواحی شیییرری و
روسیتایی ،تبلور این ویرگی اسیت .با این حال ،با رشید بسیار یاد درآمدهای نفتی در
ا تیار دولت در دههی  ،1351فرایهد انباشت سرمایهی صوصی و دولتی و پرولتریزه
شییدن بمعیت در هردو نواحی شییرری و روسییتایی با افزایش فعالیتهای اقتصییادی
دولتی و گسیییتر بهگیاههییای صیییهعتی بزرگ و متوسییی و بیانکیداری تجیاری –
سیرمایهگذاری همراه شید .تا سیال  1355رشید سرم نسبی طبقات کارگر و متوس ،
بهویره آنانی که برای دولت کار میکردند و همچهین افزایش سییرم ردهبورژوا ی در
فعالیتهای مدرن اقتصادی ،بسیار چشمگیر بود .در عین حال ،سرم نسبی نیروی کار
شاآل در تولید کالایی سادهی سهتی و مبادله (و کارگران بدون مزد) کاهش یافت.
نیروی انقلاب موا نهی قدرت سیاسی طبقاتی در دولت ،طبقه ی حاکم و مسل  ،و
رابطه بین دولت ،طبقات ابتماعی و نیروهای فراملی را تاییر داد .بخش اسیییلامگرای
شیییعهی ردهبورژوا ی و طبقهی متوسیی همراه با تجار و سییرمایهداران صییهعتی
اسیلامگرا به طبقهی حاکم پیوسیتهد کارگزاران سیاسی اسلامگرای آنان در بخشهای
ابرایی ،قضیایی و مقهههی دولت و دسیتگاه قانونی مسیل شیدند .در نتیجه به سبب
مهیافع متفافت طبقاتی ،سییییاسیییی و ایدئولوژیک بهسیییرعت نزاع بین بوروژوا ی و
ردهبورژوا ی در نزاع بهاحی بین دو طبقهی حاکم بر سییر سیییاسییتهای راهبردی
سیاسی ،ابتماعی ،ایدئولوژیک و اقتصادی با تاب یافت.
ونین فرسیایشییی و تحریم اقتصادی آرب در
ا تلال در فرایهد انباشیت و به
نخستین دههی انقلاب ،گستر رواب سرمایهدارانهی صوصی در نواحی روستایی و
شیرری را به تأ یر اندا ت .این امر در افول نسیبی سرم طبقهی کارگر در بخشهای
صیوصیی و دولتی ،و افزایش سیرم کارکهان سیاسی در ردههای بالایی و میانی تبلور
مییافت.
در پیایان دورهی به ایران – عرا  ،دولت اسیییلامی با سیییا ی و احیای رواب
سیرمایهدارانهی تولید را ا راه سییاست اق تصادی نولیبرالی همراه با ترکیبی ا راهبرد
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بایگزیهی واردات و توسییعهی صییادرات آآا کرد .این فرایهد به پذیر راه توسییعهی
سیرمایهداری «اسیلامی» در پایان به مهتری شد .با سا ی نیام سرمایهدارانهای که
تا حد یادی تضییعیف شییده بود ،مهادی فرایهد برونتابی بود .بهابراین ،روند درونتابی
دههی پیشیییین معکوس شییید .علاوه بر این ،دولت ود را متعرد به کاهش فعالیت و
میدا لیهی ود در تولیید و گرد  ،به نفع بهیادهای شییییعی شیییبهدولتی و بخش
صیوصیی و نرایتام سیهاه پاسیداران انقلاب اسیلامی سیا ت .سیییاسییتهای اقتصادی
نولیبرالی ،اگرچه به سبب مها عات ایدئولوژیک ،سیاسی و کمتر اقتصادی درون دولت،
آشیییفته و پرتهاقر بود ،نشیییانگر تمایل ردهبورژوا ی و بورژوا ی بزرگ برای احیای
فعالیتهای صیوصی و نیمهدولتی بود .اعمال این سیاست راهبردی نرادهای با ار کار
و سییایر کالاها را با سییا ی کرد .این فرایهد به سییلطهی مؤرر انحصییاری شییرکتهای
هلدیه بسیار بزرگ بهیادهای شیعی ،سهاه پاسداران و سرمایهداران صوصی مرتب
بیا آنان در فرایهدهای تولید و گرد بهعهوان پیمانکاران بهیادها وسیییهاه یا مرتب با
سهاه و بهیادها بهعهوان سرامداران یا عرضهکههدگان کالاها و دمات مهجر شده است.
در این دوره شیاهد افزایش پرولتری شیدن بمعیت شیرری – روستایی و آیردهقانی
شیدن کشاور ی و بدین ترتیب انباشت سرمایهدارانهی صوصی و دولتی – فرادولتی
هسیییتیم .در حالی که دورهی نخسیییت بعد ا انقلاب همراه بود با گسیییتر فعالیت
سییرمایهداران سییهتی و ردهبورژوا ی ،در دورهی برونتابی شییاهد افزایش بسیییار در
شییمار سییرمایهداران مدرن و کارگرانشییان و کارکهان طبقهی متوسی  ،افزایش مدام،
لیکن آهسیییتهی سیییرم طبقهی کارگر و ردهبورژوا ی مدرن ،بهویره در فعالیتهای
صیوصیی ،و کارگزاران سییاسی و افول آرام سرم ردهبورژوا ی سهتی و نیروی کار
بدون دسیتمزد همراهشیان ،هسیتیم .اگرچه بهبهی سیاسی فرایهد برونتابی به سبب
تهش دایم در ماهیت ا هم گسییسییتهی حاکمیت قانون تکمیل نشییده اسییت ،روندهای
اقتصادی – سیاسی در با پیکرهبهدی بخش شاآل سا تار طبقاتی کاملام آشکار است.
پروهش ما در مقایسهی سرم نسبی طبقات ا بمعیت شاآل در ایران دورهی بعد
ا انقلاب با دورهی  1345تا  1355نشیییان میدهد که بهرآم تفاوتهای اصیییی در
بزئیات ،شباهتهای مرمی بین این دو دوره وبود دارد .اگر تاییرات بعد ا  1345را
بهعهوان یک روند شییهاسییایی کهیم ،الگوی روشییهی در برت با سییا ی پیکرهبهدی
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طبقیاتی  1355وبود دارد ،هرچهد سیییرم نسیییبی طبقهی کارگر در دههی ا یر در
مقایسه با قبل ا انقلاب کاهش یافته است.
برمبهیای مطیالعیات پیشیییین ما دربارهی سیییا تار طبقاتی در ایران و مطالعهی
مهتشرنایافتهی فعلی در مورد سا تار طبقاتی در ایران و ترکیه ،میتوانیم مشاهدهمان
در مورد ایران را اینگونه لاصه کهیم:
ا  1355و ا اوا ر دههی  1341کموبیش هماهه با ابرای بر ی سییاستهای
اقتصیییادی نولیبرالی ،روندهای یر را در ترکیب سیییا تار طبقاتی در ایران مشیییاهده
میکهیم:
 روند آرام کاههده در سرم ردهبورژوا ی در برابر روند آهسته اما فزایهده درسرم نسبی طبقهی کارگر در نواحی شرری و روستایی ا  1345به این سو.
 افت نرخ رشد سرم طبقهی متوس در طبقات در میان بمعیت شاآل. اگر در  ،1355بزرگترین طبقیه بیه لحیای کمّی طبقیهی کارگر بود ،امرواندا هی کمّی این طبقه بهرآم افول نسیبی سرم ردهبورژوا ی ،تهرا اندکی
بیش ا حجم ردهبورژوا ی در کل بمعیت شاآل است.
 دوام تمرکز سیرم کارگران در بخش اشیتاال صوصی ،و دوام تمرکز سرمکارکهان دولتی درکل اشتاال در مقایسه با این سرم در بخش صوصی.
 اگر بمعیت گسیییتردهی بیکار موبود در با ار کار را که عمدتاّ فاقد مالکیتوسایل تولیدند ،به تعداد کارگان شاآل بیفزاییم ،طبقهی کارگر ا نیر کمّی
بدون شک بزرگترین طبقهی بامعه بهحساب میآید.
 کاهش آهستهی نرخ رشد سرم طبقهی سرمایهدار در کل اشتاال. با توبه به شررنشیهی فزایهده ،رشد بسیار اندک مشارکت نان در با ار کار،و نرخ بالای بیکاری نان و بوانان.

در مقایسیییه با ترکیه و بر ی ا دیگر کشیییورهای اورمیانه ،به بز سیییرمایهداران و
ردهبورژوا ی و طبقهی متوس حرفهای اسلامگرا ،نه طبقهی کارگر ،نه سایر طبقات،
هیچ کدام نتوانستهاند ا سا مانهای اقتصادی و سیاسی ودشان بررهمهد باشهد.
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طبقهی کارگر ایران همواره ا پایین بودن درآمد ،و نداشتن مزایا ،ناایمهی محی کار،
و امهیت شیالی  ،شبح بیکاری (اآلب به دلیل بیکاری گسترده و یا تعوی در پردا ت
یا عدمپردا ت دسیتمزد) آسییب دیده اسیت .برپایی سیا مانهای مستقل کارگری ا
آآا پیدایش طبقهی کارگر در نخسیتین سالهای نخستین قرن بیستم برای طبقهی
کارگر ایران همواره بهآایت دشیییوار بوده اسیییت .با این حال یز دو دهه ی ا یر
بهبش کارگری برای تشکیل سا مان های مستقل کارگری ،تلاشی باار است برای
یافتن ایدههای نو ،و طرح مباحث بدید درمیان فعالان کارگری ،کمیتههای کارگری و
چهد اتحادیهی مسییتقل صییهفی در مورد مسییایل سییا مانی ،و صییورتبهدی مطالبات
کارگری .آنرا شییوه های بدید سیا مانی را در شیرای دشوار موبود تجربه میکههد.
سیابقهی طولانی مبار هی کارگران ایران همواره چهین بوده است که رهبران و فعالان
کارگری نهتهرا با تردید کارفرماها و ا دسیییت دادن شیییال موابه بودهاند ،بلکه بارها
حبس ،شکهجه و تردید می شوند ،و حتی انوادههای آنان ا ارعاب در امان نیستهد.
بهبهی بالب و مرتب بررسییی کمّی و نسییبی دگرگونی در ترکیب طبقاتی طبقات
کارگر و متوس شاآل (بهبز سرمایهداران ،ردهبورژوا ی و لایههای پایین کارگزاران
سییاسیی دولت) ،امکان تقریب و ردیابی روندها در فرایهدهای مسییل سرمایهدارانهی
تولید و گرد در بخشهای صیوصیی و دولتی اسییت .بررسییی مهتشرناشدهی ما ا
 1355تا  1371نشیاندههدهی ترکیبها و تاییرات یر در فرایهدهای سرمایهدارانهی
تولید و گرد است.
 در دورهی  ،1371-1355سرم نسبی اشتاال بخش صوصی در فرایهدهایتولید – گرد کلی سیییرمایهداری صیییوصیییی به نفع سیییرم اشیییتاال
سیرمایهدارانهی دولتی (دولتی و شبهدولتی) در این دو فرایهد کاهش یافت.
در  ،1371این نسیبتها بهترتیب حدود  11و  31درصد در فرایهدهای کلی
تولید – گرد سیییرمایهدارانه بود ،که قابلمقایسیییه اسیییت با نسیییبتهای
بهترتیب  11و  23درصد در .1355
 در  1371در مقایسیه با  ،1355سرم نسبی طبقهی کارگر شاآل و کارکهانطبقهی متوسییی در بخش صیییوصیییی و دولتی (مهرای ردههای مختلف
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کارگزاران سییاسی و ردهبورژوا ی) در فرایهد تولید  12درصد و در فرایهد
گرد

 21درصید بود که قابل مقایسیه است با سال  1355که این سرمها

بهترتیب  12و  11درصد در سال  1355بود.
-

در سیییطح تفصییییلیتر ،درمییابیم که درون هرکدام ا فرایهدهای تولید و
گرد  ،کارکهان بخش صوصی اکثریت شاآلان را تشکیل میدههد .با این
حال ،طی  1355تا  ،1371بخش صیوصیی بیشتر به سمت فرایهد گرد
بابهبا شیده است ،در حالی که کارکهان بخش دولتی و فرادولتی در فرایهد
تولید افزایش یافته است .در این دوره ،در فرایهد تولید سرم کارکهان بخش
صییوصییی به  11درصیید کاهش و دولتی به  27درصیید افزا
همین دوره ،سرم کارکهان صوصی در فرایهد گرد

مییابد .در

به  41درصد افزایش

و کارکهان دولتی به  33درصد کاهش مییابد.

یادآوری پایانی
با واکاوی بهبههای هسیتیشییها تی و شییها تشییهاسییی مارکس ،به مطالعهی رواب
پیچییده بین رواب ابتمیاعی مختلف در سیییرمیاییهداری بییه طور عیام ،و در نتیجییه
مفرومپردا ی طبقیات ابتماعی در سیییرمایهداری بهطور اص ،دسیییت ده و تلا
کردهایم تحلیل مارکس ا تعیّن طبقهی ابتماعی در سیطح انضمامیت ِر تعیّن را نشان
بدهیم .امیدواریم نتیجهی پیوند تعرد سییییاسیییی و دقت نیری ،موردتوبه آنانی قرار
گیرد که راهحل مهاسیب پیشِ روی بهبش کارگری را حرکت به سیمت سیوسیالیسم
میدانهد.
نزد مارکس تحلیل طبقاتی شالوده ی نقد علم اقتصاد متعارف است ،چراکه اقتصاد
سیرمایهداری اسیاسیام رابطهای اسیت برمبهای استخراج کار اضافی ا یک طبقه توس
طبقهای دیگر .رو نیری مارکس که ا مشیاهدهی تجربی تا ترسیم انتزاعی سرمایه
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بهطور عام ،یعهی رابطهی ذاتی ،آن آآا میشیود و سیهس به سطح انضمامیتر تحلیل
ارتقا مییابد ،بهیاد بررسی ما ا طبقات در بوامع سرمایهداری را تشکیل میدهد.
در بسیییاری ا برسیییهای مارکسیییسییتی اصییول رو شییها تی که راههمای
استدلالهای نیری هستهد بهصراحت بیان نمیشوند و در نتیجه مشکلاتی آیرضروری
در تفسیر ایجاد میکههد .ا این رو ،ما بررسی سا ت اقتصادی طبقات در سرمایهداری
را با پرسییش ا دیالکتیکِ رواب ابتماعی و سییطوح انتزاع – انضییمام آآا کردیم .این
امر به بحثی فشرده بر سر اصول رو دیالکتیکی مهتری شد.
همانگونه که در بخشهای قبلی دیدیم ،رو شییهاسییی نقد اقتصییاد سیییاسییی
کلاسیییک و نوکلاسیییک مبتهی بر سییه اصییل عمدهی رواب دیالکتیکی بین پدیدههای
ابتماعی بر اسیاس وحدت ضیدین است .پدیدههای ابتماعی در یک کلیّت ابتماعی
در وحدتی متضادند که هم بالفعل و هم بالقوه ،هم تعیینکههده و هم تعیینشدهاند ،و
همواره در حال تاییرند .این پدیده ها ا وضیییعیتی بالقوه برمیبالهد ،تحق مییابهد و
بیه وضیییعییت بالقوهی دیگری با میگردند .مهط دیالکتیکی برای بررسیییی رواب -
فرایهدهای اقتصییادی و آیراقتصییادی در نیامهای ابتماعی  -اقتصییادی ،ربات پویا و
تاییر آنها ،بر مقولات فلسفی ا بمله کل و بزء ،انتزاع و انضمام ،وحدت نامتهاهی و
متهاهی در حرکت ،مطل و نسبی ،درونی و برونی ،شکل و محتوا ،نمود و ذات ،حدوث
و وبوب ،اتکا دارد .دو اصل مهطقی عام آن در بررسیهای ابتماعی ،وحدت تاریخی و
مهطقی و رو فرارفتن ا انتزاع به انضیمام درسیطوح مختلف انتزاع و انضییمام است.
این ،چارچوب سرشت دیالکتیکی تولید دانشِ ابتماعی است که در مهط دیالکتیکیِ
پروهش نزد مارکس با تاب مییابد.
برمبهای رو نیری مارکس ،ما ا ترسیییم انتزاعی «سییرمایهداری ناب» و طبقات
همهای آن به رواب ابتماعی انضیمامیتر (یا کمتر انتزاعی) در سرمایهداری و سا تار
طبقاتی آن حرکت کردیم .اصیل پایهی رو شها تی که این فرایهد را هدایت میکهد
چهین اسیت :تهرا رو هایی که فرایهدهای واقعی را با تاب میدههد یا مشاهدهی این
فرایهدها را تسیریل میکههد ،مهاسیب و بجاست .نیریهها و فرضیههای بدیل برمبهای
این اصیییل پیذیرفته یا رد میشیییود .این امر بهویره در مورد رابطهی تهاقرآمیز بین
طبقات ابتماعی اهمیت دارد.
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بهابراین ،در مطالعهی ما ،تمامی فرایهدهای اقتصیادی و آیراقتصادی ،یعهی تمامی
پدیدههای ابتماعی ،در یک کل ابتماعی در وحدت متضاد مؤلفههای بالقوه و بالفعل،
عهاصیییر تعیینکههده و تعیینشیییده ،در حرکت و تاییر دایمیاند .چهان که در بخش
نخسیت دیدیم ،این تفسیر ا تعیّن دیالکتیکی اشاره بر این دارد که رابطهای ودکار،
بلافصییل و بدون میانجی بین آن چیزی که وحدت دیالکتیکی مؤلفههای اقتصییادی و
آیراقتصادی است و پراتیکهای ابتماعی در کلیت یک بامعه وبود ندارد .در اینبا
سیرشیت تعیینکههدهی تولید بر سیایر رواب به شیوهای مورد تأکید قرار میگیرد که
هم ا دترمیهیسییم متعارف در چهین ادعاهایی ابتهاب شییود و هم ویرگی تاریخی این
رواب ابتمیاعی موردتیأکید قرار گیرد .هر دیدگاه دیگری یا برمبهای نگاه تقلیلگرای
اقتصیادی یا علت و معلول مکانیکی اقتصاد و بامعهشهاسی متعارف ،یا پیوند نامتعیّهی
ا رواب متقابل کارکردی – سییا تاری متعارف ،ویا تبیین ذههی – ایدهآلیسییتی ناب،
بها میشود.
تمامی مفاهیم علوم طبیعی و ابتماعی – تاریخی تقریبی ا واقعیت هسیییتهد .آیا
معهایش این اسییت که تخیلی اسییت چون تقریبی ا واقعیت اسییتخ یر .یک مفروم
نخسییت ا واقعیت مهتزع میشییود و ولو آن که سییرشییت ذاتی واقعیت را با تاب دهد،
قادر نیسیت بیواسیطه و بهطور کامل با واقعیت انطبا داشیته باشد .باید فضای کافی
برای این واقعیت گذاشت که ما در این با نه با یک فرایهد مهطقی ناب ،که با فرایهدی
تاریخی و با تاب تبییهی آن در تفکر و پیگیری مهط درونی آن سروکار داریم.
در مطالعهی حاضیر دربارهی بهبهی اقتصیادی شهاسایی طبقه و سا تار طبقاتی،
بین فعالیت نیری – مفرومی در سیییطح بالای انتزاع و ارتقای این نیریه به بررسیییی
انضیمامیتر وضیعیتهای مشخر تاریخی تمایز قائل شدیم .با این حال ،تأکید کردیم
کیه این دو بهبه به لحای دیالکتیکی بداییناپذیر اسیییت .برمبهای این چشیییماندا ،
شییهاسییایی شییالودهی اقتصییادی طبقات ابتماعی صییرفام نخسییتین گام ضییروری برای
مطالعهی مبار هی طبقاتی است .با آگاهی ا بهبهی رو شها تی تعیّن دیالکتیکی و
سیطوح انتزاع – انضیمام ،طبقات اصلی و طبقات فرعی در هر سطح انضمامی در یک
بامعهی سیییرمایهداری را شیییهاسیییایی کرده و نشیییان دادهایم که چهگونه برمبهای
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مفرومسییا یمان ا طبقات قادریم بهبهی اقتصییادی طبقات ابتماعی شییاآل را به
صورت کمّی نشان بدهیم .بدین ترتیب ،تقریب کمّی سا تار طبقاتی نیروی کار شاآل
شالودهی لا م ،اما نه کافی ،برای بررسی ود طبقه است .با این حال ،چهین مطالعهای
بهییادی برای مطیالعاتی فراهم میکهد که چهان که مارکس در نامهای در  22فوریهی
 1111نوشیییت ،متواضیییعیانیه میدعی «انیدکی عقل سیییلیم» اسیییت و به رهایی ا
«پیشبیهیهیای آییهی و بیهنیاگزیر تخیلی» گرایش دارد( .نیامهی مارکس به دومیلا
نیووان هایس)
در صورتبهدی اقتصادی – ابتماعی سرمایهداری کارگران و سرمایهداران طبقات
اصلی هستهد ،در عین حال طبقهی متوس ِ بهشدت متهاقر (در بخشهای صوصی
و دولتی) و ردهبورژوا ی (در فعالیتهای سیهتی و مدرن) بهرآم اهمیت کمّی نسبی
بهویره در کشیییورهای درحالتوسیییعه ،طبقات فرعی را تشیییکیل میدههد .اما طبقات
ابتماعی را نباید تهرا در ود بهعهوان نیروی عیهی آیرشیخصیی اقتصاد و سرمایه در
نیر گرفت .طبقات باید برای ود بشوند ،یا به عبارت دیگر برمبهای مهافع عیهی ود
بیه کهش آگاهانه و سیییا ماندهی دسیییت بزنهد .ا این رو،در سیییطح انضیییمامیتر،
مفرومسیا ی سیا تاری طبقه باید سیایر مؤلفههای ابتماعی مانهد عوامل سیییاسی و
حقوقی ،و شیییکلگیری آگاهی ایدئولوژیک برای شیییکلگیری طبقه بهعهوان فرایهدی
کهشییگرانه را نیز در نیر بگیرد .آگاهی طبقاتی متأرر ا ایدئولوژی مسییل و نرادهای
سییاسی مانهد دولت ،احزاب سیاسی ،رسانهها ،نیام مذهبی و آمو شی است .هریک ا
این عهاصییر میدان مبار ات طبقاتی و بهبشهای ابتماعی اسییت .بهابراین ،در بران
واقعی ،فرایهد با تولید ابتماعی در سیییهررهای تولید و گرد  ،به فراسیییوی با تولید
سییرمایه و توان کار میرود و مسییتلزم وحدت متهاقر پیچیدهی رواب اقتصییادی و
آیراقتصادی ،سا تارها و فرایهدها ،قدرتها و مها عات ،است.
بیا در نیر گرفتن تشیییدید ترابم اقتصیییادی نولیبرالی به کار مزدی و آیرمزدی
یانوادههای کارگران ،اآلب نان و نوبوان ،و بیکاران ،درک رابطه بین کار مزدی ،کار
بدون مزد ،و بیکاری ضییروری اسییت .بخش اعیم سییاعات پردا تناشییده را کار نان
تشییکیل میدهد ،درک این امر برای هماهه سییا تن مطالبات سییوسیییالیسییتی و
فم یهیسیتی نیز ضروری است .سرمایه (ا راه تردید به ا راج کارگران مزدی) و دولت
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(ا راه سییاسیتهای اقتصیادی) ا بیکاری برای کهترل تقاضا برای کار مزدی استفاده
میکههد .این اسییتراتری آنهاسییت و آن را به کار میبرند .بهابراین ،نیا های کارگران
مزدبگیر و کارگران بیکار ،نان و مردان ،در نرایت با مطالبهی اشیییتاال کامل وحدت
مییابد.
کیارِ مزد و حقو بگیر در کانون تولید سیییرمایهداری اسیییت و اقلیت مالک ،یعهی
سرمایهداران ،به ار شی اتکا دارند که مزد و حقو بگیران بهعهوان اکثریت مردم تولید
میکههد .با این حال ،در طول تاریم ،کار مزدی تهرا یکی ا اشکال مختلف کار بوده و
تمیامی بوامع طبقیاتی نیز تیا اندا های به اشیییکال مختلف کار پردا تناشیییده اتکا
داشتهاند.
درسیت است که کار بدون مزد نان (و بهندرت مردان) در انوار و کار بدون مزد
فر ندانشییان مسییتقیمام درگیر فرایهد سییرمایهدارانهی تولید و گرد نیسییت ،اما این
فرایهد مهوط به کار انگی آنان اسیت و کار آنان به ار کالاها تحق میبخشد .کار
انگی بهنوبهی ود هسیییتی کارگران مزدی را با تولید میکهد و این امر به میانجی
بین مزدهیا و قیمیت کیالاهای دا لی ،قیمت توان کار را تعیین میکهد .با گسیییتر
سیییرمیاییهداری ،مشیییارکت نان در با ار کار و فرایهدهای تولید و گرد  ،بهویره در
کشیورهای آیرمسیلمان ،افزایش یافته اسیت .این مشیارکت فزایهده مشارکت آنان در
مبار ات کارگری را نیز افزایش داده اسییت ،هرچهد این مبار ات بهویره در کشییورهای
مسیلمان ناهمگن اسیت .سیرکوب طبقاتی و سیایر سیرکوبهای ابتماعی ،بهسیتی،
قومیتی ،ملی و هویتی متمایز هستهد ،اما در پیوند با یکدیگرند.
در واکهش به ترابم توأمان سیرمایهداران دولتی – صوصی علیه کارگران مزد و
حقو بگیر و سیییایر بهبشهای ابتماعی سیییرکوبشیییدگان ،طبقهی کارگر و دیگر
لایههای مردمی – مترقی باید پیوندهای لا م را بین مبار اتشان برقرار کههد .اکثریت
سرکوبشدگان مالک وسایل تولید نیستهد ،اما اگر طبقهی کارگر نیا های بهبشهای
آیرطبقاتی را به رسییمیت نشییهاسیید و آنها را طرح نکهد ،هرگونه وحدتی صییوری،
مکانیکی ،سادهانگارانه و در نرایت سرکوبگرانه واهد بو د .کارگران مزد و حقو بگیر
در مقام یک طبقه بخشیی ا گروههای ابتماعی متعدد سییرکوبشده هستهد .وحدت
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مبیار هی طبقیاتی با مبار ات گسیییتردهتر این گروهای ابتماعی برای دگرگونی نیام
سرکوب ضروری است.
هم اکهون ،مبار ات کارگران مزدی و آیرمزدی و بیکار در کشییورهای سرمایهداری
درحالتوسییعه عمدتام تدافعی اسییت و هدفش حفو حقوقی اسییت که به سییختی بدان
دسیت یافتهاند .سیاست دگرگونیطلب – رهاییبخش باید با تقویت فعالانهی مبار ات
بالفعل ،ا وضعیت تدافعی به ترابمی حرکت کهد.
همیان گونیه کیه در بخش سیییه گفتیم ،بحران فربیامین سیییرمایهداری بیشتر
گرهگاهی انسیانی و تاریخی اسیت تا مسیألهای اقتصیادی .با این حال ،بهیاد سییاسییی
بیامعهای برترآن طبقهی ابتماعی اسیییت که دانش تاریخی ،فهی و ابتماعی دارد و
برای سا ماندهی نیروهای تولید ابتماعی برای اهداف ابتماعی برتر ا اعتمادبهنفس
بر وردار اسییت .این مسیییر راهبردی به سییوی هدف مسییتلزم رهبری دموکراتیک آن
طبقه است.
بهعهوان نکتهای پایانی و آمو نده برای تمامی نیریهپردا یها و کهشییگریها ،پیام
گفتاورد یر ،صرفنیر ا بستر مشخر آن ،در همهی مانها و مکانها صاد است:
«برای ا نو سییا تن  ،...با هر مشییقتی باید آآا کهیم نخسییت به آمو تن ،دوم به
آمو تن و سیوم به آمو تن تا آنگاه دریابیم که آمو عبارتی مهسوخ یا حرفی باب
طبع امرو یهیا نخواهید بود (بیایید بیا صیییداقیت تمام بهذیریم که کموبیش همواره
دسیتخو آن هسیتیم) تا دریابیم آمو بهواقع باید بخشی ا هستی ما بشود تا در
عمل و بهتمامی عهصر مؤلفهی ندگی ابتماعی ما باشد( ».لهین ،برتر است کمتر ولی
برتر باشد)1723 ،
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پینوشتها
 1دربارهی «کارکرد سییرمایه» و سییرمایهدار « ،کارکرد کار» و کارگر« ،کهترل»« ،نیارت»« ،کارگردانی»
ومیدیرییت در «فرآیهد ابتماعی کار»« ،کار بمعی» ( کولکتیو) ،و سیییرمایهی گروهی (فراگیر) ،ن.ک.
مارکس ،بلد اول ،فصل 13
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch13.htm
2همان.
 3همان.
4دربارهی این دگرگونی تاریخی ،ن.ک کرامهتون و گوبای ()11 :1711
5توبه داشیییته باشیییید که بحث مارکس دربارهی ار باری رانت (اباره) و برای مین ،در مالیهی
متعارف با استفاده ا فرمول ار کهونی برای داراییها عملیاتی میشود.
4در سیرمایهداری مینداران بزرگ ضیرورتام بهطور مستقیم درگیر سا ماندهی تولید و واسهاری مین
به ابارهداران سرمایهدار نیستهد.
 1برای آگیاهی بیشیییتر ا بحثی دربارهی کار بمعی و کارکردهای سیییرمایهی گروهی (فراگیر) ن.ک.
کرامهتوان و گیابیای ( )14-47 :1711و کارکدی ( ،)51-51 :1711رایت ( ،)21 :1771کارتر (:1715
 .)41-41برای آگاهی ا بحثی دربارهی کار نامولد بهعهوان بخشییی ا هزیههی سییربار نیاممهد در مقام
بخشیی ا سیرمایهی رابت یا مؤلفهی آیرسیودی ار اضافی ابتماعی ن.ک .شیم ( )1711و ام .بی.
ای .اسمیت (.)1773
1توبه داشیته باشید که این ما اد در طی مان ا راه انباشت سرمایه ل و حفو میشود ،نه با تولید
یستشها تی کارگران.
7همچهین ن.ک .بیه فصیییل نو دهم بلید اول سیییرمایه .ابرامات بسییییاری در مفرومسیییا ی مفروم
«لمهنپرولتاریا» در نیریهی مارکسیستی طبقات ابتماعی و سا تار ابتماعی سرمایهداری وبود دارد.
آیا با بمعیت ما اد و ارتش ذ یرهی کار یا مفروم بدیدتر «بیرباتکاران» (پریکاریا) و «تریدسیییتان
شییرری» مرتب اسییتخ این ابرامات با تاب بههمریختگی واقعی ندگی در محدودههای بررسییییهای
انضمامی سرمایه داری است .برای بررسی مفروم لمهن پرولتاریا ،ن.ک .دریهر (بلد دو.)1711 ،
11بار دیگر در اینبا بسیییاری ا پروهشییگران ،کهشییگران ،احزاب و اتحادیههای مارکسیییسییتی به بای
مفرومسیا ی نیری و بررسی تجربی – کمّی کارکهان دولت در سا تار طبقاتی به تعمیمهای ابرامآمیز
دست می دند.
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11ن.ک .به نعمانی و برداد  2114و برداد و نعمانی ،طبقه و کار در ایران 1314
12مثال بربسییتهی مطالعه در سییومین سییطح انتزاع در بامعهی مشییخر و دورهی مانی مشییخر
مبار هی طبقاتی در فرانسییه ( )1151و هردهم برومر لویی بهاپارت ( )1152ارر مارکس اسییت .در این
آرار که سییرشییار ا بزئیات تاریخی اسییت ،مارکس مسیییر مبار هی مهافع ابتماعی مختلف را که در
شیبکهی پیچیدهای ا مبار ات سییاسی و بهطور اص ارتباطات متهاقر بین شکل ظاهری یک مبار ه
و محتوای ابتمیاعی واقعی آن بیا تیاب مییابد تحلیل میکهد .مارکس در این دو کتاب به تمامی انواع
طبقیاتی ابتمیاعی ،میانهید بهیاحهیای مختلف بورژوا ی ،برای مثال مالی و صیییهعتی (که متمایزند ا
صییهفعتگران و تجار کوچک) ،مالکان ،دهقانان ردهپا ،لایههای پایین طبقهی متوسیی  ،ردهبورژوا ی،
صیییهعتگران ،پرولتاریا ،لمهنپرولتاریا ،اشیییاره دارد که بر ی در حال رشییید و دیگران در حال افولاند.
مضییمون مرم کتاب دوم دربارهی اسییتقلال نسییبی دولت در برابر طبقات و ارتباط اص بین دولت و
بهاح طبقهی حاکم (بورژوا ی مالی) اسیت که نقش دولت را بهعهوان تسریلگر سلطهی بهاح طبقاتی
حاکم در نیر میگیرد .ن.ک
مارکس ،مبار هی طبقاتی در فرانسه1151 ،
مارکس ،هردهم برومر لویی بهاپارت1152 ،
13لهین در «مالیات بهسیی» به دسیتکم پهج سا تار اقتصادی در اتحاد شوروی در سال  1721اشاره
میکهد ،اقتصیاد پدرسیالاری در شیکل مزارع راعی و قبایلی که برای مصیرف ودشان تولید میکههد،
تولید کالایی کوچک ،و سیا تارهای اقتصیادی سیرمایهداری ،سرمایهداری دولتی و سوسیالیستی اشاره
میکهد( .ولادیمیر ایلیچ لهین ،مالیات بهسی)1721 ،
 14ن.ک .به نعمانی و برداد  2114و برداد و نعمانی ،سی سال بابهبایی طبقات در ایران.1317،
15برای تحلیل تفصیلی بایگاه طبقاتی و تقریب کمّی در سطح انضمامی که مهحصر ما برمبهای دادههای
سییرشییماری اسییت ،ن.ک( .نعمانی و برداد  :2114فصییل دوم) .در آن مطالعه ما به دادههای تفصیییلی
سیرشیماریهای  1355تا  1315اتکا داشتیم ،نه پیمایشهای سالانهی اشتاال که قابلیتاتکای کمتری
دارد و بعد دادهها (کل و ن – مرد) را با توبه به معیارهای طبقاتی در یک مقطع مانی و در درا مدت
تعدیل کردیم .با این همه ،کار ما در مورد کمّیکردن ،کل ( ن و مرد) و نیز نان شیییاآل در نیروی کار،
سیییا تیار طبقیاتی ،به دورهای در لال انقلاب ایران با میگردد .آن تقریب کمّیِ طبقاتی نرایتام در یک
کتاب سییاسیی و سیهد مفصل دربارهی سا تار اقتصادی ایران در سال  1342مهتشر شد .سهس در در
سالهای  1314تا  1314این رویکرد تقریب طبقاتی به طور کامل بهلحای نیری و تجربی تکمیل و در
کتاب کار و طبقه در ایران ( )1311مهتشر شد.
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14این ادعا مبتهی بر مشییاهدهی ما در بسیییاری ا کهفرانسهای دانشییگاهی در امریکا ،کانادا ،فرانسییه و
دیگر کشیورهای اروپای آربی و ترکیه است که تحلیل طبقاتی و بررسیهای مهتشرشدهمان در آن ارائه
شده است.
 11ن.ک .برداد و نعمانی ،طبقه و کار در ایران ( )1314فصلهای  3و .5

