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 توضیحات چاپ فارسی:

 

 تر از آن است که احتیاج بهخوان، شناختهچه، برای خوانندگان فارسیی این کتابالکس کالینیکوس، نویسنده

ت که ها و مقاالت بسیاری به فارسی برگردانده شده اسی اخیر، کتابدو دهه در یکیمعّرفی داشته باشد. از وی 

 گیرند.گستره و طیف وسیعی از موضوعات را دربرمی

 هیچ متن نظری و تحلیلی  از آن
ً
نوان عی متوّسط، به مشّخصی پیرامون موضوع طبقه جا که به زبان فارسی تقریبا

 تأثیرو  مسئله بورژوازی وجود ندارد، و با توّجه به اهمّیتبورژوازی و خرده ای در افتراق با طبقات پرولتاریا وطبقه

یار چه ترجمه و در اختین کتاباین طبقه در تحّوالت سیاسی ایران و منطقه، لذا تصمیم بر آن شد که ا آحاد  

برای مثال،  ورزی بزنند.تری دست به تحلیل و کنشی کارگر قرار گیرد تا با شناخت درسترزمندگان طبقه

یل ، آحاد این طبقه تشک88کنندگان انقالب مخملی بورژوایی و جنبش سبز ارتجاعی را در سال اکثرّیت مشارکت

 دادند.می

 این کتاب
 
 آغاز دا نمیچه، حقِّ مطلب را به تمامی ا

ً
 تر.ست برای بحث و تدقیق  بیشخوبی گاهکند، لیکن قطعا

 ی متوّسط جدید" است و بخش دّوم وی موضوع "طبقهتر که دربارهزرگاین نوشته دو بخش دارد: بخش اّول و ب

لین رایت است.ی ا  "طبقه"ی تر که نقد نظرّیهکوچک
ُ
 ریک ا

های ها و یادداشتقولهای داخل ][، اشاره به مراجع نقلشماره اشارات بسیار معدود داخل ][ از مترجم است.

های لمعاد منظور راحتی  خواننده و ارزیابی  به  اند.متن آورده شده بخش  نویسنده دارد که در پایان هر یک از دو 

 یرهاشاهای کالینیکوس، در نوشتهاند. به زبان مبدأ آورده شده هانویسدر پا خاص و کلمات مهم، اسامی  لغات، 

ران  اغلب گمدادها و اشخاص دخیل و ذکر بسیار  روی فراوان به
ّ
در این  و، متواتر است نامنام نویسندگان و متفک

دادها و از این رویاقلی یک شناخت حّد  مستلزمجا که فهم متن در این متن ما تا آنگونه است. نوشته نیز این

ا بزم را وجو در وب، آشنایی ال تواند با جستخواننده می ،لیکن در سایر موارد ؛ایمها باشد، این کار را کردهنام

س پ .ها آورده شده استدر پانویس ،احساس شده و یا ذکر نقل قولی وضیحنیاز به تهر جا که ها حاصل کند. آن

 از سوی مترجم است. هاتمامی پانویس

 نویسنده را مخدوش نکرده باشد. نظر مدِّ  مقصود   ،مترجمکه اینامید به ماند می
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 :1مقّدمه

 

مارکس و طبقاتی است.  یمبارزه در پرتو بنیادین  مارکسیسم، درک  سیاست هایصهیکی از مشّخ 

 نوشتند: 1879سال   بهانگلس 

 
ً
 یواسطهبی محّرک   نیروی قاتی به عنوانطب یمبارزهچهل سال است که ما بر  تقریبا

هرم به عنوان ا پرولتاریای ی بورژوازی و طبقهطبقه طبقاتی بین یمبارزه ه  تاریخ و خاّص 

 [1] ایم.اجتماعی  مدرن تأکید ورزیده البانق عظیم

ناتمام  است، طبقات یکه درباره «سرمایه»م دانند، بخش  پایانی  جلد سوّ طور که همه میهمان

  مسیرهمه، با این. باشدمی
ّ
 شروع او،  ینقطهواضح است.  کامالً طبقه  یدربارهمارکس  ینظریهی  کل

 نشدهپرداخت کار اضافیمستقیم مجبور به  تولیدکنندگان  ی است که در آن، شکل  اقتصادی خاّص »

شوند، روابطی روابط  استثماری  تولید تعریف میبه  توّجهطبقات با به عبارت دیگر،  [2« ].شوندمی

 ی مورد بحث است.معهی جاکه برسازنده

 زیربنای ،توزیعرو، ایناز گی دارد. هتولید بست وسایل  به توزیع   به زعم  مارکس، این روابط  تولید  

توزیع   نه توزیع در معنای  معمول   البّته»دهد؛ را تشکیل می یمزددستبین  سرمایه و کار  یرابطه

اند و نیروی در یک سو متمرکز شدهای که یتولید، عوامل ماّد  خود   توزیع  عناصر   کهبلاقالم  مصرف، 

 سرشت و » ،این توزیع، یعنی توزیع  وسایل تولید [3« ]در سوی دیگر. مجّزا کار  
ّ
 تولید را ی  حرکت کل

، شوندمی 2مجبور به کار اضافی مستقیم به زور   ی که تولیدکنندگان  شکل خاّص  [4« ]؛کندتعیین می

  دارد. گیبستهبه این توزیع 

                                                            
 اضافه شده است. بندی مطالبعنوان مقّدمه در متن اصلی وجود ندارد و از سوی مترجم برای راحتی فهرست -1

2- Surplus-Labour 
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مالک  وسایل  دار  سرمایهی او با وسایل تولید دارد. گی به رابطههبست فرد  طبقاتی   گاهجای ،در نتیجه

 .کندمییک را تعیین  طبقاتی  هر گاهجای ،این حقایقمالک وسایل تولید نیست.  تولید است؛ کارگر  

گیرد و از آگاهی  افراد بط تولید شکل میادر درون رو  طبقه، درکی عینی است: طبقه این درک از

طبقه برای مارکس مضاف بر این،  ممکن است با آن آگاهی دچار تضاد بشود. البّتهخیزد؛ برنمی

شناسان جامعه چهآندهند ـمی انجامبه کاری که افراد  کهآنطبقه بیش از ای اجتماعی است. رابطه

ی در درون این رابطه گونهچهافراد که  شودمیاین مربوط مربوط بشود، به  ـنامند" می1حرفه"

جی  آن، گروهی در فرآیند تولید گروهی دیگر را ای که به میانگیرند، رابطهآنتاگونیستی جای می

دو طبقه ی تولید، " است. در هر شیوه2الگوی  مارکس، الگویی "دوگانه آخراالمر،. کندمیاستثمار 

ک، ]برده[ شونده، ارباب و بندهگیرند، یعنی استثمارگر و استثمار در مواجهه با هم قرار می
ّ

و  مال

 [5] دار و کارگر.، سرمایه]دهقان[ ترعیّ 

یکی از [ 6] «.در ساختار اجتماعی است  استثمار  ی بازتاب  شیوه»مارکس  قرار، طبقه برایدینب

 است که  ایاجتماعی هایواضح چنین الگویی، وجود  الیه مسایل  
ً
ی ی دوگانه در رابطهظاهرا

 ،اندک هاییعنی صاحبان  سرمایهکالسیک،  3خرده بورژوازی   [ی  طبقه] گیرند.جای نمیاستثمار 

 
ً
، کسانی شمرد که از نظر اقتصادی توانمیرا  هاآنکنند، چه چندان مشکلی ایجاد نمی مسلما

ی و ی بورژوازبین  طبقه ،کنند و به لحاط اجتماعی و سیاسیی بزرگ تغذیه میاز سرمایه 4وارانگل

 گسترش عظیم ،در این قرنبا این همه،  [7] اند.به دو قطب مختلف تقسیم شده پرولتاریا یطبقه

 تری است.تشکیل شده، چالش بسیاری جّدی "5سفیدیقه انکارکن"نیروی کاری که از نسبت  

را حساب نکنیم(  7) اگر سرکارگران 6کارگران  یدی، دهدمیک نشان یشمارهگونه که جدول همان

عداد و ارقام  ا توانمی. شوندمیوقت  بریتانیا تمام ی کارکنان  از نیمی از همه ترکمزه شامل  امرو

ی به جدول شماره )بنگرید کرد ارایه داریسرمایه یرفتهکشورهای پیش رسای مشابهی را در مورد

 دو(. 

                                                            
1- Occupation 
2- Dichotomous 
3- Petty Bourgeoisie 
4- Parasitic 
5- White-Collar Employees 
6- Manual Workers 
7- Foremen 
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 اّدعاتا  اندشدهث متشبّ  ران  بورژوا بدین گواه و مدرکب نیست که بسیاری از مفّس چندان جای تعّج 

اگر نگوییم مرده است.  البّتهطبقاتی رو به موت است،  یمبارزهخود   البّتهکارگر و  یطبقهکنند که 

ل دموکراسی را به ، ظهور  حزب سوسیا1فایننشال تایمزی[ ]نشریهسیاسی  نویس  ستونمحض مثال، 

که ای است دایر بر ایننمونه» مسألهاین  که کرد دانست و تأیید «شناختیای جامعهتوسعه» یمنزله

 وجود داردای جدید طبقه ... گام شدن با تغییر  اجتماعی استبه تدریج در حال هم نظام سیاسی  

  تربیشکه تعدادش 
 
 [8« ].است دارسرمایه یطبقهکارگر و  یطبقهشکال  قالبی  از ا

 

 جدول یک

 (New Earning Survey, 1979های مختلف شغلی )در رسته وقتتمامدرصد کارکنان 

 در کل زنان مردان ی شغلیرسته ردیف

 17.1 20.2 15.7 هامندحرفه 1

 12.7 4.5 16.4 مدیران و سرپرستان 2

 0.2 0.6 - بندی نشده()طبقه ندگانفروش 3

 16 38.7 5.9 کارمندان دفتری 4

 5.9 3.8 6.9 سرکارگران 5

 14.7 4.2 19.2 ماهر یدیکارگران  6

 18.2 16.3 19.1 ماهر یدیکارگران نیمه 7

 3.8 1.8 4.7 کارگران یدی غیرماهر 8

 11.4 9.9 12.1 بندی نشده(کارگران یدی )طبقه 9
Source: G. Routh, Occupation and Pay in Great Britain (London 1980), p 

 

از حّیز کارگر را  یطبقهها هم به سرعت برخی از مارکسیستبرانگیز نیست که این نیز چندان تعّجب

ران مختلفی از جمله اند؛انتفاع ساقط کرده
ّ
رز متفک

ُ
 4و اریک هابسبام 3و رودولف بارو 2آندره گ

 [9]اند. گی دست به چنین کاری زدهجمله

                                                            
1- Financial Times 
2- Andre Gorz (1923-2007) 
3- Rudolph Bahro (1935-97) 
4- Eric Hobsbawm (1917-2012) 
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 هایی مبتنیچنین تحلیل
 
ی   طبقه. پرسشبسیار سطحی نسبت به  کردیرویند بر ا

ّ
 در ذیل  عنوان  کل

هایی اند، شغلشدهها با هم یک کاسه نامتجانسی از شغل ی به غایتمجموعه ،"سفید"کارکنان یقه

مان مدرسه، پرستاران، تایپیست، کارمندان دولتی ارشد، هاشرکتچون مدیران اجرایی 
ّ
های  معل

 ها چه اشتراکی با هم دارند؟وهاین گر  تندنویس. آخر  

  2جدول 

 (1970درصد توزیع نیروی کار در کشورهای مختلف )حوالی سال 

ها و مندحرفه کشور و سال آمار

ی 
ّ

متخّصصین فن

و مشاغل 

 مربوطه

سرپرستان و 

 مدیران

کارمندان 

دفتری و 

مشاغل 

 مربوطه

 مابقی کشاورزان فروشندگان

سلواکی چک
ُ
ا

(1970) 
19.4 2.4 7.4 7.0 12.0 51.8 

 44.4 8.0 9.0 17.1 2.3 19.2 (1970سوئد )

 45.8 10.2 10.0 16.2 3.4 14.4 (1976نیوزیلند )

 52.1 2.9 6.6 16.8 7.8 13.8 (1970آمریکا )

 52.1 6.9 9.3 15.6 4.2 12.4 (1971کانادا )

 51.3 15.3 7.6 11.7 2.7 11.4 (1968فرانسه )

 55.3 3.0 9.0 17.9 3.7 11.1 (1971بریتانیا )

 45.2 25.6 7.0  11.8 10.4 (1970شوروی )

 52.3 7.6 7.9 15.6 6.5 10.1 (1971استرالیا )

 54.0 7.6 8.9 17.5 2.2 9.8 (1970آلمان )

 53.3 14.4 11.9 11.4 1.5 7.5 (1970آرژانتین )

 45.0 18.9 11.8 13.8 3.9 6.6 (1970ژاپن )

 36.8 44.0 7.4 5.3 1.7 4.8 (1970برزیل )

 37.6 45.6 5.8 5.0 1.6 4.4 (1966مصر )

 17.4 72 4.2 3.0 0.7 2.7 (1971هند )

Source: Ibid, p. 10. 
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ان  ل شامل کارکنگروه اوّ . کندمیدو گروه اصلی را نمایان  "سفیدیقه انکنکار " یلیل  دستهتح

 یک،  یکارمندانی که طبق جدول شماره؛ شودمی 1رپرستیسو  مندحرفهی و مدیرّیت
ً
 03 تقریبا

بر اندازه و گسترش  سریع   ،شناسجامعه  2جان گلدتورپ. دهندمیدرصد از نیروی کار را تشکیل 

و  مندحرفه اوایل  قرن بیستم، کارکنانکه در در حالی»ورزد: می تأکیداین گروه از کارمندان 

دادند که در مللی تشکیل می ال را حّتات فعّ یّ درصد از جمع 10تا  5تنها  یمدیرّیتو  سرپرستی

  ترین اقتصاد را داشتند، امروزهپیشرفته
ً
 بیست تا بیست و پنج این کارمندان در جوامع غربی عموما

 ، البّته [10« ]دهند.ال را تشکیل میدرصد از جمعیت فعّ 
ً
 در بریتانیا به هرحال این گسترش عمدتا

 ی سه(. ول شمارهجدبنگرید به ) پس از جنگ بوده است یبه دوره معطوف

 

  3جدول 

 ی شغلیتوزیع درصدی ]نیروی کار[ با توجّه به رسته

 1971 1961 1951 1931 1921 1911 شغل

 11.07 9.0 6.63 4.6 4.53 4.05 هامندحرفه

 12.43 10.10 10.50 10.36 10.46 10.14 و مدیران کارفرمایان

 13.90 12.70 10.68 6.96 6.72 4.84 کارمندان دفتری

 62.60 68.10 72.19 78.1 78.3 80.97 سرکارگران و کارگران یدی

Source: Routh, op. cit., p. 5. 

 1979از نیروی کار در سال است که شامل  شانزده درصد  ایدفتری م، گروه  کارکنانگروه اصلی دوّ 

، دهدمیی سه نشان که جدول شماره طورهمانباز هم ی یک(. جدول شمارهبنگرید به شد )می

قرن حاضر  در طیِّ  درصد بودند، 5از  ترکمکه قبل از جنگ جهانی اول  این دسته از کارمندان

 
ً
 .اندکردهرشد  شدیدا

 چهار یشمارهکه جدول   طورهمان. هستند دیگریکمتفاوت از ان، دو گروه بسیار کنکار  این دو گروه

 درآمدهایی داشته سرپرستیی و مدیرّیت، مندحرفهان کنکار ، دهدمینشان 
ً
اند که بسیار باالتر دایما

کارمند  000,457,3از  درصد 70زنان  ،1971در سال  از سوی دیگر،میانگین درآمدها بوده. از 

                                                            
1- Managerial, Professional and Administrative 
2- John Golgthorpe (1935- ) 
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از کارگران  ترکم کارمندان  دفتری  زن همیشه حّتا درآمد   [11] .دادندرا تشکیل می  بریتانیادفتری  

و  یمدیرّیتو  مندحرفهن کناکه بسیاری از کار عالوه، در حالیهبوده است. بمرد  یدی  غیرماهر

 انجامدفتری کاری که کارمندان  دارند، تحصیلی رکااند و مدبسیار آموزش دیده سرپرستی

 می
ً
 ی نیاز دارد.دو به آموزش محدو ،ی و تکراریتخصّص کاری است نیمه دهند، نوعا

 

  4جدول 

مردان و زنان )بر حسب  های شغلی  رستهشغلی به عنوان درصدی از میانگین کل  هایرستهحقوق  متوّسط

 ]واحد پولی[ پوند(

 مردان
-14 سال

1913 

24-1922 36-1935 56-1955 196

0 

197

0 

 از 1مضربی 1978

14-

1913 

 انمندحرفه

 باالرده
405 372 392 290 289 211 209 0.5 

 انمندحرفه

 پایینرده
191 204 190 115 120 136 137 0.7 

 0.8 203 245 263 279 272 307 247 مدیران
 0.8 93 97 97 98 119 116 122 کارمندان
 0.8 118 121 144 148 169 171 152 سرکارگران
کارگران 

 یدی ماهر
131 115 121 117 113 104 110 0.8 

کارگران 

 ماهرنیمه
85 80 83 88 83 93 97 1.1 

کارگران 

 ناماهر
78 82 80 82 76 83 86 1.1 

 میانگین

 مردان
116 114 115 119 120 123 121 1.0 

درصد 

انحراف 

 میانگین

68 73 70 48 47 35 30  

                                                            
 است. 1913-14بر سال  1978این ستون حاصل تقسیم حقوق سال  - 1
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 زنان
-14 سال

1913 

24-1922 36-1935 56-1955 196

0 

197

0 

197

8 

مضربی از 

14-1913 

 مندحرفه

 باالرده
- - - 218 217 178 169 - 

 مندحرفه

 پایینرده
110 137 130 82 86 88 98 0.9 

 1.3 128 135 142 151 104 102 99 مدیران
 1.2 69 61 61 60 61 68 56 کارمندان
 1.2 81 73 86 90 96 98 70 سرکارگران
کارگران 

 یدی ماهر
54 56 53 60 56 49 57 1.1 

کارگران 

 ماهرنیمه
62 63 62 51 48 47 59 1.0 

کارگران 

 ناماهر
35 47 45 43 40 44 57 1.6 

میانگین 

 زنان
62 66 64 60 59 59 68 1.1 

درصد 

انحراف 

 میانگین

31 37 38 67 67 59 43  

Source: Routh, op. cit., p. 124 

 

  هاگروهی این یک کاسه کردن همه
ّ
ها سفیدیقهکار ، واقعّیتدر مسخره است.  ،یدر یک گروه  کل

سرپرستان و در دو سوی  طیف، از یک سو مدیران و . شودمیطبقاتی متمایز  گاهجایشامل سه 

گیرند و از سوی ند که حقوق خوبی میدار سرمایه یطبقهاعضایی از ارشدی هستند که  رؤسای

 در فرآیند تولید سرمایه  ی هستند که اعضایی از طرف سفیدیقهکارمندان دیگر، 
 
ای را ند و طبقها

 [12] .دهمطالق میا   "جدید متوّسط یطبقه"دهند که من به آن تشکیل می
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 گسترده یا محدود؟کارگر: تعریف  یطبقه

 

ین  ب مرزهایدارد که  مسألهاتنگی با این گتنارتباط  داشت، سفیدیقهان کناز کار  توانای که میتلّقی

 انگیز  های وسوسهیکی از شیوه .کنیممیص مشّخ  گونهچهرا  پرولتاریا یبورژوازی و طبقه یطبقه

داین است که این طبقه را محدود کنیم به آنانی که کار  کارگر یطبقهتعریف 
ّ
 دهند. می انجام مول

دمارکس کار 
ّ
دکار »: کندمیرا این چنین تعریف  مول

ّ
کار به معنای   داریسرمایه در تولید مول

سرمایه  و نه تنها این بخش از شودمی انجاماز سرمایه  راست که در عوض  بخش متغیّ  اییمزددست

ارزش افزوده تولید  دار  سرمایهعالوه بر آن، برای  کهبل، کندمییا ارزش  نیروی  کار خود( را بازتولید )

درو، کار از این [13] «.کندمی
ّ
دکاری است که  مول

ّ
دکار نااز سوی دیگر، ارزش افزوده است.  مول

ّ
 مول

  کهبل، شودمین انجاماست که در عوض  سرمایه  کاری»
ً
تواند که می عایدی در عوض مستقیما

 [14] «2.شودمی انجام ،باشدداران[ مایه]سر 1سود  یا ]کارگران[  مزد  دست

دترتیب، تمایز بین  کار بدین
ّ
دناو  مول

ّ
سرمایه کمک  گستری  خودـکاری که به تمایزی است بین  ، 3مول

ار کمین نوع کار )ل اصلی مارکس از دوّ مثا. کندمیکمک نآن  گستری  خودـو کاری که به  کندمی

دنا
ّ
که  ییعصر ویکتوریا ترین گروه  کارگران در بریتانیایبزرگ است؛ گیهخان ، مثال  مستخدمان(مول

  از
ِّ

 . ندشدمیو باال استخدام  متوّسططبقات  درآمد  محل

                                                            
1- Profit 

 در این خصوص،  - 2
ً
دکار » متن حتما

ّ
دو نا مول

ّ
. این بایست خوانده شود، استهای ارزش افزوده" مارکس که بخشی از کتاب "نظریه «مول

د و »های چنین خواندن نوشتههم موجود است.)مثاًل سایت نگاه(  صفحات وبمنصور حکمت، بر روی  ی مناسبمتن با ترجمه
ّ
کار مول

د
ّ
د: تالشی برای تبیین و طبقه»)ش. واالمنش( و « کار نامول

ّ
د و کار نامول

ّ
ی حسن ترجمه)احمد توناک و سنگور سوران، « بندی آنکار مول

ند.رسیها نیز بر صفحات وب قابل  دستتری پیرامون موضوعات مربوطه ارایه دهد. این نوشتهعتواند به خواننده، دید وسیآزاد( می
 
 ا

3 - Productive and Unproductive Labour 
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دکار  ینظریهدقیق   هایداللت
ّ
دناو  مول

ّ
با  که یتفسیر روشن نیست. با این همه، کامالً مارکس  مول

ن این است که متضّم  ش از همه تطابق دارد،بی ،«سرمایه»کتاب شرح این نظریه در جلد دو و سه 

حمل و نقل شامل   کار این) درگیر تولید  کاال هستند که را تنها آن دسته از کارگران مزدبگیری مارکس  

 
ِّ

دکارگران  ،(1شودمیشان نیز مصرف نهایی کاالها به محل
ّ
 [15]آورد. به شمار می مول

خرید و ـ شودمیزمانی که به گردش کاالها اختصاص داده ، کندمیبرای مثال، مارکس استدالل 

ای خلق ای سرمایه است و هیچ ارزش افزودهای خالص بر هاـ هزینهدفترداری و جز اینفروش، 

 ارزش  کنندمیگذاری ها سرمایهتیّ البخش بازرگانی که در این فعّ  ان  دار سرمایه. کندمین
ً
صرفا

  کنندمیای را مطالبه افزوده
ّ
ی سود را کاهش که در جایی دیگر خلق شده است و از این رو، نرخ کل

 ،شدهی پرداختسرمایهاین » کارگران مزدبگیر را استخدام کند، ،دارسرمایهاین اگر [ 16]. دهندمی

به  2شدهپرداخت یسرمایهدر آن، ابعادی را که  مسأله  این  نه ارزشی. و کندمینه محصولی ایجاد 

دشکلی 
ّ
 ای که براییمزددستکار همه، با این [17« ].دهدمی، بسیار کاهش کندمیعمل  مول

 ، رودمیار انتقال  کاالها به ک
ً
چیزها تنها در ارزش مصرفی  »، چه کندمیارزش افزوده خلق  مسلما

رو، تغییر  مکان چیزها باشد، از این ممکن است مستلزم   هاآنمصرف   یابد وت میعینیّ شان مصرف

 [18« ] تولید در صنعت حمل و نقل باشد.شاید نیازمند  یک فرآیند اضافی  

ددراکی از کار اگر چنین ا  
ّ
در ، کندمیکارگر را تعریف  یطبقهرا به عنوان چیزی بپذیریم که  مول

کار حمل و نقل و ترابری و  جاتکارخانهصورت، تنها مزدبگیرانی که در صنایع  استخراجی و آن

کارگر  یطبقهاز چنین نظرگاهی، پرولتاریا خواهند بود.  یطبقه یتشکیل دهنده، کنندمی

 . محدود خواهد شد کارگران یدی  مرد   ر قالبی  قرن نوزدهمی  الظاهر به همان تصوّ علی

                                                            
 نقل قول زیر از مارکس گویاست:  - 1

بیل قی ماّدی[. در میان این ای است و نه کاال]نه محصول ماّدی  تازه ت وجود دارد که محصول روند تولیدهای مستقلی از صنعرشته»

نقل  که اهمّیت اقتصادی دارد، عبارات است از صنایع ارتباطی، خواه حمل و نقل به معنای اخص باشد که برای حمل وصنایع، تنها آن

یرج ارسی، افترجمه )مارکس، سرمایه، جلد دوم، « ها و ... باشد.ها، تلگرافکاال یا انسان برقرار شده و خواه ویژه انتقال اطالعات، نامه

 (58اسکندری، ص 
 

2- Advance of Capital 
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ی کرد که همهمیاست؛ او استدالل فقید  1پوالنتزاسنیکوس گیری  این همان نتیجه به هر تقدیر،

دنای کارگران یدی  همهو  سفیدیقهکارمندان  
ّ
بخشی از  (رانبیمارب  یا گران و فترُ محض مثال ) مول

 یطبقهاز این منظر، [ 19]کارگر.  یطبقه]بخشی از[ نه  "هستند و2"خرده بورژوازی جدید یطبقه

"خرده  یطبقهو  دهدمیاز بیست درصد نیروی کار را تشکیل  ترکمپرولتاریا در ایاالت متحده 

 [20] بورژوازی جدید" حدود هفتاد درصد!

بسیاری از که  کردمی تأکیدخود مارکس . کندمیمارکس در سرمایه را نقض  کردروی، کردرویاین 

دکارگران  ،سفیدیقهکارمندان 
ّ
 یدهی اجتماعی کردن  فزایننتیجه مسألهاین . هستند[و ] ندبود مول

 ؛ این بدان معناست که: ]است[ تولید بود

[ که  شودمیمعلوم  تربیش رویممیچه پیش  هر رف     فردی  کارگر  ]ص 
ِّ

 اهرم  واقعی  کل

 و نیروهای کار ترکیب شده به لحاظ  اجتماعینیروی کار  در عوض،  نیست. کار فرآیند

 مختلف و رقیبی که 
ِّ

های بسیار به شیوه، دهندمیماشین  تولید را تشکیل  با هم کل

شان های... برخی با دست کنندمیتولید  کاالها شرکت  یواسطهبیمختلفی در فرآیند  

مدیر و مهندس و  یکی ،گیرندبه کار می تربهشان را سر  ، برخی دیگرکنندمیکار  تربه

 حّتاهم کارگر یدی یا  و یکی شودمی بازرس ، یکیشودمیها و جز این تکنولوژیست

دی کار واسطهدر ذیل  مفهوم  بیتعداد انواع کارهایی که  باربر.
ّ
، شوندمیشامل  مول

گران به عنوان  کار ، دهندمی انجامیی که این نوع کار را هاآند و نیابافزایش می وارههم

د
ّ
 را  هاآن ، کارگرانی که سرمایه  شوندمی بندیدسته مول

ً
و  کندمیاستثمار  مستقیما

  [21] .گیرند تولید و گسترش  سرمایه قرار میفرآیند  تحت انقیاد  

یعنی ، ـدهندمیتشکیل  ،ه" نامید3جمعیارگر مارکس "ک چهآن آنانی که بخشی از یهمهرو، این از

د انیکارگر  ،ـدرگیر تولید کاالهاست ی کار کهآن بخش  پیچیده
ّ
های خود کار با دستاگر  حّتا ،ندمول

دمارکس تنها کارگران عا نیست که مّد هیچ گواهی برای طرح  این عالوه، هب نکنند.
ّ
را افراد   مول

بخش بازرگانی  کارکناناو از  تحلیلعکس، درست بر دانسته. پرولتاریا می یطبقهی دهندهتشکیل

                                                            
1- Nicos Poulantzas (1936-79) 
2- New Petty Bourgeosis 
3- Collective Worker 
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ان ارزش افزوده م مارکس باور نداشت که این کارکنکه دیدی طورهمانن خالف این است؛ متضّم 

 نویسد: مارکس می. 1کنندمیخلق 

چنین کار   نیروی کهآننخست  بخش بازرگانی، کارگری مزدبگیر است. جهتی کارکن از

ر  ی متغیّ سرمایهبا  کارکنی
 شودمیخرج  ، نه با پولی که برای  درآمد  شودمیتاجر خریده  2

 و 
ً
گسترش   برای کهبل ،شودمیاین نیروی کار برای خدمت شخصی خریده ن متعاقبا

 . شودمیخریده  ،ی پرداخت شدهسرمایه
ً
او  مزد  دسترو ارزش  نیروی کار و از این، ثانیا

تولید و بازتولید  نیروی  یی هزینهوسیلههمزدبگیر ب سایر کارگران   هایمزددستمانند 

  [22] محصول  نیروی کار او. یوسیلهه، نه بشودمیاو تعیین  کار خاصِّ 

بخش بازرگانی  دار  سرمایهو  شودمیای که در جایی دیگر تولید مقدار  ارزش افزودهمضاف بر این، 

ان به استثمار  کارکن گیبستهآورد، به دست بی 3ر گردش کاالهاجی  نقشش دد آن را به میانتوانمی

 گزینیجای که برایکنند کار  یاز زمان تربیشان دارد که این کارکن گیبستهی به این او دارد، یعن

 :الزم استشان هایمزددست

د در این توانمیدارد که او  گیبستهای به مقدار  سرمایه منفرد دار سودهای  تاجرمق

باشد،  تربیشنش کارکنا[ بدون مزد  ] 4ینشدهپرداختهرچه کار فرآیند به کار ببندد و 

کار  خود  ی از سرمایه را در خرید و فروش به کار ببندد. تربیشد میزان بسیار توانمی

 تبدیل کردن  پول تاجر به سرمایه
ً
کار  .شودمی انجامنش کناکار  سبب  به  ، عمدتا

، این امکان را به کندمیخلق ن ایهر چند ارزش افزودهان، این کارکن ینشدهپرداخت

ی او، به سرمایه توّجه با عمالً  د؛ور آرزش افزوده را به چنگ بیاکه  دهدمی دارسرمایه

                                                            
ه ساعت کند، در حالیشاید وی روزانه ارزش محصول هشت ساعت کار را دریافت می»نویسد: مارکس در مورد کارگر بخش تجاری می  1 که د 

)سرمایه، جلد  «آورد.دهد، مانند هشت ساعت کار الزمش، هیچ ارزشی به وجود نمیکاری که انجام میار اشتغال دارد. دو ساعت اضافهک به

د، ارزش اضافی تولید  توان خاطرنشان شد که درست استجا می( در این120دوم، ترجمه فارسی، ایرج اسکندری، ص 
ّ
که کارگر نامول

)سرمایه، « کند.سامان میآفریند، لیکن خود  ارزش را بهاین کاری است که ارزش نمی»شود و به قول مارکس ر میکند، لیکن استثمانمی

 (318جلد سوم، ترجمه فارسی، ایرج اسکندری، ص 
2- Variable Capital 
3- Circulation of Commodities 
4- Unpaid Labour 



18 

 

 دارسرمایه برای بدون مزد  و نشده پرداخت این کار   رو،از این ت.ی این دو یکی اسنتیجه

 [23] .منبع سود است

 مارکسیست آمریکایی، 
ُ
 :کندمیچنین بیان این نکته را این 1لین رایتاریک ا

درگران کا
ّ
دو نا مول

ّ
 نشدهپرداخت مجبور به کار   هاآنهردوی ؛ شوندمیاستثمار  مول

د  ی کار در نمونه نها فرق آن، این است کهت. شوندمی
ّ
نشده به  زمان کار پرداختمول

ک میمنزله
ّ
دناکار ی در نمونه شود وی ارزش افزوده تمل

ّ
  نشدهپرداخت کار  ، مول

ً
 صرفا

ای که در جایی دیگر تولید تصاحب  بخشی از ارزش افزوده رایرا ب دارسرمایههای هزینه

که ممکن  جاآنسعی خواهد کرد تا  دارسرمایهدر هر دو مورد، . دهدمیشده، کاهش 

 سعی خواهد کرد دارسرمایهپایین نگه دارد؛ در هر دو مورد،  را هامزددست است

، افزایش دهد؛ در هر دو مورد، تربیشرا با مجبور کردن کارگران به کار  2وریبهره

 کنترل بر فرآیند کار خود محروم خواهند بود. در هر دو مورد، کارگران از داشتن  

در  دیدبه سختی بتوان شرطی است برای  پایان بخشیدن به استثمار. پیش سوسیالیسم  

دتباین  منافع بین  کار واگرایی و کجا ، داریسرمایهروابط تولید 
ّ
دو نا مول

ّ
نمایان  مول

 [24] چنین تباینی وجود ندارد. واقع  و به شودمی

پرولتاریا را رد کنیم، یعنی تعریف  یطبقه "3پس باید تعریف  "محدود  استدالل را بپذیریم،  اگر این

دکه تنها از کارگران   ایطبقهپرولتاریا به عنوان 
ّ
این تعریف  4ارنست مندل. تشکیل شده است مول

 :کندمی ارایهرا  "5گسترده"

، داریسرمایهپرولتاریا در تحلیل مارکس از  یطبقهنما و ساختاری  سرشت یصهمشّخ 

نه تنها کارگران رو، از ایناجبار  اقتصادی و اجتماعی به فروختن نیروی کار خود است. 

دمزدبگیران  غیر  یهمه کهبل ،صنعتی  یدی
ّ
که در معرض  قیود بنیادین مشابهی  یمول

وسایل تولید؛  مالکّیتعدم  : آیندمیپرولتاری به حساب  یطبقهاز  هستند، جزوی

                                                            
1- Erik Olin Wright (1947- ) 
2- Productivity 
3- Narrow 
4- Ernest Mandel (1923-95) 
5- Broad 
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بدون دردسر  توانمیبه زمین هم ن) مرار معاشوسایل ا  فقدان دسترسی  مستقیم به 

است با فروش  راههممرار معاش که دسترسی داشت!(؛ پول ناکافی برای خرید  وسایل  ا  

 [25] .می  نیروی کاریدا کمابیش  

دنامزدبگیران   یهشامل  تودکه پرولتاریا  یطبقهاین تعریف از » که کندمی اّدعامندل 
ّ
ه تنها ن) مول

، شودمینیز(  گیهخان مستخدمان کهبلدولت،  پایینردهن بخش بازرگانی و کارمندا کنانکار 

دادند؛  ارایه هاآنترین پیروان دوکسلس و ارتکه خود مارکس و انگست تعریفیالشک همان ب  

و  ورگپلخانوف، لنین، تروتسکی و لوکزامب، نه کائوتسکی پیر(پخته و بالغ ) کائوتسکی  چون پیروانی 

 ترینمهم گاهجایت را دارد که این تعریف این مزیّ دوکس بودن، عالوه بر ارت [26« ].دیگران

 . دهدمیتوضیح  به خوبیدفتری را  ]کارگران[ یعنی کارمندان سفیدیقهن  ی  کارکناهاگروه

اند. صد سال دفتری را در این قرن توضیح داده کار یو استحاله بورژوا دگردیسی شناسانجامعه

 این کارمندپیش، 
ً
شاید هرچهار نفر در یک  مرد بودند و در واحدهای کوچک ـان در بریتانیا غالبا

 ـاز این قبیل کارهامکاتبات و دفترداری، ـ دادندمی انجام هاآننوع کاری که ند. کردمیکار  ـتردف

در سال  1چارلز بوثداشته باشند.  دایمیباطی نزدیک و با کارفرمایان  خود، ارت هاآن شدمیباعث 

 ، دهدمی انجامیا بین او و کاری که  کارمند و کارفرمایشروابط بین  » نوشت که 1896
ً
نزدیک  معموال

کمی آموزش التین، و شاید هم »ـ برای این نوع کارالزم  آموزشی   شرایط[ 27« ]و شخصی است.

کی و حساب و دفترداری و اندکی آموزش  یونانی، کمی آموزش جغرافیا و کمی هم علم  م  زبان ک 

 یطرح  الیحهبعد از  ا، حتّ کردمیاین کارمندان دفتری را از کارگران یدی جدا  ـ[28« ]فرانسه

داری و بیمه استخدام کارمندان  دفتری که در بانک نخبگان. 1870اجباری در سال   آموزش ابتدایی  

 در »ساخت را قادر می هاآندرآمدی داشتند که شده بودند، 
ّ
هایی سطح باال زندگی کنند و همحل

 وآبرومند رفت با مجامع ]و افراد[ های خوب بپوشند و لباس
ُ
از این پرا بروند و آمد کنند و گاهی هم به ا

آن کارمندانی که  حّتا[ 29] «بدهند. انجامخود های خانه را همسرانشان کار کراه داشته باشند که ا  

سبک زندگی   آرزویدر درآمدشان قابل قیاس با کارگران  یدی ماهر بود، حقوق پایینی داشتند و 

                                                            
1- Charles Booth (1840-1916) 
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 هاآنند از سبک زندگی  کردمیبودند و سعی  مندحرفه متوّسط یطبقهبورژوا و  "1هایجنتلمن"

 تقلید کنند. 

 

 5جدول 

 (1951تا  1851کارکنان دفتری )

 دفتری از کل کارکنان دفتریزن درصد کارکنان  درصد کارکنان دفتری  از کل نیروی کار سال

1851 0.8 0.1 

1901 0.4 13.4 

1951 10.5 59.6 

Source: D. lockwood, The Blackcoated Worker (London 1958) 

 

این قرن  اّول ینیمهکارمندان  دفتری در که  دهدمیپنج تغییرات  عظیمی را نشان  یشمارهجدول  

دیگر نباید از قرن بیستم،  ینیمهدر »، گویدمی 2ووددیوید الککه  طورهمانل شدند. متحّم 

 :دهدمیاو این چنین ادامه  «حرف زد. "4سفیدبلوز " کارگرانباید از  کهبل" 3"کت سیاه کارگران

غیریدی به کارگران یدی در  افزایش  نسبت کارگرانبا  م  أتو ،ادارات متوّسط یازهاند

دصنعت و با گسترش  کارکردهای  "نا
ّ
 ،و دولتی یامور بازرگانی و مالی و توزیع" در مول

بود؛ وسواس نسبت به  راههمعلمی با نوعی وسواس  مدیرّیت افزایش یافت.

مکانیزه کردن  ،علمی مدیرّیتبازار.  های تولید و تقاضایمفّصل  هزینهی  دارحساب

 ها شد.انواع جدید داده تربیشه کردن ادارات منجر به ثبت و مکانیز  ادارات را آغاز کرد

و  منجر به تراکمزاده شد،  عام های سهامی  شرکتهدان  که از زُ  تراکم و ادغام صنعتی

دولت در  یو کارکردهای  بسی افزایش یافتهکارکنان شد. عقالنی شدن  کار اداری و 

این کارمندان  که  ایحوزهکارآمدتر بود. مستلزم  اداره کردن  هماره  محیط صنعتی  

                                                            
 ای که نویسنده قصدش را داشت، حفظ شود.ی این کلمه خودداری شد تا مطایبه و کنایهاز ترجمه -1

2- David Lockwood (1929-2014) 
3- Black-Coated 
4- White-Bloused 
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های طرح آموزش ابتدایی اجباری در دههبا ند، شدمیبه کار گماشته  هاآن دردفتری 

تبدیل به کارمند دفتری   باسواد، هر فرد   قرن نوزدهم به غایت گسترش یافت. آخر

تا آن زمان  "کت سیاه"که کارمندان   ایانحصاری گاهجایرو، ای شد، از اینبالقوه

  [30« ]داشتند، شکسته شد.

 کهتری است پایینهای  مزددست ،نیروی کار  دفتری یهای دگرگونی و استحالهشاخص یکی از

. کنندمیدریافت  غیرماهر  مردکارگران یدی  کارمندان  دفتری  زن در قیاس با ـکه دیدیم طورهمانـ

د]همتایان  از  ترکمدفتری  مرد  کارگران   حّتاعالوه بر این، 
ّ
 آمد دارندماهر خود در  نیمهمرد  [ مول

 چهآنطبقه،  یدربارهمارکسیستی  ینظریه همه، از نظرگاهبا این(. چهار یشمارهبه جدول   بنگرید)

، "صنعتی شدن  کار 1یورمنهری بر  تر است همان چیزی است که مارکسیست  آمریکایی، بنیادی

کار دفتری به  تربیشتدریجی   شدن   تبدیل یشیوهبه عبارت دیگر، " نامیده است ـ2اداری

خود، منجر به ظهور   نتهایاین فرآیند در ُم [ 31]ماهرانه. یدی و تکراری و نیمه هایعملیات

" یک 5زدحامادر فیلم صامت خود به نام " 4دورکینگ وی) " گسترده شده است3دفتری   هایانه"کارخ

را  ایمؤّسسهچنین شناس  فرانسوی، ، جامعه6کروزیه میشل. ای را به تصویر کشیده(چنین کارخانه

زن بودند،  تربیشکارگر را که  4500که ای ی خدمات شهریادارهتحلیل کرد،  1950 یدههدر 

ه هم مرتبط ب ]بادی[ استخدام کرده بود؛ این افراد در پنجاه اتاق کار که با سیستم  ارتباط  پنوماتیکی

  [32] ند.کردمیی کار دارحسابهای شده بود، با ماشین

در  چهآنشوند.  تلّقیپرولتاریا  یطبقهنباید بخشی از  چرا کارگران  دفتری  هیچ دلیلی وجود ندارد که 

دنسبت  کارگران  کارگر است.  یطبقهساختار  دگرگونی  این قرن رخ داده، 
ّ
در نیروی کار کاهش  مول

ی ی مرگ طبقهداران ایدهاز آن چیزی بود که طرف ترکمبسی  این کاهش   هرچند) یافته است

 کارگر، مایل
 
درصد از  40.9تولیدی و استخراجی صنایع   1911سال   بریتانیای درکنیم. ند باور ا

درصد؛ از  38.5برابر بوده با  1971 و این درصد در سال   دادندجمعیت  مشغول به کار را تشکیل می

                                                            
1- Harry Braverman (1920-76) 
2- Industrialization of Office Work 
3- Clerical Factories 
4- King Vidor (1894-1982) 
5- The Crowd 
6- Michel Crozier (1922-2013) 
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  1971تا  1911 هایکه جمعیت کارگران در بین  سال جاآن
ً
یافته بود،  افزایششش میلیون  تقریبا

این [ 33]. 1(در ارقام مطلق جمعیت کارگران گیرچشمست توان گفت که این تغییر، تغییریمی

 که مارکس اشاره کرده: طورهمانکار است.  وری  بهرهعظیم   ی افزایشنتیجه مسأله

دجمعیت نسبت رچه ه» 
ّ
دبه جمعیت نا مول

ّ
، استکشور ثروتمندتر آن باشد،  ترکم مول

 کوچکی  نسبی  جمعیتزیرا ماند. باقی ب سانیکت  محصوالت کمیّ  کهبا فرض این البّته

 
ّ
  د،مول

ً
 [34« ].کار وری  بهرهی دیگری خواهد بود برای  بیان میزان نسبی  شیوه صرفا

د  کاهش  نسبی  کارگران  به عبارت دیگر،  
ّ
  مول

ً
  یکی از نمودهای صرفا

ّ
ی  انباشت  گرایش  کل

 انیک  ارگترکیب صعود   وکار  وریبهرهن  رشد  زمان متضّم طور همکه به فرآیندی است؛  داریسرمایه

 .4است 3سود یو نرخ  کاهش یابنده 2سرمایه

دکاهش  نسبت  کارگران 
ّ
  ،مول

 
زنان از  ه  خاّص  عمالً بوده است.  راههمشکال  دیگر  اشتغال با گسترش ا

و کارهای یدی   سفیدیقه فتری  د هایایع  لباس و نساجی( به شغلخصوص در صنهبهای یدی )شغل

 این بدان معنا نیست که [ 35]. اندشدهبخش عمومی منتقل 
 
کارگر  یطبقهد دیگر بخشی از این افرا

 شان با وسایل تولید، هنوز مجبورند این افراد در خصوص  ارتباطنیستند. 
ً
 را نیروی کارشان دایما

کنترلی ندارند یا کنترل ناچیزی  دهندمی انجامنسبت به کاری که این افراد در سر کار،  بفروشند.

                                                            
دمنظور نویسنده، افزایش مطلق جمعیت کارگران  - 1

ّ
افزایش توان نتیجه در کنار کاهش نسبی این جمعیت است. این امر را می مول

تواند شرح مبسوط آن را در فصل بیست و سوم جلد اول کتاب سرمایه )قانون عام انباشت سرمایه( از سرمایه ثابت دانست که خواننده می

گرایی و انتقال صنعت از غرب به شرق و جنوب، استیالی مالّیهی نئولیبرالیسم و در نتیجه چنین باید عنوان کرد که غلبههم نظر بگذراند.

 2002که به عنوان مثال در سال های جهان شد، به طوریاعث افزایش شمار مطلق و نسبی  کارگران در این قسمتب
ِّ

، در چین، شمار کل

 کارگران صنعتی هفت کشور عمده
ِّ

 داری بوده است.ی سرمایهکارگران بخش صنعت، دو برابر شمار کل

صوص، ی کارگر در جهان" نیز در مورد ارایه آمار و اطالعات به روز در این خ( فقید با نام "طبقهChris Harmanجزوه کریس هارمن )

 این جزوه بر صفحات وب، موجود استتواند مفید باشد. می
2- Rising Organic Composition 
3- Falling Rate of Profit 

به ویژه فصل بیست و سوم و  «سرمایه»های مهم مارکسیستی به کتاب آموزه این در خصوص تربیش یتواند برای مطالعهخواننده می - 4

جمشید احمدپور،  یترجمه)کریس هارمن، « داری، بازنگری مارکسیستی نظریه بحرانتبیین بحران سرمایه»چون هایی همنیز به کتاب

شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، تهران، وزیری،  هوشنگ یترجمه )ارنست مندل، «علم اقتصاد»(، 1386نشر نیکا، مشهد، چاپ اّول، 

ه،  «داریدولت و بحران سرمایهی گفتاری درباره»(، 1359چاپ اّول، اسفند  ف 
، انتشارات مندل، تهران، چاپ اّول، برنا یترجمه)دیوید ی 

حقیقات اقتصاد و اجتماعی پازند، ی تی رضا کتیرایی، مؤّسسه)بن فاین و لورنس هریس، ترجمه« بازخوانی سرمایه»(، 1359زمستان 

 .مراجعه نماید( و ... 1360تهران چاپ اّول، بهار 
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دار دختر صندوقتایپیست تندنویس یا در جمیع این جهات، درآمد بسیار پایینی دارند.  هاآندارند. 

چی یا مهندسی که دستان زمختی دارد، به معدنمرد  یچی  مدرسه به همان اندازهنظافتیا 

قپرولتاریا  یطبقه
ّ
 دارند.  تعل
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 جدید متوّسط یطبقهت  ماهّی 

 

  یطبقهداللت  بخش  پیشین این است که 
 

 تلّقی سانیکمزدبگیران  یبا توده پرولتاریا باید در کل

کارگر  یطبقه و جمعّیت   اندازه نه کاهش   گیر وچشمشاهد  گسترش  ،قرن  حاضر در نتیجه   شود.

 شش(. یشمارهبه جدول  بنگرید)  بوده است.

 

 جدول شش

 شود( از کل جمعیت فّعالکاران هم میبگیران ) شامل بیحقوقدرصد 

 

 سال

 

 1974 1930دهه 

 65.2 بلژیک

(1930) 

83.7 

 66.7 کانادا

(1941) 

89.2 

 57.2 فرانسه

(1936) 

81.3 

 84.5 84.5 آلمان غربی

 72.6 72.6 ایتالیا

 69.1 69.1 ژاپن

 91.0 91.0 سوئد

 92.3 92.3 بریتانیا

 91.5 91.5 مّتحده آمریکاایاالت 

Source: E. Mandel, Introduction to K. Marx, Capital II (Harmondsworth 1978), p.51. 
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 متأسفانهکارگرند؟  یطبقه اعضای سفیدیقهان  کارکن یهمهبه راحتی نتیجه گرفت که  توانمیآیا 

 سفیدیقهان  کارکن ـمکرد تأکیدکه پیش از این  طورهمانـاین است که  مسألهدلیل اساسی این نه. 

که  طورهمانشان است. های آن، تفاوت  درآمدهاینشانهیکی از گروه بسیار نامتجانسی هستند. 

 تر  باالرده سرپرستانها و مدیران و مندحرفه، 1978در سال ، دهدمینشان  چهاری شمارهجدول 

ن کارمندا آمددر ی شغلی درآمد داشتند و هاگروه یآمد همهدو برابر میانگین در  چیزی بیش از ،مرد

 جدول  است.  پرمعناهم  سفیدیقهتوزیع  جنسیتی  کار  از میانگین بود.  ترکم درصد   70دفتری زن 

که و این اندشدهمتمرکز  تر  یا، زنان در درجات  اداری  پایینکه در بریتان دهدمیهفت نشان  یشماره

 است.  تربیشتان ری باالتر بروی، امکان مرد بودنسلسله مراتب  دستگاه ادا در هرچهدر کل، 

 

 جدول هفت

 (1975مختلف کارهای دفتری دولتی )در سال  هایرتبهدرصد زنان شاغل در 

 درصد یشغلی رتبه و رسته

 4.8 رتبهعالیمقامات 

 3.0 رؤسای ارشد

 7.7 سارؤ

 8.2 متصّدیان اجرایی ارشد

 27.7 عالیمتصّدی اجرایی 

 14.4 باالردهمتصّدیان اجرایی 

 31.3 کارآموزان ادارات

 31.7 متصّدیان اجرایی

 61.0 کارمندان دفتری

 79.8 های دفتریمنشی
 7.5 علمیهای[ ]محیطی باال ردهکارمندان 

 17.8 علمی های[ ]محیطانکارمند
 31.3 علمی های[ ]محیطدفاتر هایمنشی

 42.2 در کل
Source: M. P. Kelly, White-Collar Proletariat (London 1980), p. 71. 
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 سفید  یقهان  کارکنها استدالل کنند ست که باعث شده برخی از مارکسیستحقایقی از این دست ا

کارگر متمایز است.  یطبقه قاتی  طب گاهجایکه از  کنندمیشغال را ا   ایطبقاتی گاهجای ،ترباالرده

های ی مارکسیستشده است از سو انجام اّدعااین  تصدیقهایی که برای  تالش ترینمهماز  مورددو 

در ، (سیامپی) "2یمدیرّیتـمندحرفه یطبقه" یدرباره 1نرایشر  باربارا و جان ا  تحلیل . آمریکایی بوده

هی در صفحات  ای جّد مناقشهمنجر به  1970 یدهه
ّ
خواهیم  [36] شد. "رادیکال یآمریکا " یمجل

 
ُ
 حّتامالزم  آن، " 3طبقاتی  متناقض   هایموقعّیت" ینظریهلین رایت از پوالنتزاس و دید که نقد  اریک ا

  "یمدیرّیتـمندحرفه یطبقه"وجود  یک  نرایشر  [ جان و باربارا ا  37]تر است. از این هم مهم
ّ
م را مسل

که مالک  وسایل تولید نیستند و  شودمی بگیریحقوق 4که شامل  کارگران  ذهنی   ایطبقه»دانستند؛ 

و روابط  داریسرمایهبازتولید  فرهنگ  کالً  ،شان را در تقسیم  کار اجتماعیکارکرد  اصلی توانمی

نرایش38] «.توصیف کرد داریسرمایه طبقاتی   ر  این طبقه حدود  تخمین زدند که  [ باربارا و جان ا 

 [39] .دهدمیکار آمریکا را تشکیل ت تا بیست و پنج درصد از نیروی بیس

رمن تشخیص یو  بخشی از فرآیندی بود که هری بر   ،آمدن  این طبقه دوجوه باستدالل کردند که  هاآن

به  6ی انحصاریهیابی  سرمایعلمی، دست مدیرّیت، طرح  5از کار یدی زداییمهارتیعنی ـ داده بود

در  1920و  1890 هایکه مابین  سال« کارگر یطبقه یدگرگونی و استحاله»ی اقتصادی. سلطه

 ، نفوذ  کاال بهایتوده د فرآیند تولید، ظهور نهادهایدهی  مجّد سازمان»ن  متضّم رخ داد، آمریکا 

وجود آورد که در بازتولید  روابط تولید ه را ب ایطبقه»این تغییرات  بود. [40« ]کارگر یطبقهزندگی 

این » [41« ]ضرورت داشت. دارسرمایه یطبقه ... چیزی که برای ص داشتتخّص  داریسرمایه

آن را تحت و  کندمیو کنترل  مدیرّیتو کار را  شودمیبه خدمت گماشته  ،طبقه با استفاده از سرمایه

 هرچند این طبقه ) ی خود داردسلطه
ً
 [42« ](.گماردبه کار نمیکارگران را  مستقیما

که مشاهده  طورهمانه خاّص ) راه درستی را در پیش گرفته بود،هرچند این تحلیل از جهاتی 

ی  ا  ی آخری که نقل قول شد(، ، جملهشودمی
ّ
از  ،"یمدیرّیتو  مندحرفه یطبقه"از  هانرایشر  درک کل

                                                            
1- Barbara Ehrenreich (1941- ) and John Ehrenreich (1943- ) 
2 - Professional-Managerial Class (PMC) 
3- Contradictionary Class Location 
4 - Mental Workers 
5- Deskilling of Manual Work 
6- Monopoly Capital 
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به  توّجهاین طبقه را با  هاآناین است که  هاآننقص اساسی  شرح  .است ت این تحلیل کاستهقوّ 

و روابط طبقاتی  داریسرمایهبازتولید  فرهنگ »یعنی همان کارکرد  ند ـکردمیتعریف  1کارکردشان

 نه گوهمان. «داریسرمایه
 
که آیا اینبه  توّجهاگر تعریف  یک طبقه با »اشاره کرده:  2کییمانسژل که ا

کارگران بانک یا  توانمیبه راحتی پس  طبقاتی است یا نه، معتبر باشد، کارکردش بازتولید  روابط

دکاری نا هاآنچرا که  ،کار ندانست یطبقهبیمه را بخشی از 
ّ
 توانمی، یا دهندمی انجام مول

چرا که کارگر ندانست،  یطبقه، بخشی از کنندمیسازی کار مهّمات هایکارخانهکارگرانی را که در 

حفظ کنند، زیرا کارکرد   شان راامپراتوری  جهانی دهدمیان امکان دار سرمایهبه  هاآنکار 

تر را جلو مسألهاین  توانمی، البّته [43« ]است. داریسرمایهبازتولید  روابط طبقاتی   شاناقتصادی

طور اگر ایند، چه ندار  سرمایه یر به نحوی از انحا کارکردی برایمزدبگ انکارگر  یهمهرد و گفت که بُ 

 ند.کردمیرا استخدام ن هاآندر بدو امر  اصالً نبود، 

نرایشبه  چهآن ر    تحلیل جان و باربرا ا 
ّ

بر کارکرد  فرضی   هاآناین است که  بخشدمی یتی سطحیابجذ

 مدیر   به عنوانکه اعضای این طبقه کنترلی ند. کرد( در کنترل اجتماعی تمرکز سیامپیاین طبقه )

شان با ارتباط دراین افراد اما  ممکن است در محل کار وجود نداشته باشد، ،کارگران دارندنسبت به 

رو ، از این مات  اجتماعی، چنین کنترلی در اختیار دارند.خدکنندگان  مصرف کارگران به عنوان  

نرایش ر   یرابطهها و ارباب رجوع در شکل دادن به مندحرفهبین   مناسبات»نوشتند که  باربارا و جان ا 

به  چهآنبرای مثال، [ 44« ]است. اهمّیتحایز  "یمدیرّیتو  مندحرفه یطبقه"کارگر و  یطبقهبین 

اوست؛ در این رابطه مددکار  و ارباب رجوع   3اجتماعی کارخدمتبین  یرابطه، کندمیذهن خطور 

 
ً
 که والدین "نامناسب"مثال حقِّ این را دارد در صورتیرت زیادی دارد و محض قد اجتماعی قطعا

 
ند، ا

 بگیرد.پس  هاآنفرزندان را از 

نرایشباربارا و جان  ر  روابط  بین »به این  توّجهطبقاتی  فرد را با  گاهجایکه  خواهندمیاز ما  ا 

دکار بین مد یرابطهتعریف کنیم؛ ما باید این تعریف را رد کنیم.  «ها و ارباب رجوعمندحرفه

یایاجتماعی و ارباب رجوع نمونه
ّ
شان دچار تضاد رگرانی که به دلیل شغلتر  کاست از مورد بسی کل

  نامحبوبیگروه   مددکاران اجتماعی  . شوندمیو مشکل با سایر کارگران 
 

رانندگان  هستند، اما حال

                                                            
1- Function 
2- Al Szymanski (1941- ) 
3- Social Workers 
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 ، زمانی یبرنامه هایتحت فشار  جدول هاآن[ 45]اتوبوس را مطمح نظر داشته باشید. 
ً
با  دایما

 عصابی مسأله، چه مسافران اغلب به حق از این شوندمیمسافران دچار مشکل 
 
ند که مجبورند دو ا

اغلب رانندگان اتوبوس مانند مددکاران اجتماعی، ساعت زیر باران و در سرما منتظر اتوبوس باشند. 

د از توانمیاما هیچ سوسیالیستی نیرند. گکنندگان  خدماتشان قرار میی فیزیکی  مصرفمورد حمله

ها سوسیالیستکارگر نیستند.  یطبقهرو رانندگان اتوبوس بخشی از از ایننتیجه بگیرد که  امر این

ی که رانندگان را مجبور مدیرّیت، یعنی کنندمیش است سرزنش کسی را که حّق  منصفانه و صادقانه

 تری کار کنند. های زمانی  سفت و سختطبق جدول وارههم که کندمی

ی جوامع ی است، چرا کهی مهّم این نکته
ّ
ارگران  تقلیل  نسبت  ک ،پیشرفته داری  سرمایه گرایش کل

د
ّ
طور هم[ به]آن، کنندمی ارایهزمان  نسبت  کارگرانی است که خدمات در نیروی کار و افزایش  هم مول

  کارگران خدماتی  کارگران. عمده برای سایر 
ً
ارتباط  کنندگانو مصرف هامشتریبه نحوی با  احتماال

ددارند که کارگران 
ّ
دندارند، زیرا کارگران  مول

ّ
که این  جاآناز . کنندمیی تولید ماّد  کاالهای مول

، خواه کارفرما دولت باشد خواه شرکتی خصوصی، شوندمیانه تولید دار سرمایه ایزمینهخدمات در 

 
ً
کارگرانی که در بارها و بارها با هم دچار مشکل خواهند شد.  کنندگان  مصرفکارگران و  احتماال

 ، مثال خوبیکنندمی( کار 1اس .اس .اچ .دی) ی سالمت و خدمات اجتماعیبریتانیا برای اداره
 
ند؛ ا

اجتماعی کاری  گسترده و قطع کردن خدمات بی های دولت که برای  افزایشبدبختی  سیاست

 اجتماعی  تأمینکنندگان  با دریافت هاآنرو، ، برای این کارگران است و از ایناحی شدهطرّ 
ً
 دایما

 شرایط کاری  پرفشار و به غایت ل  اداره متحّم همه، کارمندان  این ا اینب. شوندمیدچار مشکل 

 هستند.  سفیدیقهی  کارگران  هاگروهجوترین ستیزهو یکی از  شوندمینامطبوع 

یدر پس  پشت این استدالل، نکته
ّ
ر تعریف مارکس از طبقه مبتنی است ب. وجود داردای ی نظری  کل

 را در ساختار هاآنبا وسایل تولید است که مکان  هاآنروابط افراد در درون روابط  تولید.  گاهجای

ر که افراد در س ایجتماعید بر روابط اتحلیل ما بایاین بدان معناست که  .کندمیتعیین  طبقاتی

 کنندگانها و مصرفاملی چون درآمد، روابط با مشتریعو یابند، تمرکز کند.می هاآنخود را در  ،کار

 طبقاتی گاهجایهای ناقص  شاخص ین حالت،تربهدر  ،، "کارکرد"
 
 ند.ا

                                                            
1- Depatment of Health and Social Services (DHSS) 
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مبتنی است بر  استثمار  طبقاتی  ی از هر شکل خاّص  کندمیپیش از این دیدیم که مارکس استدالل 

ی که نسبت به وسایل تولید دارد، تعریف مالکّیتبه  توّجهحاکم با  یطبقهتوزیع  وسایل تولید. 

جا به معنای  عنوانی قانونی نیست، " در این1مالکّیت" کنیم تأکیدجا مهم است که این. شودمی

ر مالکّیتبه معنای   کهبل
ّ
 حاکم اگر  یطبقهبه عبارت دیگر، است.  واقعی[]و  2مؤث

ً
وسایل تولید  واقعا

[ اگر 46] را تحت کنترل خود داشته باشد، دیگر الزم نیست به لحاظ قانونی مالک این وسایل باشد.

بگیر ی بزرگ را مدیرانی حقوقهاشرکتکه بسیاری از یعنی اینـ " رایمدیرّیت "انقالب خواهیممی

فهم  این نکته  خوب درک کنیم، را 3دولتی داریسرمایه و ماهیت  طبقاتی  کشورهای ـکنندمیکنترل 

ر مالکّیتوانگهی، . 4است اهمّیت حایز
ّ
این است که  نکته   غایتی فی نفسه نیست. ،[و واقعی] مؤث

وسایل تولید به  مالکّیت  که کار  دیگران را کنترل کنند.  دهدمیاین قدرت را  هاآنبه  مالکّیتاین نوع 

ر ]و واقعی[ ]حقیقی و[ و محروم شدن   اندار سرمایهدست 
ّ
کارگران را  کارگران از وسایل تولید، مؤث

 .کندمیان دار سرمایهاضافی برای   کار   انجام مجبور به

 های )یکی از معانی  این گفته
ً
 پا پیش   نسبتا

ُ
ر معاش ی امراردن وسیلهدست آوهبفتاده( این است که ا

 ،یمزددستکار )کسی نیست.  شرط کافی برای  کارگر به شمار آوردن   ،با فروختن  نیروی کار خود

 در طی  اعتصاب عظیم 5روگگر یان مکپرولتاریاست(.  یطبقهت در شرط ضروری اما ناکافی  عضویّ 

آیا باید او  .کردمی( دریافت بسیار هنگفتیاو حقوق )نبود.  "سنگهیئت  زغال" صاحب   ،هاچیمعدن

 
ً
 کارگر؟ یطبقهشمرد یا بخشی از  دارسرمایه یطبقهبخشی از  را قطعا

 
ُ
  توانمیکارگران را ن»لین رایت اشاره کرد که اریک ا

ً
، هاآن کهبل، تعریف کردکارگرانی مزدبگیر  صرفا

خودشان را در فرآیند  کار مصرفو  نکردهکنترل  را در تولید  ]دیگری[  غیر   که کار   مزدبگیرند کارگرانی

 مالکّیتوقتی ما شروع به تحلیل  چند و چون  رایت استدالل کرد که  [47« ].کنندمین کنترلکار، 

 ؤم
ّ
[ث [ را های ]برخی از افرادگاهجای» باید، کنیممی دارسرمایهوسایل تولید به دست   ر ]و واقعی 

                                                            
1 - Ownership 
2 - Effective Possession 
3- State-Capitalism 

 راجعه شود. در باب نظر نویسنده پیرامون شوروی م مقّدمه ابتدایی   پانویسبه  - 4
5- Sir Ian Kinloch McGregor 

ر یان کینلوچ مک گری ی تصّدیکه در بریتانیا به دلیل دوره ،آمریکاییـگر اسکاتلندیژیست و صنعترمتالو( 1912-1998گرگور )س 

ش(" و اقدامات ضدِّ کارگریBritish Steelاش در "فوالد بریتانیا )جنجالی
 
ی ز  ا

ّ
 National Coalغال سنگ )در سمت ریاست "هیأت مل

Boardمشهور است.1984-85های چی در سالنصاب کارگران معدت(" در خالل اع ، 
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 هایموقعّیت واقعهایی بدانیم که در گاهجای
ً
شغال ا   ،در مناسبات طبقاتیرا  متناقض ی عینا

 طبقات   هایصهدر برخی از مشّخ  اندکردهشغال ها را ا  موقعّیتکسانی که این  [48« ].اندکرده

 مختلف سهیم
 
 . شوندمیبه جهات مختلف کشیده   روند و از اینا

ر و کا اساسی  بین   یرابطهزیربنای  » دا کرد و گفت که این سه فرآیند  رایت "سه فرآیند اصلی" را ج

 کنترل  پ( کنترل  نیروی کار؛ ب( کنترل  وسایل فیزیکی تولید؛ الف( : دهندمیتشکیل سرمایه را 

زمانی این ناهم زمان نیستند.هم کامالً این سه فرآیند همیشه  ... ها و تخصیص منابعگذاریسرمایه

 [49« ].کندمین  روابط طبقاتی را تعریف ابعاد  روابط طبقاتی، روابط متناقض  درو قتران  و عدم ا  

 ، عبارتند از :دهدمیطبقاتی  متناقضی" که رایت تشخیص  هایموقعّیتترین "از مهم مورددو 

ی متناقض را اشغال موقعّیتپرولتاریا  یطبقهبورژوازی و  یطبقهبین  1ناظرانو  مدیران یک(

 .کنندمی

ی خود، میزان واسطه کار  بیکه نسبت به فرآیند   "2ستقلیمنیمه ان  کارکن"ی از های خاّص دسته (دو

شغال متناقضی را ا   موقعّیت ،خرده بورژوازی یطبقهکارگر و  یطبقهزیادی کنترل دارند، بین 

 [50]. کنندمی

و تخصیص  هاگذاریسرمایهکنترل نسبت به از میزان مختلفی  ،ناظرانل، یعنی مدیران و گروه اوّ 

و  گذاریسرمایهفیزیکی تولید و نیروی کار دارند؛ از مدیران ارشد که نسبت به منابع و وسایل 

 د بخشیکامل دارند و بای کنترل   نیروی کار و وسایل فیزیکی تولید   و بر نسبی کنترل   تخصیص منابع  

روی تولید که نسبت به نی وطخط ناظران سرکارگران وگرفته تا  یندآبورژوازی به حساب بی یطبقهاز 

 ترلی محدود دارند. کن کار  

 و تخصیص منایع یا وسایل فیزیکی   گذاریسرمایهنسبت به  ،مستقلاز طرف دیگر، کارکنان  نیمه

 با این همه:کنترلی ندارند.  اصالً تولید، یا کنترل کمی دارند یا 

                                                            
1- Supervisor 
2- Semi-Automous Employees 
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 گاهجایبه لحاظ قانونی و  کنندمیگسترش  سرمایه کار  ند این کارکنان برایهرچ 

 هاآن که گفت توانمیهنوز ، کندمیکسی را ندارند که شغل آزاد دارد و برای خود کار 

ی روابط  خرده جزایر پراکنده باقیمانده به، داریسرمایهتولید  یشیوهدر درون  روابط  

قتولید  بورژوایی  
ّ
فرآیند کار  این افراد، فرآیند  شان،واسطهکاری  بی در محیط  دارند.  تعل

حال، هنوز مزدبگیران  سرمایه مستقل است، با این 1ور  گر و پیشهصنعتکاری  یک 

، الاقل کنندمیتولید  چهآنو نسبت به  کنندمیکارشان را کنترل  ینحوه هاآنهستند. 

قی است که در محّق گر و پژوهشان، ی خوب این نوع کارکننمونهکمی کنترل دارند. 

  [51]. کندمیسرآمد کار  یا استادی که در دانشگاهی کندمیآزمایشگاه کار 

 "طبقاتی متناقض هایموقعّیت"یی که در هاآنکرد که  تأکیدرایت 
 
  ند گروها

ً
 کوچکی نسبتا

 
 ند:ا

 الظاهر علی 
ً
ن  ، خاصه کارمنداسفیدیقهان  قاطع  کارکن اکثرّیتعلوم است که م تقریبا

رو، ی در شغل خود دارند و از اینحداکثرـ  استقالل بسیار ناچیزـ ها،منشیدفتری و 

 [52کارگر قرار داده شوند. ] یطبقهباید در 

معاصر است، زیرا هم پیچیدگی این  داریسرمایهساختار طبقاتی  به  کردرویرایت پربارترین  کردروی

با وسایل تولید  کارگزاران یرابطهتحلیل خود را مبتنی بر و در عین حال،  کندمیساختار را تصدیق 

نخست ی دارد. های خاّص ضعف "طبقاتی  متناقض هایموقعّیت" ینظریهبا این همه، . دهدمیقرار 

او بسیار تالش کرد تا خصوصی.  یبین  کار و سرمایه یرابطهتحلیل رایت معطوف بود به  کهآن

طبقاتی   گاهجایتنتاج  اساما او این کار را با دولتی نیز بسط بدهد؛  2دم و دستگاهتحلیلش را به 

 : دهدمی انجامدر خدمتش هستند،  هاآندولتی از منافع طبقاتی که  کارمندان

ی که هایموقعّیتیعنی مختلف در ساختار اجتماعی،  هایگاهجایطبقاتی   موقعّیت

 را  هاآنروابط تولید 
ً
ادی  منافع  بنی شان بارابطه یوسیلههب ... کندمیتعیین ن مستقیما

این منافع  بنیادی طبقاتی در درون  روابط اجتماعی  تولید ؛ شودمیطبقات تعیین 

 [53] .شودمیتعریف 

                                                            
1- Artisan 
2- Aparatus 
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 کردمیکه سعی  یکردرویداشت؛  نرایشر  ا   اجان و باربار  کردرویشباهت زیادی به  کرد  رویاین 

 به کارکرد اجتماعی  فرضی آن برای توّجهرا با  "یمدیرّیتو  مندحرفه یطبقه"طبقاتی   گاهجای

له ، فاصوجود داردمناسبات قدرتی که در کار ها از تحلیل  کردرویهر دوی این سرمایه تعریف کند. 

اجتماعی  یطبقه یکنندهمل صریح[ تعیینا]یکی از عود، همان چیزی که مارکس آن را نگیر می

معاصر، خواه دولتی  داریسرمایهبوروکراتیک در  هایسازمانحقیقت این است که دانست. می

سا و مدیران ارشد ؤساختاری مشترک دارند؛ ساختاری که در آن، رباشند و خواه خصوصی، 

، گراناز کار  ایتودهو  کنندمیها را اجرا رؤسا و مدیران میانی این سیاستو  کنندمی گذاریسیاست

ه این ساختار است کبرده قرار دارند. نام تحت کنترل این دوگروه  ، سفیدیقهچه یدی باشند و چه 

 ، دولتیکارمندان   یدرباره. بحث  رایت شودمی "طبقاتی  متناقض هایموقعّیت"باعث ظهور  

منافع   [ دولت گرچه در خدمت  کردرویمنفی به دولت بود. ]در این  یکردروی یدهندهبازتاب

در میان   ست کهیاین نگاه آید؛میبه شمار نیز مقابل سرمایه  یسرمایه است، نقطه

 [54] های معاصر رایج است.مارکسیست

 که تحلیل او دیگر تحلیل  رایت مربوط است، این یبه مشخصه ،ضعف ینقطهاین 
ً
فرمال و  اساسا

پرسش   کهآنبکشد، بدون  معاصر را  داریسرمایه" 1طبقاتی   ینقشهخواهد "ایستاست و می

در . کندمیای را مطرح کند که این ساختار طبقاتی را خلق کرده و حفظ های تاریخیدگرگونی

 یی سرمایهرا به توسعه "یمدیرّیتو  مندحرفه یطبقه"که ظهور   نرایشر  را ا  امقابل، جان و بارب

 تر بودند. بسیار انضمامی ،تاریخی ند، از نظرعلمی پیوند زد مدیرّیتانحصاری و ظهور 

 کنترل  وسایل تولید، یعنی تر انداخت به پرسش  باید نگاهی دقیقبرای  روشن کردن این مسائل، 

 "طبقاتی  متناقض هایموقعّیت"یی که در هاآنچیزی که همان
 
یکی از . جویندمیند، در آن شرکت ا

یکی از این است که  شودمیگرفته  "طبقاتی  متناقض هایموقعّیت" ینظریهایراداتی که به 

ی نسبت به فرآیند تولید تا حّد  هاآنکه  باشدمیکارگران این  یهاگروهبسیاری از  هایصهمشّخ 

 " بین  کار و سرمایه نامید، 3مرز  کنترل، "2کارتر گودریچ چهآنکنترل دارند. 
ً
  دایما

ِّ
کار  در درون محل

ظیمی از کنترل نسبت به فرآیند ند بخش عتوانمیکارگران های خاص، وضعّیتدر . شودمیعوض 

                                                            
1- Class Map 
2- Carter Goodrich 
3- The Frontier of Control 
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، در ]قرن نوزدهم[ برای مثال، این نکته در اواخر  قرن  گذشتهی کار را از آن خود کنند. واسطهبی

ستند دور توانمیچنان قدرتی داشتند که ؛ مهندسانی که کردمیمورد  مهندسان ماهر صدق 

 ،به نظرست وارد آن دایره بشود. توانمیهیچ مدیر یا سرکارگری هم ن خودشان با گچ خط بکشند و

در مورد  بسیاری از  ،1960و  1950 هایدهه ی[ رونق و شکوفایی  اقتصادی  ]دورهاین نکته در 

 ،ولیدنسبت به تکه نمایندگان کارگری ؛ یعنی زمانیکندمین نیز صدق تولید ماشی هایکارخانه

را طبقاتی  متناقضی"  هایموقعّیتآیا باید بگوییم این کارگران "داشتند. باالیی  رسمی   غیر   کنترل  

 ؟کننداشغال می

اواخر  1کارگری   این مهندسان ماهر، یعنی همان اشرافّیتمسخره است. این حرف، آشکارا  گفتن

 برای 2انقالبی  اروپا شدند. قراول جنبشپیشجنگ جهانی اول،  در اواخر قرن نوزدهم، بودند که

، کندمیوارد ن "طبقاتی  متناقض   هایموقعّیت"محکم به مفهوم   که چرا این مثال، ایرادیدرک این

  "کنترل"باید مفهوم  
ّ
 ه قرار بدهیم. را مورد  مداق

و  3داریی طبقاتی  پیشین، یعنی بردهرا از دو شکل  جامعه داریسرمایهتولید   یشیوه چهآن

  کندمیمتمایز  4فئودالیسم
ً
حاکم  یطبقهکارگران آزادند و بخشی از دارایی قانونی   این است که اوال

  ؛نیستند
ً
 مجبورند  رووسایل تولید نیستند و از این کارگران مالک  ، ثانیا

ً
نیروی کار خود را به  دایما

  ؛سرمایه بفروشند
ً
م  یدا ، در معرض  نظارت و کنترل  دهندمی انجامسرمایه  کاری که برای، و ثالثا

  ی،فئودال ی[]دوره 5دهقانسرمایه قرار دارد. 
ً
  کردمیفرآیند کار خودش را کنترل  معموال

ُ
 ردو ل

ک]
ّ

ه چهآن سهم  خود از هر فقط برای گرفتن [مال
ّ
درست . شدمیاش پیدا تولید شده بود، سر و کل

کارگر را از  کار اضافی   دتوانمیکار است که  بر فرآیند  فقط به لطف  کنترل خود  دارسرمایهعکس، بر 

 آن خود کند.

                                                            
1- Labour Aristocrats 

 هاشوراها در غرب، شوراهای کارگری بدیل پارلمان»، به کتاب تربیشاند برای مطالعه در این خصوص و کسب اطالعات توخواننده می - 2

ین، )(« 20-1915) ی الکترونیک این مایند. نسخهمراجعه ن( 1387ی علیرضا ثقفی، نشر آزادمهر، تهران، چاپ اّول، ترجمهدنی گلکست 

 است. رسیکتاب، در فضای مجازی قابل دست
3 - Slavery 
4 - Feudalism 
5- Peasant 
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گفته است سرمایه در  1کارچدیکه  طورهماناز این رو، سرمایه در فرآیند تولید نقشی اساسی دارد و 

 آن را مااست با حفظ  استثمار  و سرکوب  اقتصادی، کارکردی که  متناظرکارکردی دارد که »این فرآیند 

در  توانمیرا  واقعّیتاین ساز  سرنوشت اهمّیت[ 55] «.نامیممی 2نظارتُمبصری و کنترل و کار  

 .شودمی انجامتحت نظارت و کنترل مداوم  سرمایه  کار  که  واقعّیتاین  یعنی دید، داریسرمایهتاریخ 

رفت، باعث به کار می داریسرمایه یی توسعههای اولیهکه در دوره 3کاریمقاطعهنظام  رو،از این

ند و کردمیدر خانه کار  هاآنزیادی داشته باشند، زیرا کارگران نسبت به فرآیند کار، کنترل   شدمی

 :کردمیموادخام و خرید کاالی تمام شده مداخله  و تأمین پول قرض دادن فقط برای دارسرمایه

که  ؛کاری بودی طبیعی  نظام  مقاطعهنتیجهها، کارخانه م کردن کارگران در درون  متراک 

 هیچ ربطی اصالً کمی به برتری  تکنولوژیک  ماشین آالت عظیم داشت یا  تش ربط  موفقیّ 

ل منبع  الهام آن این بود، قراردادن  کنترت  کارخانه و به آن نداشت. کلید  موفقیّ 

ها ست هزینهتوانمینظم و نظارت ان بر فرآیند تولید به جای کنترل کارگران؛ دار سرمایه

 [56] .برتری  تکنولوژیک کاهش دهد و این کار را هم کردرا بدون  

 ها ی سرمایه، مادام که مقیاس  تولید و اندازهوضعّیت با این
ً
 این امکان برایکوچک بود،  نسبتا

 تعداد  وجود داشت که با کمی کمک از سوی نادار سرمایه
ً
کمی از کارمندان دفتری و  نسبتا

با افزایش  عظیم  دهند.  انجام، کار  نظارت و کنترل را خودشان ندکردمیی که استخدام سرکارگر

 هاآنبدهند.  انجامستند این کار را خودشان توانمیان ندار سرمایهسرمایه، دیگر  5تمرکزو  4تراکم

 یطبقه یامروزه هستهنظارت و کنترل را به کارمندان خود بسپارند.  یمجبورند بخشی از وظیفه

 مبسیار کوچک است.  ،دارسرمایه
ّ
 یطبقه یدربارهشناختی ای جامعهفی که این اواخر مطالعهؤل

که حدود و ثغور  بیرونی  بخش انحصاری  فرض کنیماگر »داده، می نویسد:  انجامبریتانیا  6فرادست  

                                                            
1- Guglielmo Carchedi (1938- ) 
2- Surveillance 
3- Putting Out System 
4- Concentration 
5- Centralizatio 

رجمه تاول، کتاب "سرمایه"، جلد  676تا  669تواند برای رسیدن به دیدی روشن در مورد تمرکز و تراکم سرمایه، به صفحات خواننده می

 حسن مرتضوی، مراجعه نمایید.
6- Upper Class 
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و  رؤسا، پس تعداد  شودمی هاآنشرکای و  هاشرکتترین تا از بزرگ شامل  هزار، 1980ی دههدر 

شان، برابر با بیست و پنج تا پنجاه هزار نفر هایداران اصلی با خانوادهمدیران اجرایی ارشد و سهام

 این  البّته خواهد بود.
ً
اصلی این قشر ی  هستهاما واضح است که سرانگشتی است، تخمینی  صرفا

استخدام شده در نیروی کار  [57] «.شودمیدرصد  جمعیت  یک دهم  شامل  وکار[ ]صاحبان کسب

 یطبقه. اختالف مثل روز روشن است[ 58]. 000,384,22 برابر بود با 1982بریتانیا در سال  

روکراتیک  ومراتب  برفته تنها با خلق  سلسلهپیش داری  سرمایه در بریتانیا و سایر کشورهای دارسرمایه

 د پابرجا بماند.توانمی ،کنترل

مدیران و . آیندمیوجود هب "طبقاتی  متناقض هایموقعّیت"است که  در درون این سلسله مراتب

 کار  کنترل و» هاآنبه این معنا که  ،«آورندکارکرد  سرمایه را به جا می» میانی   و سرپرستان   رؤسا

 کهبل ،یک مارکسیست نیست افکندمیپرتو  مسألهکسی که بر این  [59« ].دهندمی انجامنظارت را 

 یطبقه"من  چهآن اعضایکه  کندمیگلدتورپ استدالل  شناس است.جامعه گلدتورپ  جان 

 ای با کارفرمایان خود دارند که نامم، رابطهمی "جدید متوّسط
ً
تماد اع ن  میزان زیادیّم متض ضرورتا

 :است

  که کارمندان این
ً
د خو نش و تخّصص  خاصِّ ل شده یا دامحوّ  هاناداختیاری که ب معموال

نقش خود میزان زیادی استقالل و  دادن وظایف و ایفای انجامبرند، در را به کار می

 نتیجهاختیار دارند؛ و 
ً
ن شان با سازمایرابطهدر  ی مستقیم   این اعتمادی که ضرورتا

دارند که  ایخدامیشرایط  است هاآنوجود دارد، این است که  هاآنی کنندهاستخدام

  [60] ، متمایز است.شودمیداده  هاآنه هایی که بشسطح و نوع  پادا

 هاآناست که  واقعّیتوجود دارد ناشی از این و سرپرستان  رؤسامورد  مدیران و در اعتمادی که 

انش حاکم که مجبور است بخشی از نقش خود را به کارمند یطبقهآورند. کارکرد  سرمایه را به جا می

 هبر خود از این اختیاکه این نمایندگان این نمایندگان اعتماد کند، طوری ل کند، باید بتواند بهمحوّ 

حاکم به آنانی که در  یطبقهرو، باشد؛ از این دارسرمایهای استفاده کننده که به نفع  شیوه

 "طبقاتی  متناقض هایموقعّیت"
 
 .دهدمیمالی هنگفتی  هایند پاداشا
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 "طبقاتی  متناقض هایموقعّیت"یی که در هاآن
 
 ا

ً
حاکم  یطبقه از خود   ند از دو جهت واضحا

 متمایز 
 
  ند.ا

ً
ر  مالکّیتبرخی نویسندگان بین دو شکل از  ، ماهیت  کنترل موجود است.مسأله، اوال

ّ
مؤث

] " را 2" یا "استراتژیک1کنترل  "تخصیصیاز یک سو، . اندشدهوسایل تولید تمایز قائل  ]و واقعی 

به منافع و ترجیحات  توّجهبا  استفاده ،ایننظر از از منابع یا صرف   قدرت  استفاده»داریم، یعنی 

ی روز به روز  منابعی که کنترل  استفاده»" را داریم، یعنی 3عملیاتی"از سوی دیگر، کنترل   ؛«خود

با همان نوع  کنترلی که رایت به آن برابر است  "یککنترل استراتژ" [61« ].تخصیص داده شده قبالً 

است،  دارسرمایه یطبقهانحصاری   این کنترل، حقِّ خصیص منابع گفته. و ت گذاریسرمایهکنترل  

 یطبقه"(. هاآنیا در اغلب موارد هر دوی  )کارکن دارند یا سهام اهدار سرمایهآیا که نظر از اینصرف  

گیرد که به دست آنانی که میتصمیم و در چهارچوبی درگیر  کنترل  عملیاتی است  "دیدج متوّسط

 کنترل استراتژیک دارند، مشخص شده. 

 
ً
 یطبقه"بورژوازی و  یطبقهبه  دتوانمیفردی  گونهچهبر سر این پرسش است که  مسأله، ثانیا

 نه مدیون  فرآیندهایخود را  گاهجای»ان دار سرمایه .رسی یابدبه ترتیب دست "جدید متوّسط

موروثی  ثروت   [62« ]دانند.، مدیون  قدرت خود میتربیش کهبل، رفت  بوروکراتیکو پیش انتصاب

دست آوردن  سهمی مستقیم از هبورژوازی نقشی حیاتی دارد، هم در ب یطبقهگیری  هنوز در شکل

 هایگاهجایبه  رسی  خاص  دست آوردن  دستهاز طریق  داشتن  سهام و هم در ب "کنترل  استراتژیک"

درست  [63]های خصوصی  خاص. و مدرسه 4آکسبریج از طریق  نظام   در بریتانیاــارشد  ی  مدیرّیت

 لمحوّ  هاآندر اختیار دارد که از باال به  "کنترل عملیاتی"میزانی از  ،جدید متوّسط یطبقهبرعکس، 

 
ّ
این  شان در باالرفتن از ساختار شغلی  بوروکراتیک.فردی هایقیتشده است، آن هم به دلیل  موف

میزانی از کنترل که تعدادی از . کندمیجدا  بورژوازی یطبقهپرولتاریا و  یطبقهرا از  هاآن مسأله

ست. هاآندهی و قدرت جمعی ی سازماندهندهنشان دست آورند،هی کارگران ممکن است بهاگروه

ی[ رونق و شکوفایی  اقتصادی  ]دورهدر  6رگرینمایندگان کا وتویی که حقـ ]و اشتراکی[ 5تعاون

                                                            
1- Allocative 
2- Strategic 
3- Opertional 
4- Oxbridge 

 .ی آموزش عالی بریتانیا، یعنی آکسفورد و کمبریجترکیبی از نام دو مؤسسه
5- Mutuality 
6- Shop Steward 
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دهی در ی قدرت سازماندهندهنشان ـدر مورد  تغییرات  شرایط کار داشتند 1960و  1950های دهه

قتصادی و حمالت  کارفرمایان هایی همیشه در برابر  تغییرات  شرایط  اچنین پیروزیمحل کار بود. 

مایکل آماج   مورد هجمه وای بود که این تعاون و ]اشتراک[، یکی از چیزهای اصلیپذیرند. آسیب

 قرار گرفت 2الدر شرکت بی 1ادواردز
ّ
 یدههدر  3کاولیهای" "برده ،1960 یدهه "ه. "کارگران  مرف

 . اندشده 1980

 تا این
ً
به  " راکرد  سرمایهبوده است که " کار  و سرپرستان رؤسام معطوف به مدیران و توّجه جا، عمدتا

  توانمیرا  یمشابه گسترده وتحلیل   آورند. چنینجا می
ُ
لین رایت در مورد  گروه دیگری که اریک ا

ای بپردازیم یید به نمونهآبی ."مستقلکارکنان نیمه"به کار بست، یعنی گروه  کندمیاش بحث درباره

ها گروهی از ایناستادان دانشگاه.  ینمونهکه برای خود من هم بسیار جالب است، یعنی 

 نیروی کار خود وابسته دایمیمزدبگیران هستند که به فروش  
 
در معرض  نظارت  هاآنهمه، با اینند. ا

ی، ترکم و یا در حدِّ  طور درس بدهندهکه چاین یدربارهند توانمی هاآننیستند.  دایمیو کنترل 

طوالنی و  سفرهایاین، بر عالوه درس بدهند، خودشان تصمیم بگیرند. چیزی را که چهاین

بریتانیا( زمان زیادی در  هایساعت در هفته در برخی از دانشگاهتا سه های کوتاه  تدریس )زمان

 تحقیقات  خودشان را دنبال کنند. تا  دهدمیقرار  هاآناختیار 
ً
 طور نیست که استاداناین واضحا

دست هم بیاستادی دا کرسی  که نیاز دارند به دلیل اینبندی نداشته باشند ـاه هیچ قیدودانشگ

خود باال بروند، تازه  ایحرفهب  که باید در سلسله مراتفشارهایی وجود دارد، یا به دلیل این ورندآبی

 یتوده در قیاس بااین احوال،  یهمهبا به کنار.  شودمیه در آموزش عالی هایی کتعدیل

 کار  مزدبگی
ِّ

 حّتا ،اگر بخواهند هاآنآزادی بسیار زیادی دارند.  ران، استادان دانشگاه در محل

طبقاتی  خودشان اختصاص  گاهجایمارکسیستی از  هایتحلیل ند زمانی را هم به نوشتنتوانمی

                                                            
1- Michael Edwades (1947- ) 

 .1982تا سال  1977( از سال B. L= British Leyland)ال جات بیکارخانهمدیرعامل 
2- BL: British Leyland 

 سازی  بریتانیاییکارخانه اتومبیل
3- Cowley Slaves 

از  گرای آمریکایی. در اینجا منظور نویسندهنویس، شاعر و ناقد ادبی  چپ( داستانMalcolm Cowley (1898- 1989)مالکولم کاولی )

بردگان،  شکار و تجارت یاین کتاب درباره(«. Black Cargoesهای سیاه )محموله»کاولی، اشاره دارد به کتابی از کاولی به نام بردگان 

 .و ددمنشی  سفیدان است روزی سیاهانسیه
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قدر هم از نظارت و اما همین ،کنندایفا نمیسرمایه" را "کارکرد   ،"مستقلن  نیمهکناکار "بدهند. 

 رها هستند. دارسرمایهکنترل  

 "طبقاتی  متناقض هایموقعّیت"سرمایه اختیارات و امتیازاتی به کسانی که در 
 
 کند کهاعطا می ندا

سفید و کارگران یدی معمول کارکنان یقه و درآمد  ها آن درآمد  بین  سترگ   اش خود را در شکاف  گستره

د هم توّسط سرمایه استثمار می دهد.نشان می
ّ
 بهشوند. دیدیم که بنا به نظر مارکس، کارگران نامول

شکل ارزش مازاد به  ، هرچند این کار اضافی  دشوها استخراج میاز آن 1کار اضافیعبارت دیگر، 

 متوّسط یطبقه"این تحلیل در مورد   .2شودمیتولید کاال نن  متضّم  هاآنکار  گیرد، چرا کهخود نمی

در طرازی است  این طبقه آحادن  "کارکرد  سرمایه"، درآمد  به لطف  به جا آورد. کندمیصدق ن "جدید

]نه . اندشدهن کار اضافی]انجام[ مجبور به  هاآناست که  واقعّیتاین  یدهنده[ نشانطراز]این که 

 عواید  استثمار  کارگران سهیمدر  هاآنممکن است  [ هماناشودها استخراج نمیاز آنا کار اضافی نهت

 [64] .3دهدمیبه سرمایه را افزایش  هاآنوفاداری  مسأله  باشند. روشن است که این 

                                                            
1- Surplus-Labour 

د باشد و دستاین موضوع به شرطی صحیح است که آن مؤّسسه - 2
ّ
مزد استادان از سوی دولت پرداخت شود. به ی آموزشی، نهادی غیر مول

ها آموزشی به فروش برسد، استادان  آنـی کاالی خدماتیدارانه شود و آموزش به مثابهی مذکور تبدیل به نهادی سرمایهکه مؤّسسهمحض  این

د»ی تر، به نوشته)برای فهم دقیقشوند. دارانه میواعد عام نهادهای سرمایهمشمول  ق
ّ
د و غیر مول

ّ
طور مثال هبمارکس مراجعه شود( « کار مول

کار رود، لیکن در مورد استادان هایی چون شریف و تهران و ... به تواند برای اساتید قراردادی  دانشگاهمستقل" میاصطالح "کارکنان نیمه

ند، ها بهها و ... دیگر کاربردی ندارد. آنهای پیام نور و آزاد و غیرانتفاعیالتدریسی  داشگاهحق
 
د، آنواقع کارگرا

ّ
حّتا اگر هم از نوع مول

های اخیر در سطح . تغییر و تحّوالتی که در نهادهای آموزشی و دانشگاهی در دههکه کارگر خطاب شوند خودشان دوست نداشته باشند

تری بر این نگاه دقیق« دانشگاه در جهان نئولیبرال»ی دیگری به نام خ داده، این روند را تسریع کرده است. خود نویسنده در جزوهجهان ر 

 رسی است. ی فارسی این جزوه، در صفحات وب قابل دستاست. ترجمه انداختهتغییرات 
  بلندیقل قول نپارگراف زیر را که حاوی ای از این جزوه، نویسنده در نسخه - 3

ُ
ای دیگر که آورده بود و در نسخهلین رایت است را از اریک ا

رایت این ایده را پرورش داد: تفویض  قدرت به مدیران مشکالت » جا آورده شود. خیر. لذا تصمیم بر آن شد که در این ،ی ما بودمبنای ترجمه

ق و متعّهد مورد استفاده قرار بگیرد. که این قدرت به شیوهز اینآورد، خاصه مشکل  اطمینان  حاصل کردن اوجود میخاّصی را به
ّ

هایی خال

کند؛ برانگیختن رفتار  گرانه تکافو نمیهای سرکوبت  مدیران از قوانیّن بوروکراتیک  شرکت از طریق  کنترلاطمینان حاصل کردن از تبعیّ 

 متعّهدانه نیز حایز اهمّیت است. درآمد، به عنوان  ساختار  مد
ً
ّرج  رشوه، عنصری مهم در خلق  انگیزه برای چنین رفتاری است. و این تلویحا

ی ی بازتولید  ارزش  نیروی کار )یعنی پرداختن  هزینهحاوی  عنصری خواهد بود که باالتر و فراسوی  هزینه بدان معناست که درآمد مدیران  

« گاه آنان به عنوان  "موقعّیتی  متناقض در درون روابط طبقاتی" است.ی جایدهندهشان( است، عنصری که بازتابتولید و بازتولید  مهارت

(Wright, Class Structure and Income Determination, New York, 1979, P 138 )ی تحقیق خود  رایت نشان داد که ارزش  افزوده

 بازتوزیع شده برابر بود با بیست درصد  درآمد مدیران  مرد.
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در  کهبلکه درآمد باالیی دارند،  مسألهنه تنها در این  "جدید متوّسط یطبقه"گاه خاص  جای

کارگران  جدول  هشت درآمدهای [65] انعکاس می یابد. درآمدی آنان در طی حیاتشان نیزی چرخه

 .کندمیی را مقایسه و فنّ  مدیرّیتیو  مندحرفهان  سفید معمولی و کارکن یقهن  یدی  مرد و کارکنا

 

 جدول هشت

کنند )برای مشاغل میوقت ها در درآمد ناخالص میانگین با توجه به سن، برای مردانی که کار تمامتفاوت

 زیر(

 M E A P T O S SM SSM UM گروه سنی

20-18 - 56 - 52 60 70 66 63 72 85 

24-21 100 100 100 001 001 001 001 001 100 100 

29-25 128 132 130 145 122 123 124 110 110 108 

39-30 166 157 179 175 140 138 139 114 114 113 

49-40 180 171 199 188 144 137 113 113 112 110 

59-50 180 165 193 194 136 125 127 105 105 101 

64-60 162 155 192 171 130 114 114 98 97 92 

ی همه

 سنین

166 146 176 155 123 119 119 104 104 101 

Source: T. Bilton et al., Introduvtory Sociology (London 1981), p, 83. 

 های شغلیگروه

M= مدیران Oکارهای دفتری و ارتباطات = 

E هاگران و تکنولوژیست، پژوهشمندحرفه= مهندسان Sکارکنان فروش = 

Aمان
ّ
 = کارگران یدی ماهرSM = کارکنان دانشگاهی و معل

P کارانها و فّنیمندحرفه= سایر SSMکارگران یدی نیمه ماهر = 

Tها= تکنسین UMکارگران ناماهر = 
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 با شیب تندشان تا اواخر  چهل سالگی ،ترباالرده سفیدیقه انکنکار  درآمدبینیم، می که طورهمان

ماند که در ن چیزی میدرآمدشان بسیار باالتر از آ اوج، ینقطهپس از این  یابد و حّتاافزایش می

کارگران  یدی در اواسط  سی  درآمدهایآوردند. شان به دست میبیست زندگی یدههاوایل 

 شان به اوج خود میسالگی
ً
یل درصد باالتر از چیزی است که در اوا 15 رسد و سپس تنها حدودا

ی درآمدی  چرخه. رسدمیسطح آن تر از پایینبه آوردند و سپس دوباره شان در میبیست سالگی

اب گر زنان را نیز حستر است و ای درآمدی  کارگران یدی نزدیکمعمولی به چرخه کارکنان دفتری  

  .شدمیاز این نیز  ترکم حّتا هاگروهاین  شکاف بین کرده بودیم،

در روابط  هاآن های مختلفگاهجای یدهنده، بازتابحیات درآمدی  مختلف در طیِّ  هایچرخه

 اضافه کار مدیون   ادرآمدهایشان ر بخش عظیمی از  کارگران یدی  تولید است. 
 
 برای هاآنو توانایی  ندا

از یک  بخشی ترباالرده سفید  یقهان  کارکن. رسدمیبه اوج شان سی سالگی یدههاضافه کار در 

شان به زندگیو استاندارد انتظار داشته باشند که سطح ند توانمیکه ساختار  شغلی هستند، چنان

تی[زایش حقوق و ارتقالطف  اف م   درتن ند با باالرفتوانمی هاآنبه عبارت دیگر، باالتر برود.  ]ی س 

د د را بهبواجتماعی و اقتصادی خو گاهجایپیش موجود، انتظار داشته باشند که  از سلسله مراتبی  

 حسط بسیاری به بهبود امید   دهی و عمل جمعی  ند با سازمانتوانمیاز طرف دیگر، کارگران  خشند.ب

 زندگی خود داشته باشند. و استاندارد

 در طیِّ ـ کندمیای تغییر دار سرمایهبسته به نوسانات  اقتصاد   کارگران  قدرت  این، عالوه بر 

را در دوران   چهآنند توانمیکاری باالست، مانند دوران حاضر، کارفرمایان هایی که میزان بیدوران

ست سست ا کارگران از بنیاد   گاهجایدر نتیجه،  ان دادند، پس بگیرند. اقتصادی به کارگر شکوفایی  

 مسألهاین  برود.بحران اقتصادی با تغییری از دست آورند ممکن است موقع دست میههرچه بـ

 
ً
ین بدر برای مثال، . کندمیوجه صدق نبه هیچ سفیدیقهالتر  کارکنان  اب هایدر مورد  الیه ضرورتا

پس ار پایان  جنگ جهانی  دوم  مهم   لین بحران  اقتصادی  در طی  اوّ ، 1979و  1973 هایسال

کارمندان   تعداد   کهآندرصد کاهش یافت، حال  9.6در بریتانیا  ، تعداد  کارگران یدی(1945)

 [66] درصد افزایش یافت. 17.9ها مندحرفهدرصد و  22.1 رؤسادفتری یک درصد و مدیران و 

 مسلشاخص  ناقصی هستند، اما این ارقام ارقام  مربوط به اشتغال 
ً
 هایدورانکه  دهندمینشان  ما

 
ً
 "متناقض طبقاتی   هایموقعّیت"که در  بد نیستند کسانی برای اقتصادی  بد ضرورتا

 
 ند.ا
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 حاکی از آن ام،کرده ارایهها و شواهدی که در این بخش لاستدال
 
کارگر  ان  کارکن یهمهند که ا

طبقاتی   هایموقعّیت"مستقلی که در ان  نیمهو کارکنو ناظران  رؤسامدیران و  کهبلنیستند، 

 "متناقض
 
 پرولتاریا متمایز  یطبقهکه از  دهندمیرا تشکیل  ایی اجتماعیالیهند، ا

 
ای که الیهند، ا

ت، نیس بخشی رضایت، اسم  این اسم ام.نامیده (1سیام)انجدید"  متوّسط یطبقهمن آن را "

یکی از دالیلی که این اسم، اسم خوبی نیست این است  ین اسمی است که وجود دارد.تربههرچند 

 یک بورژوازی یا پرولتاریا یک طبقه است، یطبقهبه معنایی که  "جدید متوّسط یطبقه"که 

آنان  گاهجایاز هر کدام منافع  منسجم و متمایزی دارد که  ان  دار سرمایهکارگران و  2.تطبقه نیس

 کندمیصدق ن "جدید متوّسط یطبقه"این نکته در مورد  . شودمیدر روابط تولید ناشی 
ً
به  ، دقیقا

ی که هایموقعّیت، کنندمیرا اشغال  "طبقاتی  متناقضی هایموقعّیت"افراد این طبقه  این دلیل که

بورژوازی و  یطبقهرا از  هاآنها موقعّیت، این رؤسامدیران و  ینمونهدر ـکشد به دو سو میرا  هاآن

ها، موقعّیتاین  ،"مستقلان  نیمهکارکن" ینمونه، و در کندمینزدیک  هاآنپرولتاریا دور یا به  یطبقه

که  طورهمانکند. ک مینزدی هاآنپرولتاریا دور یا به  یطبقهبورژوازی و خرده یطبقهرا از  هاآن

 ،نرایشر  ا   " باربارا و جانو اداری   مندحرفه یطبقه" در هنگام بحث در مورد مفهوم 3استانلی آرونوویتز

این به عبارت دیگر،  [67] «.است 4و اداری یک قشر مندحرفه یطبقه» بیان کرده، گیبا بدسلیقه

 در مورد  تناقض  بنیادی  بین سرمایه و کار   اجتماعی  نامتجانس که هایست از الیهایطبقه مجموعه

  ی،مزددست
ً
 ی مبهم و میانی دارند. گاهجای مشترکا

از سایر   کامالً  "جدید متوّسط یطبقه"این بدان معناست که ی دارد. مهّم  هایاین نکته داللت

و اجرا بدل  مدیرّیت باالی هایباالیی خود به تدریج به رده سطوحاین طبقه، در طبقات جدا نیست. 

                                                            
1- New Middle Class )NMC( 

از حالت  پانویساین امر،  درست   ، لیکن در صورت انجامشوداز لوکاچ به فهم موضوع یاری  هاییگزیده انتخابجا با که در این تالش شد -2

ها، ن  آنگونگی ممکن شدشود: در مورد مفهوم طبقه و آگاهی طبقاتی و چهجا تکرار میاین در متواتری شد. لذا این توصّیهخود خارج می

بورژوازی و گاه طبقات و یا ناطبقاتی چون دهقانان، خردهجایبود و چهی دربارهطبقاتی و کلّیت و نیز  ها به مفاهیم منفعت  ارتباط آن

اد یی زنده)جورج لوکاچ، ترجمه« تاریخ و آگاهی طبقاتی»از کتاب « آگاهی طبقاتی»بخش  بایست کهمی، خواننده "جدید ی متوّسط  طبقه"

ن خواندن فصل سوم از چنیهم ( را مطالعه کند.207تا  153، از صفحات 1378ّول، شهید محّمد جعفر پوینده، نشر تجربه، تهران، چاپ ا

لن میک« تجدید حیات ماتریالیزم تاریخی»کتاب  تا  99، ص 1386نگار، تهران، چاپ اّول، ی حسن مرتضوی، نشر بازتابسینز وود، ترجمه)ا 

 تر و درخوری آشنا سازد.ی فراخخواننده را با عرصهتواند ، می«فرآیند طبقه به عنوان رابطه و»نوان ( با ع133
3- Stanley Aronowitz (1933- ) 
4- Strata 
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 که ح شودمی
ً
خود، با  تر  در سطوح پایینی ت؛ و در سوی دیگرحاکم اس یطبقهبخشی از  قیقتا

بورژوازی و  یطبقهرا از  "طبقاتی  متناقض هایموقعّیت"مرزهایی که . شودمیکارگر ادغام  یطبقه

محض این نکته به برخی جهات درست است. . هستندمبهم و تار ، کندمیپرولتاریا جدا  یطبقه

از بشوند یا از آن خارج بشوند.  "جدید متوّسط یطبقه"ممکن است وارد ان یی از کارکنهاگروهمثال، 

 دان  دفتری در بخش  اول  این قرنکارمن تربیشالظاهر گفتن این معقول است که رو، علیاین

 در کارکردهای کامالً این افراد ، دورهدر آن ند. کردمیرا اشغال  "طبقاتی  متناقضی هایموقعّیت"

در  چارلز بوث" بین  کارمند دفتری و کارفرما که "شخصی و نزدیک   یرابطهرمایه سهیم بودند. س

 توصیف کرده بود،  1890 یدهه
ً
در این رابطه، اطالعات   ای مبتنی بر اعتماد بود؛رابطه دقیقا

ا بشد. و اختیاری زیادی به کارمند داده می شدمیی بسیاری با کارمند در میان گذاشته محرمانه

 د  افزایش عظیمهم شاه که پیش از این دیدیم، طورهمان [مبیستیعنی قرن ] این قرن همه،این

در کارکرد   توّجهاز هر نوع مشارکت  جالب  هاآنمحروم کردن  دفتری و در عین  حال تعداد کارمندان

 سرمایه بوده است. 

یک،  یشمارهبر طبق  جدول  .کندمیرا مطرح  "جدید متوّسط یطبقه" ی، پرسش  اندازهمسألهاین 

 تان، مدیرّیتی و سرپرسمندحرفهان  ار  بریتانیا کارکناز سی درصد  نیروی ک ترکم، 1979در سال  

مفاهیم  از نه  کندمیهای شغلی استفاده بندیدستهاز  ،یک یشمارهجدول همه، با این بودند.

ترین مهم. کنندمیرا اشغال ن "طبقاتی  متناقضی هایموقعّیت"این کارمندان  یهمه مارکسیستی.

 یهمه، این گروه شامل  هفتاد درصد  1971در سال   تر است.پایینردههای مندحرفهمثال آن، مثال  

تر زن بودند و پنجاه و هشت درصد از پایینردههای مندحرفهبیش از نیمی از  شد.ها میمندحرفه

مپرستار و  هاآن
ّ
های مندحرفهدرآمد  که  دهدمیچهار نشان  یشمارهجدول [ 68]بودند.  معل

 شغلی است. "طبقات  " یهمهاز میانگین  درآمدی   ترکمزن  تر  پایینرده

 اما این حقایق گویا هستند. 
ً
میعنی ـتر پایینرده هایمندحرفه تربیش احتماال

ّ
ان و پرستاران و معل

بخشی از  ـیرفاه اجتماع یسهّس ؤموران مأمو  یآزمایشگاه هایو تکنسینو طّراحان ها کشنقشه

 کارگر  یطبقه
 
ندبه احتمال زیاد کارگران   و طّراحان هاکشنقشهبسیاری از  البّتهند )ا

 
دا

ّ
و در کار  مول

که  باالرده هایمندحرفهمانند: ها میفقط این در این صورت(. کنندمیجمعی  تولید  کاال شرکت 

های مندحرفهرا از  هاآن 1979 سال ارقام  )  دهندمیشاید پنج درصد از نیروی کار را تشکیل 
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سرکارگران . دهندمیدرصد را تشکیل  12.7که  و سرپرستانی و مدیران (کندمیتر جدا نپایینرده

 این درصد از نیروی کار.  23.6 شودمیسر جمع  و  دهندمیدرصد دیگر را تشکیل  5.9
ً
 رقم قطعا

هایی شامل دسته باالرده هایمندحرفهگیرد. را دست  باال می "جدید متوّسط یطبقه"ی اندازه

پزشکان و مهندسان نگاران و وکال و دکترها و دندانان و روزنامهدار حسابمانند دانشمندان و 

کنترل  معتنابهی نسبت به کار خود یا کار دیگران دارد باید  که چه نسبتی از این افراد  این. شودمی

 مورد  تفّح 
ً
 مسألههمین خیلی از این افراد چنین کنترلی ندارند.  ص  تجربی قرار بگیرد، اما قطعا

 
ً
کارمندان   مدیرّیتی . برای مثال، میزان نقشکندمینیز صدق  سرپرستاندر مورد  مدیران و  احتماال

 .کندمیبه نظر از سازمانی به سازمان دیگر فرق  ،اداری اجرایی در دستگاه  

 
ً
حدس . کندمیتکافو ن "جدید متوّسط یطبقه" یبرای  تعیین  اندازه مدارکی که در دست دارم، قطعا

میلیون  4.5تا  2.5بین  از بیست درصد است ـ ترکماست، اما  از ده درصد  نیروی کار تربیشزنم می

د و کارگرهای کارگر و کارگرهای یطبقه. از سوی دیگر، کنکار 
ّ
دنایدی   مول

ّ
و کارمندان  دفتری   مول

با در نظر  .شوندمیان کندرصد  کل  کار  75کم تر شامل  دست  پایینردههای مندحرفهمعمولی و 

 کار، گرفتن  افراد بی
ً
هنوز خیلی  هاآنبدرود گفتن به  برایمیلیون کارگر در بریتانیا هست.  21 تقریبا

 .1زود است

 

  

                                                            
ی کارگر در حال نابودی است و در دارند طبقهو ... که عنوان می آندره گرزچون گران راست و به اصطالح چپی همست به تحلیلایکنایه - 1

 ای به این نام سخن راند.توان از طبقهواقع دیگر نمی
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 سیاسی و ایدئولوژیک نتایج

 

 2سلرا ر  تّ و هنری 1جان وسترگار .نیز باید پرداخت "جدید متوّسط یطبقه"عواقب ظهور نتایج و به 

 نویسند:می

الی و اعضای بگیران و رؤسا، مدیران، مقامات عبین مزد میانی مردم   یوجود دسته

ها برخوردار بوده و هست. چرا که آن اساسی اهمّیتاز  ،رسمی و تثبیت شدههای حرفه

 کندمیا فی را مهیّ ها هدآن گاهجایو  دهندمیسیاسی را شکل و حایل  گیر یک میان

تر هستند، ممکن است بر آن ینبسیار پای قیاس  مردمی که در این م که آرزوهای فردی  

 [69]. معطوف باشد

 هایگاهجایست که ایشیوهدر مورد  چرا که خاصی برخوردار است؛ اهمّیتاز ی آخر این نکته

 تر در این مقیاس بسیار پائینیی که هاآن ، هدفی را برای"جدید متوّسط یطبقه"
 
 . کندمیا ند، مهیّ ا

ممورد 
ّ
مقاطع  اکثرّیتهم اشاره شد،  قبالً که  طورهمانر نظر بگیرید. ان را دمعل

ّ
 حتمالن به اامعل

 زیاد، کارگر 
 
. هند رسیدیس و امثال آن خوایی به عنوان رمدیرّیت هایپستها به ی از آناقلّیت. تنها ندا

مکه تمامی  واقعّیت، این وجوداین با 
ّ
ز اخشی و ب گیرندمیی قرار سانیک کامالً ان تحت آموزش معل

م هستند، بدان معناست که حّتا سانیکحرفه و ساختارحقوقی 
ّ
ه بانی که هیچ امیدی برای ارتقا معل

 ی ندارند، مدیرّیت گاهجاییک 
ً
داد خود را از کارگران یدی و کارمندان دفتری برتر قلم معموال

 .کنندمی

د عواقب مهمی توانمیا عینی، اّم  طبقاتی   گاهجاینه  وآگاهی و  موقعّیتبر سر ست ایاین مسئله

مبرای نگرش سیاسی 
ّ
م، ان داشته باشدمعل

ّ
که ممکن است به این سمت سوق داده شوند که  انیمعل

کنند، و چنین گمان کنند که منافع متفاوتی نسبت به کارگران دارند.  تلّقی" متوّسطی طبقهخود را "

                                                            
1- John Westergaard (1927-2013) 
2- Henrietta Resler 
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  "1هاحرفهها و پیشهأت "در هی سفیدیقهگوناگون کارهای  انواع   ن  نظم و ترتیب داد
ً
 تأثیر احتماال

بعضی از پرستارها خود را  گونهچهمشابهی دارد. به عنوان مثال مّد نظر داشته باشید که 

 .2و نه کارگرانی که ممکن است اعتصاب کنند کنندمی تلّقیهای "تیمارگر" مندحرفه

 ر تاین نیز گستردهاز  ها حّتاآمدپی
 
هم مدیران را  ،هاسفیدیقههای . بسیاری از اتحادیهندا

ی  کنندمیدهی سازمان
ّ
ی متصّدیانو هم کارگران را. مورد انجمن مل

ّ
 (NALGO) 3دولت محل

 یطبقه"ی فّعاالن ها تحت سیطرههحادیّ  این است که این اتّ ای کالسیک است. خطر آشکار  نمونه

رآمد. به همین دلیل است که کم د سفیدیقهی کارمندان قرار خواهند گرفت نه توده "جدید متوّسط

اجرایی( و  متصّدیان) 4SCPS،  دولتیاصلی دستگاه اداری   یهبه ادغام پیشنهادی دو اتّحادیّ  باید
5CPSA ی شک نگریست.به دیده( )کارمندان اداری 

، از شودمیناپذیر یز یبا بورژوازی و پرولتاریا تم "یدجد متوّسط یطبقه"ای که ّطی آن مرزهای شیوه

مردم در  گونهچهآید که یدارد. به عنوان مثال این سئوال پیش م اهمّیتهای دیگر نیز جنبه

" 6جا "گروه تّحرک اجتماعی نافیلد. در اینشوندمیبه کار گمارده  "طبقاتی متناقض هایموقعّیت"

مصاحبه کرده است، گواهی 1952و  1913به دنیا آمده بین سال های  مردان   ینمونهکه با گروه 

 ،افیلدگروه ن چهآنالعه این بود که نشان داد نتایج این مط ترینمهمیکی از  .دهدمیدست همهم ب

دستی به مدارک قدر دو هنامد، چ( میسرپرستیو  مدیرّیتی، مندحرفهان کن" )کار 7خدماتی ی"طبقه

 تحصیلی چسبیده است:

ی ما سالی که مطالعه چهلدر مدرسه در طول  های فرصت  نابرابرییان ذکر است که شا

برای  "خدماتی یطبقه"فرصت   ، ثابت مانده است. در تمام مّدت  دهدمیش )آن را( پوش

  ی گزینشی  همتوّسطتحصیالت  دریافت  
ً
 ...( بوده است سه برابر طبقه کارگر )یدی تقریبا

                                                            
1- Professions 

مان و نیز مباحث مطروح در میان آنوضعّیت جنبش کارگران و جنب برهای مشّخص این خطوط تواند به داللتخواننده می - 2
ّ
ها ش معل

ند، پی ببرد و غلط بودن  که مرتبط با این خطوط
 
مان را کارگر نمی کسانیتحلیل  ا

ّ
 شود. ، برایش مستدلدندانرا که معل

3- National Association of Local Government Officers 
4- Society of Civil and Public Servants 
5- Civil and Public Service Association (CPSA) 
6- Nuffield Social Mobility Group 
7- Service Class 
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درصد  19مقایسه با  کارگر به دانشگاه راه پیدا کردند، در یطبقه دو درصد دیگر  فرزندان  

  [70] ."خدماتی یطبقه"( دیگر )فرزندان  

 مطالعه ،وجود اینبا 
ً
ز اشامل تعداد زیادی  "جدید متوّسط یطبقه"آشکار ساخت که  ی نافیلد ایضا

باالتر درصد از سطوح میانی و  3/25تنها  اعضای جدید است که خاستگاه پرولتاریایی دارند.

 خدماتی" که ) ی"طبقه
ً
 سانیکجدید است(، پدرانی با پیشنه  متوّسطی طبقهمطابق با  تقریبا

قدرصد از آنان پدرانی م 5/28داشتند، در حالی که 
ّ
[ 71. ]کارگران یدی داشتند یطبقهبه  تعل

 (رؤساخصوص مدیران و هب)بقه کارگر ی طای از افراد با پیشینهعالوه بر این، بخش قابل مالحظه

غاز )ها( آکاری خود را از کارگاه نداشتند و زندگی   اصالً تحصیلی رسمی اندک داشتند و یا رک  امد

. شودمیرفته یافت پیش داری  سرمایهدر دیگر کشورهای  این مشابه[ تصویری، 72] کرده بودند.

[73] 

 گروه نافیلد نشاد داد که احتمال باقی مان
ّ
ی طبقه"ی( د شده در )خانوادهدن یک شخص متول

 یک شخص از طبقه کارگر یدی به آناحتمال باال رفتن  چهار برابر   ،در این طبقه "جدید متوّسط

سی به بعد رو به وخامت گذاشته  یدههاز  وضعّیتباشد و این می ["جدید متوّسطی طبقه"]یعنی 

های گاهجایی طبقه کارگر به سوی با پیشینه هجوم مردم   ها در مورد  توضیح  آن [74]است. 

ن آی بریتانیا، در جامعه "خدماتی یطبقه"اخیر  رشد  »آن بود که ، سرپرستیی و مدیرّیت، مندحرفه

 است. «بود گوی آنپاسخ توانمی( پائین از )طبقات   جذب نیروی  گستردهکه تنها با  هم با سرعتی

د ) نگاه کنی قدری سریع رشد کردهب 1945بعد از سال  باالرده سفید  یقههای تقاضا برای شغل [75]

  .آن بود گویپاسخ "جدید متوّسط یطبقه"با فرزندان   تنها شدمیکه نسه(  یشمارهبه جدول 

هایی که تعداد معدودی از شده است، فرصت تر"باز" بسیاربریتانیا  یجامعه، هرچند  اینوجود   با

 متوّسط یقهطب"فرهنگ متمایز  به شرح   اند،کارگر برای ارتقای اجتماعی داشته یطبقهفرزندان  

از  مهّیجایت و به غتصویری روشن  ،]مارکسیست[ خموّر  1رافائل ساموئل  . کندمیکمک  "جدید

 ترسیم کرده است: "جدید متوّسط یطبقه"

انداز کردنش. تا با پس کندمیبا خرج کردنش خود را متمایز  تربیشطبقه  این

ههای رنگی  ضمیمه
ّ
و  کفانتزی گی  ک زند ی ،طبقهبه این ها شنبههای یکمجل

در  دعوی این طبقه یبخش عمده. بخشدمیفرهنگی  هایسرمشقای از مجموعه
                                                            

1- Raphael Elkan Samuel (1934-96) 
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ایل ، چه در شکل وسی بر نمایش آشکار سلیقه و ذوق خوب استکمتّ  ی فرهنگ  زمینه

هفته.  رانی در تعطیالت آخرها و قایقچه در کلبهای"، "قاّرهآشپزخانه، چه در غذای 

 
 
 را که ای، آپارتاید جنسیمشروع"بط ناواو "ر  شکال جدید معاشرت مانند مهمانی ا

 هاحوزهمردان و زنان را در 
ً
 . ... در هم شکسته استداشت، مجزا نگه می یی شدیدا

هایشان را به روی ها خانهرا. آنگگراست تا درونبرون تربیش "جدید متوّسط   یطبقه"

ها را از پردهها اند. آنمعرض دید عموم قرار دادهدر را ها باز کرده و آنکنندگان بازدید 

ها در دفاتر آناند. شان را گشودههایهای مغازهن کنار زده و کرکرهشاهایی خانهپنجره

اف کار ها و درهای شّف و پارتیشنای شیشههای پنجرهباز و  اهایو مؤسساتی با فض

رسی را که دارای دستهایی هال ه نور و فضا هستند وشان خور هایخانه . در  کنندمی

 آزاد
 
خانه را در معرض دید  های تاریک  گوشهچنین و هم کنندمیها جانشین  اتاق ند،ا

 ... . دهندمیقرار 

 اشتیاقی به باال رفتن ندارد و  "جدید متوّسط یطبقه"
 
باال دستان خود را در  گفتار   دایا

ها آن. کندمیها را باز تولید نها تقلید نکرده و رفتار آنزل آنی منآورد، از اثاثیهنمی

جای هبو  کنندمییر رسمی به تن های غها، لباسهای فاخر برای مهمانیلباسجای به

های جای لباسهبپوشند و رسمی، شلوارهای گشاد میهمانی م های مخصوص  لباس

ی باال، روند و با صرف هزینهه سرکار می. بدون کالکنندمیسارافون به تن  شب  

در  ؛کنندمیی خود ریختهوی برهمها صرف مدل مها از وقت خود را در سلمانیساعت

شان تقلیدی هایخانه گذارند.های روستایی را به نمایش میهای خود قابلمهآشپزخانه

 های روستایی تا خانهاست از خانه
ّ
به  "جدید متوّسطی طبقه". .. کوچک ل  های مجل

کس هیچ کنندمیچرا که احساس  نیستند 1فروشفخر معنای عرفی  انگلیسی  آن، 

 تیازات خود را نه به مزایای ارثیها بر این است که امد تهدیدشان کند ... باور آنتوانمین

موارد از طریق  تربیشجا که در مدیونند. و از آنخود به برتری شخصی  کهبلیا ثروت، 

، بر این باورند که حقوقشان هر قدر هم برای کنندمیامرار معاش الزحمه حقحقوق یا 

که  را ای2ها هر پنیزیاد به نظر بیاید، آن، ها قرار دارندآن یطبقهکسانی که خارج از 

                                                            
1- Snob 
2- Penny 
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 ت  ]درآمد و رفاه[اظ کّمیها ممکن است از لحآورند. آندست میهب خود ،گیرندمی

بگیران داشته باشند، اما از لحاظ کیفی احساس مشابهی ی نسبت به مزدتربهاوضاع 

شان گذران زندگی ـکنندمیهایی که پرداخت الیاتبه خاطر مـدارند و در بعضی موارد 

 تر نیز هست.سخت

. بسیاری شودمی از خودش "جدید متوّسط یطبقه"ادراک م طبقه به ندرت وارد مفهو

 هایبندیسلسله مراتب و درجهکه  کنندمیکار  1ایو نهادی سازمانی آنان در جهاناز 

 ای ندارد. هیچ مرزبندی  مشخص  آنتاگونیستیدر عین حال ولی  ،صی داردمشّخ 

 (2اصطالحی اشتباه استدانیم که چنین )می اقتصاد عاطفی   "جدید متوّسط یطبقه"

آنی  به دنبال ارضای تربیشها ارد. آناز جنگ خود د متفاوتی نسبت به اسالف پیش

کاری و افراطو  پذیرندمیرویی معّوق، مخارج خود را با خوش ارضایهستند تا 

ت دانند.خوب می ر زرق و برق  سلیقه و ذوق  نمایش پخرجی را ول
ّ

ی جسمانی که هالذ

و  وضع اجتماعی  مطالبات در آن، که  است ایحوزهی نیستند، همان نهم غیرقانو اصالً 

ق یکه یکی از عالو تغذّیه . خاصه، غذا شوندمی تأییدتی های جنسیّ و هوّیتشده  تثبیت

 طبقه شده است.]این[  مهمهای شاخصهپس از جنگ بود، تبدیل به یکی از  بورژوایی  

[76]  

 یهنشریّ در  3پوزی سیموندزاست که جهانی  بسیار شبیه، کشدمیبه تصویر  ساموئلدنیایی که 

 و مندی با هوش "گاردین"
ّ
و ، آمیزمحّبت است ، تصویریآن تصویرهرچند )ترسیم کرده است ت دق

قکه مای در روزنامه متوّسط یطبقهاز  ستیتجلیل به نوعی
ّ
جهان، (. این به خود این طبقه است تعل

 جهانی است 
ّ
ی آگاهی، اثاثیه ی ارتقایهاگروه، های هوازی()ورزش ایروبیک، هالوُ وُ ل از متشک

های گاهجایوجود این فرهنگ و  صرف   .5وانیایان مک ا هایو رمان آهسته ، دوی"4هابیتات"

، تر نیز بدان اشاره کردمکه پیش طورهمان باالیی برخوردار است. اهمّیتاز  با آن،طبقاتی مرتبط 

هجوم " خدماتی یطبقه"به سمت  یک گروه بسته نیست. از طبقات  پایین "جدید متوّسط یطبقه"

                                                            
1- Institutional World 

 اند.کلمات داخل پرانتز از سوی کالینیکوس اضافه شده - 2
3- Posy Simmonds 
4- Habitat 
5- Ian Russell McEwan (1948- ) 
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نیستند، از  "جدید متوّسط یطبقه". بسیاری از کارگران که خود در شدیدی وجود داشته است

فرهنگ  در نتیجه   .شوندمیرتبط مشترک به آن م ای  حرفهو ساختار سان یکطریق تحصیالت 

شان در هایآرزوها و دیدگاهبه  خشی از طبقه کارگر نفوذ کرده وبه ب "جدید متوّسط یطبقه"

 مورد جامعه شکل داده است.

 اّدعا پجان گلدتور است. قرار گرفته مورد بحث "جدید متوّسط یطبقه" تر  آثار سیاسی مستقیم

 عنصر ،شودمی تتقویّ  "خدماتی یطبقه" که طورهمان» کندمی
ً
ی در جامعه کارانه رامحافظه ی ذاتا

ر خود را که در اختیا ممتازکه منابع  دنبال آن خواهند بوده ب»اعضای آن « .دهدمیمدرن تشکیل 

« .استفاده کنند شانبرای خود و فرزندان شانو مزایای نسبی قدرت گاهجایحفظ  دارند، در جهت

 "خدماتی یطبقه"نیم که فرض کد ندار هیچ دلیلی وجود »که  کندمیاین، او اضافه با وجود  [77]

 ن ان  بوروکراتیک  فع کارکنمناخواهد داشت ..  داریسرمایهد خاصی به تعهّ فی نفسه 
ً
رتباط اهیچ  هایتا

 [78]« خصوصی در )فرآیند( تولید یا سیستم بازار آزاد ندارند. مالکّیتهای با نهاددرونی و ذاتی 

 قریب به یقین به دست   واقع به احتمال  در  "خدماتی یطبقه" میلی  بی»که  کندمیهار او اظ

نامحتمل در این مورد،  حّتا اما «.شودمی ایجادگونه تاچر  ی  نئولیبرال یدستانههای خامیاستس

 »از  "خدماتی یطبقه"است که 
ً
 کامالً ی طلبانهای مساواتهداللتبا  چپ ـتمهیدات مشخصا

 حرکت خواهند کرد، 1گراییصنفیاین طبقه به سمت   کهبلند، حمایت ک« ـخوشایندشنا

 خصوص تعیین پرداخت  ههای توزیعی و بآیندتر که در آن فر جامع "مدیرّیت  "با ای داریسرمایه»

 یهطبق" به عبارت دیگر، دید[ 79] «.گیردمیی قرار تربیشمورد کنترل سیاسی  مزدها[]دست

-9 دولت  حزب کارگری   توّسطاست که  ایرداد اجتماعینسبت به جامعه برگرفته از قرا "خدماتی

 منعقد شد. "2ی کارگرییهی اتحادکنگره" راهی  و با هم 1974

  "جدید متوّسط یطبقه"در مورد  کار بسته شدنهبه نظر من( در صورت ب) این تحلیل
ً
درست  اساسا

 یطبقه"یدربارهشان در تحلیل نرایشر  جان و باربارا ا   که یاحتمال . اّما قادر به درک  است

ی طبقه رادیکالیسم  "ها در مورد . آن، نیستاندکردهبینی شپی "یمدیرّیتـمندحرفه

                                                            
1- Corporationism  
2- Trades Unions Congress (TUC) 
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که  جامعه است 1یساالرانهفن  تغییر»به دنبال  این رادیکالیسم .کنندمیبحث  "مدیرّیتیـمندحرفه

 [80] «.شودمی "عقالنی" ،دانش کارشناسانه های زندگی منطبق بادر آن تمامی جنبه

  :که کنندمیاستدالل  نرایشر  ا  جان و باربارا 

ل آورد، که شامها سربرمیمنافع طبقاتی آن از" مدیرّیتیـمندحرفهی طبقه" الیسم  رادیک

نفع این طبقه در گسترش دادن برتری تکنولوژیک و فرهنگی خود نسبت به طبقه کارگر 

ممکن است  چهآناحتمال ظهور  ،"مدیرّیتیـمندحرفهی طبقه". در نتیجه در شودمی

 یطبقه ضد  رادیکالیسم  "گاه یک تناقض در واژگان باشد، وجود دارد: در نخستین ن

ی طبقه" ی تندروهایدر پندار  تکرارشونده این احتمال بارزترین نمود خود را ."کارگر

 وسیالیسمی که در آنسیابد، ساالرانه میدر مورد  سوسیالیسمی فن "مدیرّیتیـمندحرفه

 اند.هبورژوازی را گرفت یطبقهجای  صان  ها و انواع گوناگون متخّص ریز ها، برنامهروکراتوب

[81] 

. توکرات در بریتانیا اسحزب سوسیال دم"، کارگر یطبقه ضدِّ  رادیکالیسم  "های این یکی از نمونه

 :کندمی تلّقی "جدید متوّسط یطبقه"خشی از ب حزب   وکرات راحزب سوسیال دم ساموئل،رافائل 

  حزبی 
ً
آن به عنوان ار و مار کردن ت کارگر، که هم خواهان   یطبقهدر تخاصم با  اساسا

( و هم خواهان از بین بردن آن به )باید گفت، به نام  "برابری"یک حضور فرهنگی است 

ی که خبر از ظهور یک جامعه 2جّددینیبه عنوان مت هاآن .عنوان یک نیروی سیاسی

 دانند. می 4یهنگامهکارگر را نوعی ناب یطبقه، صرف  وجود  دهندمی "3پسا صنعتی"

 یطبقهوجود . ت نفس  آنانآگاه، توهینی است به عزّ خود رگر  کا یطبقه وجود   صرف

 
ً
 شان قرار داردباز رویاهای خاصی ه جامعهبر سر راست که ایاصلی  مانعکارگر ایضا

 .ک پر شده استاجتماعی متحرّ  لحاظ نگر و بهی برونخالی که از مردمو  فضایی عظیمـ

[82] 

                                                            
1- Thechnocratic 
2- Moderniser 
3- Post-Industrial 
4- Anachronistic 
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اعضای حزب  یدرباره "1آپینیون ریسرچ لیمیتد"شرکت تحقیقاتی   1981پیمایشی که در سال 

ند، در مقایسه با هست مندحرفه درصد از اعضای  آن، 57که  داد، آشکار کرد انجام کراتو سوسیال دم

درصد موافق  67درصد کارگران یدی.  7اداری/ )بخش( فروش و تنها دفتری/  گراندرصد کار  10

درصد از مالیات بر ثروت  63بودند،  کارگری هایاّتحادیهت اجباری در عضویّ  قانون   ممنوع ساختن  

اتی خود را از ی مزایای  مالیّ هان این بودند که مدارس  خصوصدرصد خوا 57ند، کردمیحمایت 

]برای رفع   2هاو قیمت افزایش نقدینگیدی  اقتصا گذاری  سیاستنسبت به  درصد 60و  دست بدهند

 در مجموع، توانمیرا  هانگرش این یمساعد داشتند. مجموعه نظر کسادی  اقتصادی  اوضاع[

خصوصی  یکه از سرمایه یگروه هاینگرشکارگر نامید،  یطبقه ضدِّ  3ینهساالرانخبه گرایی  دولت

، سردبیر  4پیتر کلنری کارگری نیز در تخاصم است. دهی شدهنبش سازماناما با ج ،جداست

هسیاسی  
ّ
درباره حزب سوسیال ، در خالل بحث در مورد این پیمایش، "5نیو استیت من" یمجل

به منافع طبقاتی  توّجهبا ، کندمیطبقه موعظه سیاست  بی یدربارهکه  حزباین »وکرات نوشت: دم

 در و ، مندحرفهبگیر حقوق متوّسط یخاص  طبقه
ً
 [83] «است. حدیمّت  اقع حزب  طبقاتی  مشخصا

ها های آنس استداللهستند. پارادوک ]انگلیس[ "گرحزب کار "داران هم ساموئل و هم کلنر از طرف

جود در حزب در مورد پویاترین نیروی مو سانیکطور به توانمیرا  هاآن هایاستداللاین است که 

در  1980 یدههاوایل و  1970 یدههی جناح چپ که در اواخر یعنی  دسته ،کار گرفتهخودشان ب

در برای این نکته، مدارکی را  توانمیتشکیل شد.  6تونی بنپیرامون  ]انگلیس[ "گرحزب کار "درون 

 یطبقهدر حمایت  یکاهش شاهدسال اخیر  20تی در طی های انتخابا. روندچندین سطح یافت

شده  ها خنثاسفیدیقهاین کاهش با افزایش  حمایت   البّتهبوده است؛  "گرحزب کار " کارگر یدی از

 [84] است.

 :دهدمیچنین نظر سکس ا   گاه انتخابات  بریتانیا در دانشاز گروه مطالعاتی   7آیوور کرو

                                                            
1- Opinion Research Limited 
2- Reflatiory Economic Policy 
3- Meritocratic Statism 
4- Petre Kellner 
5- New Stateman 
6- Antony Neil Wedgwood Benn (Tony Benn) (1925-2014) 

 های حزب کارگر انگلیس بود.وزیر دولتبرای چند دوره عضو مجلس و نیز  سال( 47متمادی )سالیان وی برای 
7- Sir Ivor Crewe (1945- ) 
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نه در میان خرده  "حزب کارگر"در  متوّسطی طبقهص است که رشد ّخ مش کامالً 

 "جدید" متوّسطدر میان طبقات  کهبلبورژوازی، کارگران دفتری و یا مشاغل سنّتی، 

و  دارند ایحرفه ت  صالحیّ  -1ن( کسانی که: عبارت دیگر )هماه . بافتاده است اّتفاق

 
ً
نداز کارکنان -2ستند، ه خواندهدرس معموال

 
های در سازمان -3، 1افرمو نه خویش ا

به عنوان مثال: د، به خصوص در بخش عمومی کار هستنه بزرگ مشغول بروکراتیک  وب

 
ّ
 دولت محل

ّ
ها، منتخبان، دانشگاههای شورای ی، انجمنی یا مرکزی، صنایع مل

 فرزندانی که -5تر هستند، کمی از حّد میانگین جوان -4بیمارستان ها و غیره، 

عبارت دیگر هب تر هستند،پائین متوّسط یطبقهقه کارگر ماهر و یا شان جزو طبوالدین

نه از طریق ، اندشده متوّسط یطبقهکسانی که از طریق سیستم آموزش عالی وارد 

 [85] "روابط". داشتن سرمایه و

 کندمیارایه   دقیقیتوصیف   پیرامون تونی بن گروه چپ حزب کارگر  ی درباره، این شرح حال 
 
ت ر  . گ

ی اتّحادبه  ،اکثرّیتحزب به عنوان  "حزب کارگر" از نظر تاریخی»د: نویسمی 2جونز استدمن

« وابسته بوده است. مندحرفه وسیع   متوّسطی طبقهدهی شده و سازمان اجتماعی میان طبقه کارگر  

[86]  
ً
فّعاالن این حزب؛ نمونه آن،  از ترکیب اجتماعی معتبر است توصیفیاین توصیف،  مطمئنا

دهی شده مانند کارگر سازمان یاز طبقه  گوناگونیاست که شامل نوادگان   1945-51های دولت

کلمنت ی مانند متوّسطی طبقهفکران و روشن 5وانانورین ب   و 4، هربرت موریسون3ارنست بوین

، برای طبقات گویدمی جونز استدمنگونه که . آنشدمی 8و هیو گیتسکل  7استفورد کریپس ،6اتلی

قنظام ا یک»طبقاتی  ، آگاهی  متوّسطو  مندحرفه
ّ

ص بود که در ی  خدمت، هوش و تخّص خال

 [ حّتا87« ]بود. بخش در خانه و در بیرون خانهتمّدن ی  تموریّ أمدوستانه و وجوی  اهداف انسانجست

  کارگر حزب   ت  جناح راس فکران  روشن
ً
ساالن و )آموزش( پاره وقت، از طریق آموزش بزرگ معموال

                                                            
1- Self-Employed 
2- Gareth Stedman Jones 
3- Ernest Bevin 
4- Herbert Morrison 
5- Aneurin Bevan 
6- Clement Attlee 
7- Stafford Cripps 
8- Hugh Gaitskell 
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ً
متفاوت حزب کارگر مانند هیو گیتسکل و  کامالً )دو روشنفکر  ادغام شدند گریدر جنبش کار  اساسا

 (.ی آموزشی کارگران بودندسهّس ؤم سمدّر  1930هر دو در در دهۀ  1ریچارد کراسمن

 سازمانهمیدند که کارگران به تدریج فییر کرد. وقتی تغ وضعّیتاز جنگ، این پس  یدورهدر 

ثرتری برای  دست یافتن به ؤابزار م ،نسبت به انتخابات رقابتی 2های کارگرینمایندگان اّتحادیه

ی  های شاخه حات است، مشارکت طبقه کارگر دراصال
ّ
به شّدت کاهش  ]انگلیس[ حزب  کارگر محل

قرار  ایخوردهکنترل جناح راست سالتحت  های حزب کارگر  بخش انتخاباتی و هایحوزهیافت. 

 گرفت که 
ً
 بودند و   ]قدیمی عضو حزب[ی طبقه کارگر   باقیماندهغالبا

ً
درگیر  سیاست   به شّدت معموال

 
ً
 ،چالش جناح چپ خوردگان به شّدت در برابر  سال این حکومت  [ 88] .شدندشهرداری فاسد  غالبا

 ی انتخاباتی هاحوزه هایسهدر جل حضوریر بود، چرا که میزان مشارکت و پذآسیب
ً
خیلی  معموال

 بود. ینیپا

 به حزب کارگری انتخاباتی هاحوزه ای دره صورت فزایندهب 1970ی است که در طول دهۀ اّتفاقاین 

با مشاغل فارغ التحصیالن جوان  ،شهریهای انتخاباتی درونحوزهدر  . خاصهتدریج رخ داد

ه در اعیانی کردن  زمان همکه  ردرآمد در بخش عمومی،پُ 
ّ
کارگر شرکت  یطبقههای رو به ویرانی محل

کم برخی   . دسترا به دست گرفتند  حزب کارگر غالب  جناح راست  تدریج دم و دستگاه   بهند، کردمی

ند، هست ند که انقالبیکردمیدند، برخی هنوز فکر انقالبی بو ام جوانی در دانشگاه  ها در ایّ از آن

وتسکیست ارتدوکس را به درون بخش بزرگی از چپ تر  ،بن تونی یدورهاقتصادی که رشد  طورهمان

 .حزب کارگر کشید

را  "جدید متوّسط یطبقه" تأثیر، کردمی تأکیدها بر آن بنتونی گروه چپ پیرامون مسائلی که 

انورین از  1950 یگروهی که در دهه حزب کارگر، مثالً  تر  قدیمی که جناح. درحالیکردمیمنعکس 

یکردمیحمایت  بوان
ّ
ی به تغییر ترکمی ها عالقهازی تمرکز کرده بود، جانشینان آنس، بر روی مل

 یسرمایهساختار قدرت سیاسی در درون صنعت داشتند تا استفاده از قدرت دولتی برای کنترل 

دارانش از آن سرسختانه دفاع و طرف نتونی ب که "یگزینجای اقتصادی   استراتژی  "خصوصی. 

 ، ندکردمی
ً
ی بری یسرمایه دستورالعملی بود برای احیای اساسا

ّ
ت از قدر توازنتغییر در  تانیا بامل

 یدربارهجناح چپ حزب کارگر  حرف زدن، به همین شکل[ 89]. خصوصی به دولتی یسرمایه

                                                            
1- Richard Crossman 
2- Shop Stewards’ Organisation 
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 کهبل، کردن دولت ربطی نداشت سیستی مانند نابودمارک یمسائل دیرینه به "،دموکراتیزه کردن"

، کند. در نتیجه جناح چپتر مسئولتر و گواز دولت را جواب هاییبخشاش این بود که دغدغه

 هایبخشتحت کنترل  ها راآنخواهد می کهبلگر  دولت را منحل کند، سرکوب خواهد نیروهاینمی

قاقدیمی  نظام". در عین حال، قرار دهد منتخب
ّ

جدید   از بین رفته است: اعضای "خدمات خال

ق "جدید متوّسطی طبقه"حزب کارگر که به 
ّ
حاکم  یطبقه شان ازی عینیدارند، به خاطر فاصله تعل

ر کارگ یبخشی از طبقه که خود   کنندمیاحساس  ،های اجتماعی خودشانریشهو گاهی اوقات از 

 متوّسط یطبقه"پیش از این راجع به  چهآن ، باملموس  چپ جدید ترکمای هجنبهیکی از هستند. 

  "جدید
ً
ای که در باال به تفصیل به آن در مقاله  رافائل ساموئل .جور در می آید گفته شد، دقیقا

 خود و وضعّیتدر  "جدید متوّسطی طبقه"وار  غرق شدن  خودشیفته یدربارهاستناد شد، 

سیاست  " با مسألهنوشته است. این  ،، ظاهر و روابط شخصی خود خوداش با مشکالت  مشغولیدل

. ی از جناح چپ حزب کارگر، یعنی جناح  فمینیست آن ارتباطی مستقیم داردبخش" 1سبک زندگی  

وچکی از مردم که پول و اوقات ی کهاگروه از سوی ،دنامیمی "2رهایی انسان"که مارکس  چهآن

 " تقلیل داده شده است.3"آزادوجوی سبک زندگی به جستفراغت برای تجربه کردن دارند، 

 .شدمیبود، مربوط به همین پدیده  1980 یوتوپیایی که رسمی متداول در دههسوسیالیسم ا

بیش از حد تند در این زمینه ، "کارگر یطبقه رادیکالیسم  ضدِّ "یعنی جان و باربارا ارنرایش این عبارت

جداماندن  این  شرح  به  ، تونی بنبر  دور و  هایبندی  اجتماعی چپترکیباست، اّما  اللحنو شدید

 1979-81های های مشهور حزب کارگر در سالپیروزی .کندمیکمک  از زندگی طبقه کارگر هاچپ

زمان اعتصاب از  حملهل  بدترین متحّم  ،دهی شدهکارگر سازمان یطبقهه افتاد ک اّتفاقهنگامی 

ر بود از این واقعّیت قاد ی به این دلیلتا حّد  کارگرجناح چپ حزب . شده بود 4بزرگ عمومی و بحران

)اقتصادی( مصون نگاه  درکو و تمام   تام تأثیرها را از شان، آنکه نوع شغل معمول کندرهیز پ ساده

روزها به آن  این های حزب کارگر  های انتخاباتی و بخشحوزهی هم به این دلیل که داشت؛ تا حّد می

در ذهن  دور و حال کارگر به هر  یطبقه کهند و اینکارگر ندار  یطبقه کار اعضایکاری به ، صورت

                                                            
1- Politics of Life-Style 
2- Human Emancipation 
3- Liberated 

کارگران  1926زمان، به ویژه  اعتصاب عمومی سال ی بیست قرن بیستم و اعتصابات همهای اجتماعی و اقتصادی دههمنظور بحران - 4

 بریتانیایی است.
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بار دیگر وقتی که جناح ی زنده.  واقعّیتچون یک انتزاع وجود داشت تا  تربیشتونی بن  هایوری

به  دادند که انجاماین کار را طوری ا در دست گرفت، ی نابرابری اجتماعی ر کارگر مسئلهحزب  چپ 

 نویسد:می پتور. جان گلدشدمیطبقاتی خودشان مربوط  موقعّیتترین شکل ممکن به یممستق

  1بر سر  توزیعمکش کشموقع  خدماتی در  یطبقهکه  سازیگر و مشروعّیتایدئولوژی توجیه»
ً
 اصوال

سرکوب جنسی و  ییجهدر نت[ 90] «.است "2ساالریشایسته" ایدئولوژی، ل خواهند شدبدان متوّس 

ی در صدر  تربیشهای گاهجایدیگر،  عبارتهبـافزایش یافت " 3تبعیض مثبت"ی نژادی به مثابه

پوستان گر( باید به زنان و سیاهر و حزب کای کارگری حادیهاتّ  هایروکراسیوب وساختار شغلی )

 خود  ساختار و نابرابریاختصاص داده شود. 
ً
قرار داده زمینه  ، در پس  گیردمیدربر هایی که الزاما

ی سرکوب هاگروه در میان کوچک و دارای امتیاز منافع گروهی  در جهت  ای شدند. چنین استراتژی

 پوستان ندارد.زنان و سیاهه است و هیچ ربطی به رهایی  واقعی  شد
 
ُ
 هجدول ن

 [91] (، به درصد1982زدهای پارلمان )ی اعضا و نامپیشینه

سوسیال  هاحزب کارگری کارانمحافظه مشاغل

 ها دموکرات

 هالیبرال

اعضای 

 پارلمان

در سال 

1979 

زدهای نام

 جدید

زدها منا

برای 

 هاکرسی

اعضای 

 پارلمان

در سال 

1979 

زدهای نام

 جدید

زدها منا

برای 

 هاکرسی

 

 زدهانام

 

 زدها منا

 15.1 11.3 6.0 5.9 9.3 23.1 21.6 20.6 وکال

استادان 

 دانشگاه

2.1 2.7 - 7.4 13.0 12.0 22.6 15.0 

مان
ّ
 5.0 11.3 12.0 15.8 13.3 7.7 5.4 3.2 معل

 10.3 9.4 2.0 0.6 - 15.2 15.3 4.3 مدیران عامل

 23.4 14.1 6.0 9.6 8.1 30.8 24.3 26.2 مدیران

 3.4 - 8.0 3.3 4.7 7.7 5.4 2.2 مدارانسیاست

 3.4 0.9 22.0 12.9 35.3 - - 1.0 کارگران یدی

 24.4 24.4 32.0 38.9 21.9 75.5 27.1 40.4 دیگران

Source: Financial Times, 15 December 1982. 

                                                            
1- Distributional Conflict 
2- Meritocracy 
3- Positive Discrimination 



56 

 

 یپیشینه گونهچهکه  دهدمیدول نشان . این جبخشد، به این تحلیل قّوت می9 یشمارهجدول  

پیتر . گرددبرمی "جدید متوّسط یطبقه"، نمایندگان مجلس و نامزدها به االن کارگریفعّ  نخبگان

در میان  تربیشه خاطر نشان کرد که این رویّ  2فایننشال تایمز ، سردبیر بخش سیاسی1ریدل

 » :شودمینامزدهای جدید دیده 
ً
، دید حزب کارگر استادان دانشگاهسه پنجم از نامزدهای ج تقریبا

م
ّ
ریزان اعضای تمام وقت شورا و یا برنامه، ی کارگریحادیه، مقامات اتّ نگارانان، وکال، روزنامهمعل

 «3.قان هستندسیاسی، و محّق 

مبتنی بر های در پایگاه 1980ی در اوایل دهه گونهچهکه  دهدمینشان  10 یشمارهجدول 

ش عظیمی از نه تنها بخ ناح چپ حزب کارگر در لندن الگوی مشابهی وجود داشت.ج شهرداری  

ی استخدام شده بحزب کارگر لندن در  اعضای شورای
ّ
نیز در  هاآن اکثرّیت کهبلودند، دولت محل

 بسیا کهآنبودند، و حال  عمومی خشاستخدام ب
 

ال تحت عنوان  "غیر فعّ  ری از آنان که در جدول

 ند. کردمیامرار معاش  مقّرری  که با  ، اعضای تمام وقت  شورا بودنداندشدهه آورد اقتصادی"

 
 جدول ده

 (1982های کارگری  لندن )سال انجمنمشاغل اعضای 

مقامات رسمی  

حادّیه
ّ
 های کارگریات

مقامات به لحاظ اقتصادی 

 غیرفّعال

های مقامات دولت

 محلی و مرتبط با آن

 کل

ن  33 14 4 6 کامد 

ث  27 8 4 3 لمب 

 43 17 9 2 ایسلینگتون

ویشام  33 17 3 1 ل 

 48 14 9 0 وارکساوث
4GLC 8 13 20 47 

Source: times, 23 August 1982. 

                                                            
1- Peter Riddell (1948- ) 
2- Financial Times 

 [ است.91مرجع این نقل قول نیز همان مرجع ] -3
4- Greater London Concil 

 شورای لندن بزرگ
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ً
 شهری چپ  "جدایی  گسست و ، به کندمیبه شرح زیر توصیف  1فوردگایجان  چهآن احتماال

 :کمک کرده است ،کارگر یطبقهزندگی  از "2جدید

 استعدادشان برای مناصب   به توّجهرا با  دیگریک الن  فّعا ،به موجب  آنکه  یاهرویّ 

ی هایشغلب و[ ناص  ]م   .گزینندبرمی انشراههممختلف رسمی یا سیاسی و مزایای به 

 گذاریی سیاستاه، واحدهاشرکتی ت مدیرهأهی ،3جماعتیی هاگروهبا که 

ی متعّهدامیان نزد ح یار  مدیر عامل،ق یا دستمحّق عنوان به اقتصادی سر و کار دارند یا 

 می
ً
شوند. )این  ای دیگر به عنوان عضو شورا برگزیدهناحیهممکن است در  روند که ایضا

ممکن است  مسألهین بوده است(. ا 4لیوینگ استون جی ال سی   یمشخصه البّتهمورد 

ت کند و خانم تاچر از تقویّ نیز کلیدی را  نهادهایهای مهم در سیاستحمایت از 

استفاده کرده است. اّما آیا این قضیه  5هالمشابهی در درون و اطراف وایت هایتاکتیک

ی جهان جدا االن را از بقّیهفعّ در خود نهفته ندارد و  را 7گراییو درون 6گرایی گروهخطر  

 [92]  ؟کندمین

بایست حقوق که می شوندهایی متصّور میگاهگیرندگان چنین امتیازاتی، اغلب خود را در جای

 ناظران بخشی باالی اّتحادّیه، یکی از مقامات رده8برای مثال جودیت هانت زیادی را دریافت کنند.

هزار پوند در سال حقوق  21، جی ال سیاکنون به عنوان مشاور کیفی همکه   9و سرپرستان فّنی

مزد هزار پوند دست 4تا  3تواند درکی از مشکالت زنانی داشته باشد که ساالنه گیرد، نمیمی

" جدید چپ  شهری"های یکی دیگر از چهره.تر کندها را بهقرار است ]مثاًل[ وضع آنگیرند و وی می

                                                            
1- John Gyford 
2- New Uraban Left 
3- Community Groups 
4- Ken Livingstone 

 گیری نکرد. "رهبری شورای لندن بزرگ" تا زمان انحالل  آن، از سمت خود کناره ه بر ریاستمدار حزب کارگر که از زمان تکیّ سیاست
 خیابانی در مرکز لندن که مجلس بریتانیا در آن قرار دارد. - 5

6- Incestouusness 
 جا ولی این ،در اصل به معنای زنای با محارم است

ّ
 است. و درخود ق داشتن به گروهی بستهبه معنای تعل

7- Introversion 
8- Judith Hunt 
9- Technical, Administrative & Supervisory Section )TASS( 

 ای در بریتانیااّتحادیه
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ینبه نام   1رایتهیالری و 
ُ
ای که مقایسهرا با کمون پاریس مقایسه کرده است ـ جی ال سیاخیرا

مثل کمون به  اش است()که این خانم مشاور اقتصادی جی ال سیتر خواهد بود اگر متقاعدکننده

داشت ]که مزد کارگران، پرداختی میی میانگین دستکاربلدان  خیلی سوسیالیستش به اندازه

 2تر دارد[.خیلی بیش

بر این باورند که  ریندارد. برخی از مفّس  اهمّیت ،های این تحلیله محدودّیتآگاهی نسبت ب

اقتصادی و سیاسی خود بر سرمایه و کار است. به  یدر راه برقراری سلطه "جدید متوّسط یطبقه"

خواند، می "4بگیرحقوق متوّسط یطبقه"او  چهآنکه  کندمیاستدالل  3عنوان مثال، آرتور گولد

)دولت( های بوروکراسی»از جنگ بوده است و عالوه بر این  های رفاه پس اصلی سیاستنفع  ذی

و هم  هم کار   [93« ].شودمیها اداره چنین برای آنو هم "بگیرحقوق متوّسط یطبقه"رفاه به دست  

را فراهم  5ی گسترش  دولت رفاهتا هزینه اندشده تربیشبندی   سنگین مالیاتمتحمل  بار   سرمایه  

 ،وضعّیتاحتمالی این  ی. نتیجهاست "بگیرحقوق متوّسط یطبقه"کنند؛ چیزی که به نفع  

تغییر  "بگیرحقوق متوّسط یطبقه"قدرت از سرمایه به ی موازنه»جایی که است،  "6گراییصنفی"

 [94. ]انددای از چنین چیدمانی مینازیسم را نمونهگولد  «.کندمی

. حمایت گیردمیکم را دست   "جدید متوّسط یطبقه" عدم تجانس  و  اشتباه است؛ کامالً این تحلیل 

 
ً
 یهاشرکتبا وجود این،  از سوی کسانی بود که در بخش عمومی بودند. از حزب کارگر عمدتا

استخدام  قرار دارند، "متناقض طبقاتی هایموقعّیت"که در  را هاییبسیاری از آن خصوصی  

خصوصی از  یها با همانند پنداشتن منافعشان با سرمایهاین اکثرّیتاحتمال دارد که  .کنندمی

بیش از یک چهارم  9821در سال  دهدمیکه نشان  9 یشمارهجدول  حمایت کنند. 7توریحزب 

ت ی داشتند، به این تحلیل قوّ مدیرّیت هایموقعّیت و نمایندگان حزب توری در مجلس   نامزدها

                                                            
1- Hilary Weinwright 

 ی الکترونیکی، موجود نبود. این پارگراف در یکی از دو نسخه -2
3- Arthur Gold 
4- the Salaried Middle Class (SMC) 
5- Welfare State 
6- Corporatism 
7- Tory Party 

 .کارگرایان محافظهحزب قدیمی  راست
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 یطبقه"، ظهور  1کریچلیجولیان  ،گذاری در حزب توریت قانونأ. یکی از اعضای هیبخشدمی

 : حزب خود خاطر نشان کرده است را در درون "جدید متوّسط

ی بیهای با لهجه هایی[من]و بیزینس صاحبان کسب و کاری
ّ
 کنندهروح و کسلمحل

، ورزیدندمیاصرار  ترسخت رقابت  بر  3یا بلک پول 2برایتوندر  ی پیشکه یک دهه

 متوّسط یطبقه،  شهرهای کوچکو مشاورین امالک   برداران و ارزیابان ساختمانینقشه

 سیاسی، ک لحاظ    بهفّعال  
ّ
فّعالیت خود را  حزب   ی انتخاباتیهاحوزهط شدن بر ه با مسل

 آغاز کردند، حاال 
ّ
 [95] مجلس هستند. ط شدن بر خود  در حال مسل

است،  داریسرمایه جوره ضدِّ همه ،"جدید متوّسط یطبقه" گرایاین ایده که حّتا جناح دولت

که . به محض ایندر تضادند دیگریککه دولت و سرمایه با  فرض ، اینستافرض نادرستی  کی برمتّ 

 هایجنبه به . من پیش از اینشودمیاین دیدگاه عوض ما دولت را به عنوان سرمایه ببینیم، ّکل 

د در توانمیدولتی ن داریسرمایه ،. با وجود ایناماشاره کرده تونی بنی برنامه دولتی   داری  سرمایه

تولیدی، تجاری و  یسرمایهی هابخشترین شدهتثبیتآمیز در قدرت باشد. ابزار صلحبریتانیا با 

و عجیب  دشمن   دارندالمللی بین گرایشاتخصوصی قرار دارند و  مالکّیتبریتانیا تحت مالی در 

 آن [96] اند.ی دولتیمداخله
ّ
این . شوندمین 4مالکّیتتسلیم سلب  ی، مثل بّرهها برای  منفعت  مل

کارگر علیه بورژوازی  یطبقهدولتی تنها با بسیج کردن   داریسرمایه: شودمیی تناقضمنجر به 

گرفتن   به قدرت کم است که کارگران شدند، احتمال آن که بسیجپذیر است، اّما به محض این امکان

 [97] 5رضایت بدهند. خصوصی یسرمایهه جای ب "جدید متوّسطی طبقه"یک جناح 

طبقاتی  هایموقعّیت" تحلیل   اهمّیتهرچند من بر  .بدهم انجامجرح و تعدیلی  آخراالمرباید 

 متوّسط یطبقه"ام، این بدان معنا نیست که کرده تأکیدحزب کارگر  چپ جناح برای  درک   "متناقض

برعکس، حزب درست اجتماعی حزب کارگر تبدیل شده است. ا یک جناح آن، به پایگاه  ، ی"جدید

 ی که خواند، حزب " کارگرانی  یحزب بورژوا"آن را  ست که لنینهنوز )همان( چیزی کارگر
ً
به  اساسا

                                                            
1- Julian Critchley 
2- Brighton 
3- Black Pool 
4- Expropriation 

بسته با مطالب بریتانیا، که هم چپ   آن زمان   وضعّیتتر پیرامون مباحث مطروحه و تواند برای در جریان قرار گرفتن بیشخواننده می - 5

ی انقالبی اندیشه»از کتاب  300تا  280، صفحات «ی کارگرطبقه»و « داری امروزسرمایه»های این کتاب است، به بخش این بخش  

 د.( مراجعه کن1383ی پرویز بابایی، نشر آزادمهر، چاپ اّول، تهران، )الکس کالینیکوس، ترجمه« مارکس
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 یطبقهبه جنبش  تناقضاتی که در پی دارد، یهمهی و با ی کارگرجی  بوروکراسی  اّتحادیهمیان

دارد. با این  اهمّیت فّعاالن حزب برای درک "جدید متوّسط یطبقه". مفهوم کندمیکارگر ربط پیدا 

ند،فّعال ی انتخاباتیهاحوزه در که حزب کارگراعضای  کنم که تمام  نمی اّدعامن  حال،
 
 ا

که بسیاری از فّعاالن  رسدمیدر واقع، به نظر  .اندکردهشغال ا   را "طبقاتی متناقضی هایموقعّیت"

میی مانند هاگروهبه 
ّ
قان معل

ّ
مد؛ دارن تعل

ّ
  که هرچندانی معل

 
 یطبقه"ی خودشان اعضا در اصل

ک، مشتر آموزشی  جی  تر هم اشاره کردم، به میانکه پیش طورهمان نیستند، "جدید متوّسط

مشترک  هان اعضای آنکه میا ییی آرزوهاسبک زندگی و مجموعه مشابه و شغلی  های ساختار 

  [98] 1.کنندمیارتباط پیدا  "جدید متوّسطی هطبق"، به است

ک های سیاسی و ایدئولوژید نمودتوانمیکه  "جدید متوّسط یطبقه"نامتجانس و  ت  پیچیدهماهیّ 

در آن ای که شد. دهه تأیید 1980 یدر دهه  عمدهاجتماعی   یشرفت  گوناگونی داشته باشد، با پ

 ابتدا در آمریکا و سپس در مناطقـ 2دار شدهرفت و پولدر راه  پیش مند  حرفهجوان ـ یاپی""سرنام  

 ت ظهور این شخصیّ  باعث چهآن شد. زبان  مردمو ورد   دیگر وارد  
ً
 ای شد، اسطوره تقریبا

ً
 صرفا

بیش از  گرایی  مصرف" آن را 3مایک دیویسنام ه آمریکایی ب یمارکسیست که اقتصادی است یچرخش

 ، 1بورژواـتحت   ای  تودهروزافزون به  سیاسی   دهی  سوبسید یعنی». " نامیده است4حد
ّ
ل از متشک

                                                            
 ، موجود نبود. بندیسر بخش جمعتا  جااز این  ،ی الکترونیکنسخهدو در یکی از  -1

2- Young Upwardly-Mobile Professional (Yuppie) 
 .طلبدر محاوره به معنای جوان تازه به دوران رسیده و به لحاظ شغلی و اجتماعی پرتحّرک و عاشق پیشرفت و بسیار فردگرا و منفعت

3- Mike Davis (1946- ) 
4- Overconsumptionism 

ن آداری که پسامدرنیسم روبنای فرهنگی  ی متأخر سرمایهبه نمودی از جامعه ،"گرایی  بیش از حدمصرف"و یا همان  "گراییفرامصرف"

داری یهسرما» آمیز مارکس جوان را کهی طعنهگره خورده است و این کنایه اشاره دارد که در آن هوّیت به تمامی به مصرف و داشتن   ،است

 .دهدگونه بودن" را معنا می، "چه"چه چیزی داشتن"یعنی به تمامی در آن تحّقق یافته است. « نشاند" میبودنجای "" را بهداشتن"

م  توسط گفتمان و فرمان پدر اعظ هوّیت  یابد و قوام می شود ودار تولید میتوّسط استیضاح فرد توسط دیگری  اعظم  سرمایه سوژه  

ت ببر»شعار ای که هر امر کالن و هر کلّیتی را انکار و نفی کرده و تنها داریدر واقع سرمایهدار. سرمایه
ّ

ا ببرابر است  مصرف»و « همیشه لذ

ت
ّ

ت  هایی را مبتنی بر مصرفژهکند، سومی وتبلیغ را تصدیق« لذ
ّ

ز ز مصرف. اجهوّیت  آن چیزی نیست کند که زتولید میاتولید و ب گرایانه لذ

ترین میقعترین تجربّیات و ردن و وجد  به آن، از عرفانیی خرید کانگیزاند و تجربهها را برمیآن است که رفتن به خرید، چنین میل سوژه

 مبتنی بر کاالپنداریدر زمانه هاهای زمان ماست و از آن است که روابط شخصی و جنسی انساناحساسات سوژه
ً
رو روبه بدن فرد   ی ما دقیقا

در »من و یا اثر زیگمونت باو  « عشق سّیال، در باب ناپایداری پیوندهای انسانی»هایی چون توان به کتابو مصرف آن است. )در این رابطه می

لن بادیو مراجعه کرد(« ستایش عشق
 
 اثر ا

ت همیشه اخاز آنلیکن 
ّ

هگرایانه به سرعت آن روی سمصرف این هوّیت   آلود، در نتیجه  ای یأستجربهو ته است جا که لذ
ّ
ی هگلی  خود را نیز ک

. ه استی معاصر جهانی در تمام  اجتماعات آن شدهای جامعهمدرنی که یکی از بارزترین سمپتومگرایی  پستآفریند: نیهیلیسم و پوچمی
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]این فرآیند[ ـ 1970 یدههدر طول  داران و رانت جدید و موجران 2کارآفرینان  ها و مندحرفه، مدیران

ل شدن سرعت رو به کاهش  با بود  مقارن
ّ
در بهره بردن از  ـ کههااقلّیتکارگر و  میان فقیران   در متشک

 نهایت بی ،دولت یم و مخارج  افزایش یافتهتورّ 
ّ
لین بار در طول این الگو اوّ  هرچند «اند.ق بودهموف

 نفعان  جزو ذی "3میانی که "اقشار  باالتر کندمیاستدالل  سدیوی در آمریکا ظهور کرد، 0197 یدهه

های با خانواده ،اول ریاست جمهوری رونالد ریگان یدورهدر طول بودند.  "4انیریگ اقتصاد" اصلی  

از دست دادند، حال  میلیارد دالر 23و مزایای اجتماعی، ها مزددستدرآمد پایین به لطف تقلیل 

. رد دالر عایدشان شدمیلیا 35ها، بیش از درآمد باال به خاطر کاهش مالیات های باخانواده کهآن

[99] 

این  "،بیش از حد گراییمصرف"این چرخش به سوی  بنایی  زیر مل  عوااز ی یکبه زعم  دیویس، 

  ،آمریکایی "جدید   متوّسط یطبقه"بود که  واقعّیت
ً
جدید"  متوّسطی "طبقهدیویس بزرگ بود.  نسبتا

و تر از هر کشور عضنسبتی بزرگ»، داندمی 1977در سال آمریکا نیروی کار  ازدرصد  8/23 را شامل

، مسألهقتصادی  این ا تأثیر «سوئد. به استثنای   البّته ،"5سازمان همکاری و گسترش اقتصادی"

                                                                                                                                                         
هایی چون پیوستن فوج فوج جوانان اروپا به پدیدههای آمریکا، در مدارس و دانشگاه تیراندازی ی چونادثاین نیهلیسم، تبعات  خود را در حو

 اینجا مقصود این نیست که پدیدهای چون داعش )در اینپدیده داعش و خود  
ً
های کور چند گونه تحلیل شود( و یا شورشی داعش صرفا

  دهد.سال پیش لندن و پاریس، نشان می

 ی تولید" را هم دری مصرف" بر "شیوه"شیوهگرا، توّهم  الوّیت  ی مصرفی پسامدرن و این برسازی  سوژهتطّور از سوژه مدرن به سوژهاین 

 ارزی  "هم ان  های طبقاتی را به عقب راند و گفتم"گودبای پرولتاریا" را سردادند و هم هوّیتندای میان به اصطالح اندیشمندان دامن زده و 

 رد.کزندگی به مثابه رهایی" را پررنگ  "سیاست مبتنی بر هوّیت" و "سیاست سبک  و های اجتماعی" ی "جنبشها" و مقولهجنبش مدرن  پست

شان پته و واقعّیت زده شده است شان توّسط خود  "توّهمات پست مدرن" تا کجا پنبهدانیم که این به قول ایگلتون ی ما اکنون میلیکن همه

یالیسم شده سم و امپر" نئولیبرالیزاد  نوکر خانه"  قول نانسی فریزرشان"، به به اصطالح "ضدِّ توتالیتری و تا کجا حیثّیت   اریه ریخته استروی د

 است.
1- Sub-Bourgeois 
2- Entrepreneure 
3- Upper-Middle-Strata 
4- Reaganomics 

زده  ـتاچر کلیداقتصادی و سیاسی و اجتماعی  موسوم به "نئولیبرالیسم" که در دوره ریگانهای عظیم برای آشنایی با این تطّورات و دگرگونی

ه)دیوید هاروی، ترجمه« تاریخ مختصر نئولیبرالیسم»هایی چون تواند به کتابشدند، خواننده می
ّ
، ان، تهرانزاده، نشر اختر ی محمود عبدالل

نر، ترجمه« 1998تا  1950ی اقتصاد جهان از رشی ویژه دربارهبحران در اقتصاد جهانی، گزا»(، 1386چاپ اّول،  ی حسن )رابرت بر 

پرویز صداقت،  یوگوی دیوید هاروی با جووانی اریگی، ترجمه)گفت« مارپیچ سرمایه»، (1381مرتضوی، نشر اختران، تهران، چاپ اّول، 

رلی سیلور، ترج« تا کنون 1870سازی از گری و جهانیهای کار نیروهای کار، جنبش»(، 1389نشر آزادمهر، چاپ اّول، تهران،  و  ی مه)ب 

 و ... مراجعه کند.( 1392سوسن صالحی، نشر دات، تهران، چاپ اّول، زمستان 
5- Organisation of Economic Cooperation and Development (O.E.C.D) 
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بوده است،  "بخشی دو" یا  "شنیساعت " در اقتصاد  موسوم به گی  ساختار طبقاتی  هافزایش  گسیخت

و  شودمیدهی ها سازمانحادیه، که در اتّ یدی قدیمی کارگر صنعتی   یاقتصادی که در آن طبقه

 حقوق  
ً
کمر خم  و امتیازات   هاها، اخراج شدنشدنتعطیل  تأثیر، تحت کندمیخوبی دریافت  نسبتا

 "جدید   متوّسط یطبقهیک طرف[ " در]ـ شوندمیقطبی دو  کامالً بگیران ، در نتیجه مزدکندمی

  ایتوده یبازارکه در صدر قرار دارد و مند ثروت
ّ
]در آورد، و فراهم میو خدمات ل برای کاالهای مجل

ت با مزد کم مشّق پر قرار دارند و در مشاغلدر پایین که  "های کارگران  فقیرتوده"طرف دیگر[ 

 .شودمیتایوانی نصیبش  و واردات   1مارتـکیامثال  [ ]محصوالت بنجل  و  شوندمیاستخدام 

یک » ت کرد.ظهور  جناح راست جدید را تقویّ  ،ادیاجتماعی و اقتص از لحاظ سیاسی، این تغییرات  

وارد  1970 یی دههمیانهجدید، در  ، مدیران میانی و کارآفرینان  های جوانمندحرفهسل کامل از ن

ی شدند.سیاست  
ّ
نیروی  »، سپردند "سرکشانهحرکتی "به  ها افسار جامعه رانآ «دولتی و محل

 املش مقتضّیاتشانو  «برابری اجتماعی شدکه باعث  افزایش نا 2ایتازه به دوران رسیده یمحّرکه

 که یهای مسکنبازار ، ...[های ]مسکن و اوالد و شتابان مستمری کاهش»: شداین موارد می

خدمات  عمومی، کاری  مقاطعه، انبوهسازی مسکونی تمعمج ،افسارگسیخته بودند احتکارآمیز و

، الغای مزددستخصوصی، کاهش حداقل  آموزش  انتقال  منابع مالیاتی از آموزش عمومی به 

 ورد اصلی جناح راست  آدست البّته «.کوچک ت برای  کسب و کارهایای سالمت و امنیّ استانداره

 [100] رساندن رونالد ریگان به کاخ سفید بود. ،جدید

است. طبق   1980و  1970 یدههایی در آمریک داریسرمایه ه درمورد  گسترش  دیویس خاّص  تحلیل

، شکوفا شدند؛ 1983-4در  دوران شکوفایی ریگان "یرونق بیمارگونه"در  ها""یاپی، مشاهدات  وی

 خارجی   هایریگانی هم مبتنی بر مخارج  تسلیحاتی  گسترده و قرض گرفتن اقتصادی  خود رونق  

شت. دا راههمبه  ای برای اقتصاد جهانکنندهاتثببیحساب و کتاب بود و عواقب به شّدت بی

یکی از  ، تا حدودی جهانی بود.کندمیدیویس توصیف ای که با این همه، پدیده [101]

مالی و  گذاری  سرمایهیم موج عظ ،1980 یدههالمللی در بین داری  سرمایهاصلی   هایصهمشّخ 

 بود و ا سوداگرانه
 
، راظهور بازار جهانی  اوراق بهاد از جملهـشکال مختلفی به خود گرفت ین امر ا

                                                            
1- Kmart 
2- Nouveau Riche 

 ن رسیده و نوکیسه. اصطالحی فرانسوی در معنای تازه به دورا
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تمام  در ناگهانی قیمت های، افزایشراابی  اوراق بهاددهی بانکی به سمت بازاریدر وام چرخش

ها جزو  مندحرفهقشری از  خریدن  سهام شرکت. وار دربورس اصلی، یک جهش  دیوانه بازارهای

در  نبودند، دارسرمایه که خودشان؛ این افراد در حالیبودند نفعان  بازار رو به افزایش  اوراق بهادارذی

 ق، روزنامهمقام  کارگزار بورس، محّق 
ّ

خدمات به  یارایه با اوراق قرضه و غیره ل  نگاران بخش  مالی، دال

 ند. کردمیباالیی برای خود دست و پا  درآمدهای ،سوداگران

ت به شّد به یک مرکز  1985-6در سال   2لندن ]اقتصادی[مرکز  دگرگونی و استحالهـ "1انفجار بزرگ"

برجسته را  مسألهاین  ـبهادار اوراق جهانی بازار یپارچهالمللی منسجم و یکرقابتی و به لحاض بین

 هنگفتی که غال هایکرد؛ و در همان زمان حقوق
ً
، به آمده بودند "سیتی"خارجی که به  های بانکبا

 
ّ

 یطبقه"بخشی از  ،این به وضوح. کردعموم را جلب  توّجه، دادندمیسهام  الن و کارگزاران  دال

  "جدید متوّسط
 
است.  خصوصی عجین شده یسرمایه ل به شّدت سّیال  شکااست که منافعش با ا

  های سیاسی این قشروفاداری
ً
ین حالت، تربهیا در  تاچری )و 3گراییتوریبه معطوف  احتماال

ن "تاچریسم  با یک ظاهر انسانی  " دیگر  آن در جاهایسیاسی  تایان  معطوف به هم( و یا 4دیوید او 

شک به بی 5سازی  خصوصیه تقلیل مالیات بر درآمد و های کلیدی تاچری از جمل. سیاستاست

 سود رسانده است. "جدید متوّسط یطبقه"

 هرچند بسیار واقعیـ هااین گسترش اهمّیت نباید در مورد
 
ر بورس در بازا . شکوفایی  ندـ اغراق کردا

 گذاریسرمایه، زیرا ناشی از انتقال  کردمیرا منعکس مشکالت زیربنایی  سیستم 1980ی دهه میانه

-82و  1974-5های پس از رکودکه در آن، به رغم  احیای  ایحوزهصنعت بود؛ همان ی حوزهاز 

 . 6ماند)باقی(  نپایینرخ  سود ، در سراسر جهان 1979
ً
 در سراسر جهان، ، در مبادالت بورسنتیجتا

                                                            
1- The Big Bang 
2- City of London 

 مرکز تجاری و اقتصادی شهر لندن، معروف به سیتی
3- Toryism 

  کار توریبرآمده از نام حزب محافظه
4- David Owen (1938- ) 

 کردند.( را تأسیس SDPحزب کارگر را ترک و حزب سوسیال دموکرات ) 1981راه سه تن دیگر در سال به هم
5- Privatisation 

یهمالیهتوان "در واقع می - 6
ّ
را پاسخ  اساسی  بلوک " (Fiscal Capitalی مالی )"سرمایهاولوّیت  و "(Financialization) سازیگرایی" و "مال

ش دانست. این پاسخ، تاریخی  
 
" سرمایه در این وهله از هانی  جـ"معرفت تاریخیی به منزلهغرب به بحران ماّدی  "گرایش نزولی  نرخ سود"ا

گستر  آن شناسیم، بروز تبعات اقتصادی و سیاسی  دامنچه ما نئوالیبرالیسم میکه تنها با آنکند، بلنمی لغواین بحران  ماّدی را تطّورش، 

آورد و "بحران  تواند تا ابد دوام بیتوان گفت که این تعلیق نمیاندازد. لیکن به ضرس  قطعّیت  یک قانون طبیعی، میمی تعویقرا به 
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ً
داشت؛ سالی که حباب د وجو 1929به همان شدت  سال  ترس سقوط وال استریت دایما

 بر این، مضاف   .داشت متوّسطبار برای طبقات و عواقبی فاجعه ه بوددیگری ترکید 1یسوداگرانه

به هیچ عنوان افتادـ  اّتفاقدر آمریکا  ترین  آنکه وخیمـ کارگری هایاّتحادیهدهی  یش سازمانفرسا

که تغییر کند؛ مبارزاتی موجی از مبارزات د با توانمی وضعّیتاین نیست: ناپذیر تحّولی برگشت

، مانند اعتصابات عمومی کشاندبدرون جنبش کارگری  درآمد را به کمی جدیدی از کارگران  هابخش

الستیک را  مانند اتومبیل، فوالد و یکه صنایع سنگین 1930 یدهه یهدر میان هاییوسیع آمریکا

 .ها درآوردحادیهتحت کنترل  اتّ 

 

  

                                                                                                                                                         
به بعد شاهدیم. تبعات اقتصادی و سیاسی  این  2008چیزی که ما از آورد. یعنی همانتر هجوم میبار با توش و توان  بیش" اینساختاری  

خوردن فرآیند "شکاف برداشتن" در نظام مستقر، در تمام  سطوحش: اقتصاد، سیاست مستقر و انواع و اقسام  بازگشت، یعنی کلید

کاری  جدید گستر و محافظههای جهانچون جنگ از این شکاف در کنار خیلی چیزها. های هر روزه و ... ها و گفتماناحزابش، ایدئولوژی

تواند سر ریز کند: افق ، البّته یک امکان اعظم نیز میهای تاریخی جدید و ...دارانه و بلوکهو فاشیسم و الگوهای جدید انباشت  سرمای

تحّزب و اقدام  چه ما تحت نام  اعظم  تحلیل و پراتیک لنینیستی وقرین و عجین است با آن . این امکان  مبتنی بر شوراها کمونیسم پرولتری  

 .شناسیمبازمی بلشویکی
1- Speculative Bubble 
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 بندیجمع

 
نسبت به  های انقالبی بایدکه سوسیالیست استمربوط به نگرشی  ،این تحلیل آمدپی ترینمهم

 اتخاذ کنند. "جدید متوّسط یطبقه"

 این استدال
 

های یا سازمانکارگری  هایاّتحادیهطبقه باید از  این احمقانه خواهد بود که بگوییم ل

 "متناقض طبقاتی   هایموقعّیت"کسانی که در  حذف شود. نخست به این دلیل که سوسیالیستی

گیرند؛ی مزدکارگران قرار دارند،   "جدید متوّسط یطبقه"اعضای  ب 
ً
ها را در منافعی دارند که  آن قطعا

ی یکی از دالیلخودش . این کندمیحدشان کارگر مّت  یو با طبقه دهدمیکم قرار اح یتضاد با طبقه

، اینبر عالوه ایم.سفیدها بودهیقهگرایی  پس از جنگ، شاهد  انفجار  اتحادیه یدورهاست که چرا در 

 توانمیبورژوازی،  یطبقه، از جمله اعضای هر طبقه
ً
انقالبی  نقشی در حزب سوسیالیست   ند اصوال

 د.نایفا کن

ین کار را ، اشوندمیهای انقالبی بدل سیالیستکه به سواعضای طبقات استثمارگر با این همه، آن 

و در حالت   کنندمیخود خیانت  یطبقهبه  ها. آندهندمی انجامخود  یکنار گذاشتن  پیشینهبا 

 "جدید متوّسط یطبقه" در مورد وضعّیتاین  .1کوچکی از آن طبقه خواهند بود اقلّیت، تنها یعاّد 

                                                            
ای به آگوست ببل و براکه و لیبکنشت ، در نامهبزرگ ای بلند از مارکس و انگلس آورده شود. این دو آموزگارجاست که نامهدر اینجا به - 1

انقالب کشته شد( به تاریخ )پدر لیبکنشت  پسر که با رزا لوکزامبورگ توّسط دسته این » نوشتند که: 1879سپتامبر  18جات نظامی ضدِّ

 ای اجتنابیدهپد
ّ
پیوندند و تاکنونی به پرولتاریای در حال نبرد می ط  ناپذیر و برآمده از جریان تاریخ است که کسانی از طبقات مسل

 جا به دو نکته باید توجه کرد:کنند. این را ما در "مانیفست" هم به روشنی بیان کرده بودیم. اما در اینعناصری از دانش را وارد آن می

 
ً
  ی مفید باشند، باید که عناصر  یاگر چنین کسانی بخواهند برای جنبش پرولتاریا ،اوال

ً
ا ورند. این امّ آراه بیعلمی را با خود هم حقیقتا

 ،"جدید یهجامع"[ "آینده" و نه ]جریان[ یهکند. نه ]جریان نشریآلمان صدق نمی ی  یگردانان بورژوامتأسفانه نزد اکثریت بزرگی از روی

  یکه جنبش بتواند به کمک آن یک گام به جلو رود. در زمینه اندنیاوردهخود به ارمغان چیزی با 
ً
 ،آموزشی واقعی و تئوریک عناصر حقیقتا

طور ای را که بهکنند که افکار سوسیالیستی. اما این آقایان به جای  ]تالش برای رفع[ آن، تالش میوجود داردها کمبود مطلق در آن

من ها و یا جاهای دیگری با خودشان آوردند. مواضعی که به یُ وریکی تطبیق دهند که از دانشگاهئت مختلف   اند با مواضع  سطحی فرا گرفته

دقیق دانش جدید، هر کسی بیشتر ]این  یهر بود. به جای مطالعتآلمان، یکی از یکی مغشوش یهبقایای فلسف حال حاضر   گندیدگی  

  فت کرد، برای خودش صاف و ساده یک دانش  مراه آورده بود چ  دانش[ را با مواضعی که با خود ه
ً
با ادعای  خصوصی درست کرد و فورا

 آموزش
 
 ش قد ع  ا

 
تعداد نفراتشان نظرات مختلف وجود دارد. به جای روشن کردن  یم کرد. به همین دلیل در میان این آقایان به اندازهل
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با کارگران  اشاره کردم، برخی منافع مشترک بدان قبالً که  طورهمانها آن تر است، چرا کهپیچیده

 ها دارند. اّما آن
ً
و با  دهدمیرا در فرادست  کارگران قرار  هاآنکه  کنندمیشغال ی را ا  هایموقعّیت ایضا

که  د به همان شیوه  توانمیانقالبی ن یک حزب. این بدان معناست که کندمیسو سرمایه هم

 . ه کندتکیّ  "جدید متوّسط یطبقه"، بر دهدمیکارگر قرار  یطبقهدهی  خود را مبتنی بر جهت

نویسندگان استدالل از  تعدادی آورد.می 1ی طبقاتیاه، ما را سروقت  پرسش  اتّحادمسألهاین 

 [102]. 2وجود آیده ب حادیاتّ  "جدید متوّسطی طبقه"اریا و پرولت یطبقهبین که باید  اندکرده

                                                                                                                                                         
تواند از چنین عناصر با خیال راحت می . حزب  خودشان بین در فقط هالبتّ  خوشبختانهـچیزی، فقط اغتشاش کاملی را دامن زده اند 

 نظر کند. اند، صرفنگرفتهلتشان آموزش چیزی است که خود فراای که رسادهندهآموزش

،
ً
ها بقایای اشد که آنلین خواست ما باید این بشوند، اوّ ی ملحق مییچه چنین افرادی از سایر طبقات به جنبش پرولتاریاچنان ثانیا

ین آقایان ند. ابگیر ی را فرایبینی پرولتاریاکه بدون رودربایستی جهانی و غیره را با خود نیاورند، بلیبورژوای و خردهیهای بورژواداوریپیش

ین ود چنوج ،ای مثل آلمانییبورژواهاند. در کشور خردییبورژوای و خردهیرات بورژوار از تصوّ طور که دیدیم، از سر تا پا پُ اما، همان

 هراتی البته موّج تصوّ 
 
ی یبورژواهدمکراتیک خرددمکراتیک کارگران. اگر آقایان در یک حزب سوسیالا فقط در خارج از حزب سوسیالاّم  ،ندا

 محّق  جمع شوند، کامالً 
 
ها رگری آنزب کاحا در یک ره. امّ هایی با آنان شد و غیها مذاکره کرد و بسته به مورد وارد ائتالفتوان با آنند. میا

 عنصر تحریف
 
 ند. اگر دالیلی مبنی بر تحّم ا

ّ
ل ّم ها را فقط تحف است که آنراین ]حزب[ موّظ بها در درون حزب وجود دارد، بناتی آنل موق

ای است مربوط لهئفقط مسها از این آگاه باشد که گسست  موضوع ها در سطح رهبری باز نکند و بر این عمال نفوذی برای آنکند، جای ا  

]هوش برگ: ای گونه کماکان حضور نویسنده چنین مقالههرسد که این زمان البته فرا رسیده است. این که حزب چو به نظر می ؛به زمان

نین چست حزب در د رهبری  ا اگر ما غیر قابل درک است. اّم کند، برای ل میرا در دل خود تحّم  مروری بر جنبش سوسیالیستی در آلمان[

 افرادی قرار بگیرد، آن
 
 ی آن چیزی باقی نخواهد ماند.یرش پرولتاریاشده خواهد بود و از بُ  ختهگاه دیگر حزبی ا

 ماندایم تنها یک راه برای ما باز میی که داشتهاشود، با تمام گذشتهما مربوط میبه که ییتا جا
ً
بر نقش  سال پیش چهل . ما از تقریبا

زرگ عنوان اهرم بطبقاتی بین بورژوازی و پرولتاریا به یهویژه بر مبارز هتاریخ، و ب یهبرندعنوان اولین نیروی پیشطبقاتی به یهمبارز 

 یهرز خواهند این مباغیر ممکن است که ما با کسانی بتوانیم همراه شویم که می ،ایم. بنابراینالت اجتماعی نوین تأکید داشتهتحوّ 

د امر خود کارگر بایی هی طبقیانه این شعار را فرموله کردیم: رهامصرّ  ،نترناسیونالیا گذاری  نبش خط بزنند. ما هنگام بنیانطبقاتی را از ج

 یدارند که کارگران بیش از حد عاّم توانیم با کسانی همراه شویم که آشکارا اظهار مینمی کارگر باشد. پس ما یهطبق
 
د خود را ند که بتواننا

که  گزیندروشی را بر  چه ارگان جدید حزب  دوست آزاد شوند. چنانبورژواهای انسانبورژواها و خرده یهوسیلو باید از باال و به رها کنند

 که هم قدرهچ هرـماند که گاه برای ما راهی جز این باقی نمیی، آنیی باشد و نه پرولتاریایمتناسب با تمایالت این آقایان باشد، بورژوا

  ـر باشدآوتأسف
ً
ا با آن ر آلمان  ای را اعالم کنیم که تاکنون در مقابل جهانیان حزبمخالفت خود را با آن ابراز کنیم و پایان همبستگی علنا

ص  ،1965ی مکاتبات، مسکو کارل مارکس و فردریش انگلس، برگزیده) «جا نکشد.ه امید است که کار به اینایم. البتّ کرده نمایندگی

327) 

 
1- Class Alliances 

منادیان چنین اّتحادی به ویژه در فردای افول جنبش  ،جو و پرویز صداقتچون محمد مالهایی همدر ایران نیز به اصطالح چپ - 2

در نقد آرای چنین جریانی « ی مارکسچپ در انقیاد سرمایه و "سرمایه"»ی الکترونیک چهکتاب)سبز بودند. ارتجاعی و پرو امپریالیست  
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 ان منظور آن
ً
 1940 و 1930 یدههآن نوع که احزاب کمونیست از  است "1ی مردمیجبهه" معموال

ی خاص خود ازرههای مباهداف و روشمنافع و  کارگر   ی، طبقهکه در آن ایدر پی آن بودند؛ جبهه

چنین . پرولتاریاست با منافعکه منافعش در تضاد  کندمی ایطبقه" با وحدت"را فدای رسیدن به 

 ای استراتژی
ً
حزب  سوسیال های پخمهکه از اّتحاد با به مذاق جناح راست حزب کمونیست  مسلما

 تاریخی این استراتژی   یآید. تجربهخوش می ،کندمیحمایت  توری علیه تاچریسمحزب   ات وکر و دم

 [103]بار بوده است. فاجعه

تری را الگوی  بسیار معتبر  1917دهقانان در انقالب  روسیه در سال  پرولتاریا و  یطبقه بین یرابطه

و این  دهقانان را به  سوی خود کشاند کارگر   یطبقه، شدهذکر  ینمونهدر . دهدمیدر اختیار ما قرار 

زیرا تنها ـ وستسکه منافع این دو طبقه همعملی  اینو نشان دادن  نبال کردن اهداف خوددکار را با 

 داد.  انجام ـدهقانان باشد هایست ضامن صلح و زمینتوانمی اییقدرت  شور 

یدی  زمانی رخ داده است که کارگران   هاسفیدیقه یجویانهستیزه گرایی  اّتحادیهکه رشد   واقعّیتاین 

جهانی اّول و در انتهای جنگ محض مثال ـبخشد ت مییافت قوّ اند، بر این رهدر حالت حمله بوده

ترین حالت  حاکم بریتانیا در متزلزل یکه طبقهکه هنگامی، 1919سال  .1970 یدر اوایل دههنیز 

، و بلفاست های کالیددر شهر ارتش، قیام  تمّردهایپلیس، خود قرار داشت، سال  اعتصابات 

                                                                                                                                                         
اکنون های خود، همپردازیکردند و با تئوریی کارگر در آن ارزیابی میچرا که آنان شکست این جنبش را به دلیل عدم شرکت طبقهاست( 

ها داده است. دست  ن اخیر، کار دست خیلیقر 2"دموکراسی" در طول تاریخ این فتیش   حاد به نام "دموکراسی" هستند.نیز در پی این اتّ 

 دست  بورژوازی و امپریالیسم کرده است.ها را همداده و آنها هم این

"چپ نئولیبرال" ست که ما به نام ی آن چیزیالبّته تبلیغ این اّتحاد در واقع یکی از مضامین اصلی موضع و پراتیک سیاسی  قاطبه

کس "ونیسم کارگریحزب کم"جا که در هیأت گرای ایرانی چه آناپوزیسیون  به اصطالح چپ کنیم.بازشناسی می -Ex" )لمـماز با "جنبش ا 

Moslem با راه کارگر"که در هیأت سازمان  جامبارزه با اسالم سیاسی دارد و چه آن یهداعیّ  "خالصی فرهنگی جوانان"( و جنبش "

کند و میط جدید" تبلیغ متوّس  ی"طبقهدارد برای بخش پروغرب  همین ی مبارزه با جمهوری اسالمی را دارد، "نافرمانی مدنی" داعّیه

در دارند. "پروبلماتیکا" و سایت "میدان" نیز در این مسیر گام برمیچون سایت  ی  دموکرات و سکوالرهای منحط  نگرشکند. میمبارزه 

آغشته شده و  ی متوّسطبه شّدت به منافع بخش پروغرب  طبقهست بورژوایی و پروامپریالیست که خّطی اپوزیسیون   خواهی  واقع سرنگونی

یت  تحلیل و پراتیکش، پرولتاریا را به سربازان پیادهخود این طبقه را به عنوان جامعه
ّ
کند. پر ی این اقشار بدل میی هدف برگزیده و در کل

های بورژوایی  سپار  بدیلچون خود  بخش پروغرب  این طبقه  رهی متوّسط ایران بدانیم که همراه نیست که این احزاب را احزاب طبقهبی

ی متوسط  برای مبارزه با بورژوازی و طبقه  اند. ارادهطلبانه شدهخواهی و رژیم چینجی و جنگطلبانه و انقالب مخملی و سرنگونیاصالح

 در ایران و اراده  برای مبارزه با این احزاب، از هم جدا نیستند. 
1- Popular Front 

ی و ستراتژاکتاب " از  ی مّتحد"تواند به بخش "جبههی مّتحد"، خواننده میابل آن با سیاست "جبههو تق گذرا با این سیاست   برای آشنایی  

ست، رسیکه در فضای وب قابل دست ،ی جان ریزدهی کند؟(" نوشتهتواند برای دگرگونی جامعه سازمانها )چپ چگونه میتاکتیک

 مراجعه کند.
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بود. به همین  نیز ندان راه آهنط کارمسفیدها توّس یقه یسال اّولین اعتصاب عمدهچنین هم

شاید این که اش گفت وری به خانوادهتی کابینه ایر ی از وز ، سالی که در آن یک1973سال  منوال،

 خدمات شهریصاب  کارمندان اّولین اعتشاهد  گذرانند، آخرین کریسمسی باشد که در کنار هم می

 .بود

 یطبقه"از  هاییبخش کارگر   یطبقاتی است که طبقه یهای مبارزهبا دنبال کردن  روش رو،از این

طبقاتی. این امر از  و آشتی های مصالحهشخواهد کرد، نه با رو سورا با خود هم "جدید متوّسط

ی هایموقعّیت. کسانی که در چنین گیردمیت أنش " متناقضطبقاتی   هایموقعّیت"خود   ت  ماهیّ 

 د ازتوانمیپرولتاریا  ،. با آوردن حداکثر فشار از پایینشوندمیدو سو کشیده  قرار دارند، ناچار به

 
 
ثر د. اانخود بکشرا به سوی   "جدید متوّسط یطبقه"ر عناص ی خود،جویانهارزهعمال  مبطریق ا

ر هایی که دخواهد بود. آن "جدید متوّسط یطبقه"تقسیم شدن  ،شده تشدید   طبقاتی   یمبارزه

 تری راستطور  سر هب باالتر قرار دارند و هایموقعّیت
 
 لروی  کارکرد سرمایه دخیعمال و پیشدر ا

 
و  ندا

ت ژوازی حرکبور به سمت   قریب به یقینبه احتمال تر هستند، نزدیکی کنترل  استراتژیک هابه الیه

ت  به سمی یعن]دیگر  به مسیر زیادروه قرار دارند، به احتمال  تر از این گاّما آنان که پایین ؛ندکنیم

 روند. می [کارگر یطبقه

 یاست  پرولتاریا، بنیاد  س یطبقهرات در ساختار  طبقاتی با منحل کردن  ، این باور که تغییهالقّص 

 ن  متضّم  تربیشسفید، . گسترش کار یقهاست پایه و اساسلیستی را از از بین برده، خود بیسوسیا

 "جدید متوّسط یطبقه" شدن  آن. ظهور ناپدیدبوده است، نه  کارگر یی در ساختار  طبقهچرخش

 ها سوسیالیستبرای 
ً
که  دهدمینشان  جناح  چپ حزب  کارگر یتجربه داللتی منفی دارد. اساسا

 انقالبیون باید تحریف کند. کامالً های سوسیالیستی را ستد سیاتوانمیاین طبقه  تأثیر گونهچه

ها کار کنند، در کارخانه ند، خواه این کارگرانمعطوف کنی خود را به کارگران  عاّد  توّجه هنوز هم

 خواه در معادن. و هاخواه در مغازه خواه در دفاتر،
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ند و از کارگران که صاحب نیگاه طبقاتی  آنـ جایآموزشی
 
کار یدی  خود هستند، روی ها را از بورژوازی که صاحب ابزار تولیدا

ی (( اّما این تحلیل درباره1981رفته )ویراست دّوم، لندن )بنگرید به آنتونی گیدنز، ساختار طبقاتی  جوامع پیش د.کنمتمایز می

را سطوح باالتر، موقعّیت خود  سفید  گونه که خواهیم دید، بسیاری از کارکنان یقهموقعّیت کارگران دفتری صادق نیست و همان

طبقات را »ی" پوالنتزاس از این دیدگاه که های آموزشی نیستند. جالب توّجه است که گیدنز "نقد متقاعدکنندهمدیون کیفّیت

پذیرد. ، با جان و دل می«مقّدم به ورودشان به "روابط ایدئولوژیک و سیاسی" در نظر گرفت شان  توان از حیث ساخت اقتصادیمی
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 اریک  «طبقات  »ب  ی کتادربارهشت: نوپی
ُ
 لین رایتا

 

 1کتاباین و در متن اصلی " ارایه کردم جدید متوّسطی طبقه" یام دربارهی که در مقالهشرح

ریک  "طبقاتی متناقضهای موقعّیت"ی نظرّیه ازل، اما انتقادی، چاپ شده است، به طور مفّص باز ا 

هر لین بار د. با وجود این، این مقاله برای اوّ استفاده کرده است اولین رایت
ّ
"سوسیالیسم بین  یمجل

 چاپ شد و ( 1983" )]در[ تابستان  2الملل
 

رایت این نظرّیه را رد کرده است. با در نظر گرفتن   حال

ی ساختار طبقاتی پیچیده خواهندمیت  تحلیل اصلی او، و تأثیر  فراگیر  آن بر کسانی که یّ اهم

 ه کنیم. داری کنونی را درک کنند، ارزش آن را دارد که قدری به تغییر موضع  "رایت" توّج سرمایه

 اعالم کرد کهبه چاپ رسید،  1985که نخستین بار در سال  «طبقات»"رایت" در کتابی به نام 

ود که رفته به این نتیجه رسیده باو رفته. استرها کرده را  "متناقض های طبقاتی  موقعّیت"ی نظرّیه

از  کند. دو موردمیخطوط کلی این مشکالت را  ترسیم  کتاب، در ایناین نظرّیه مشکالتی دارد؛ او 

 ترین مشکالت به شرح زیر هستند: مهم

 طبقاتخود از تحلیل  تجربی   تربیشکه ]او[ در را  فرمالی اتی  معیارهای عملیّ توان مینخست، 

 بدون هیچ تعدیلی در مورد جوامع سرمایه، استفاده کرده
ً
جوامع " داری و هم در موردتقریبا

 موجود" سوسیالیستی  
ً
از آن جا که من در واقع باور ندارم که جوامع »به کار بست.  واقعا

 سرمایهـتیسوسیالیس
ً
 . چنان مشکلی پابرجاستهم ،هیتوّج این بی ،«داری هستنددولتی واقعا

 ،
ً
 »ثانیا

 
  "های طبقاتی متناقضموقعّیت"مفهوم  در عمل

ً
 نه " و3سلطه"بر روابط مبتنی است  منحصرا

 [1« ]."4کشیو بهره استثمار"روابط  بر

 
ً
این کننده در مشارکتمانند هر دو ید که آبه مذاق کسانی خوش بی بعید است ایراد اولمسلما

روکراتیک وبـداری دولتیجوامع  سرمایه ،امثال  آن حاد جماهیر شوروی ود اتّ ن، باور دار 5مجموعه

                                                            
ی از آن به خواننده برد، در وب جستکتابی که نویسنده از آن نام می - 1

ّ
 شود. عرضهوجو شد، لیکن یافته نشد تا اطالعاتی کل

2- International Socialism 
3- Domination 
4- Exploitation 

 یعنی همان کتابی که این مقاله بخشی از آن است. - 5
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 در مورد   "های طبقاتی متناقضموقعّیت"ی نظرّیه یپذیری  بالقّوهکاربستبرعکس، درست هستند. 

 . ت استی قوّ ظرگاه  یک نقطهاز این ن ،اجتماعی هایبندیشکل این

ستهای ملهح هدوم با پاسخ رایت ب ایراد   ندایان ا   ینظرّیه"علیه  فقید 2رافایپیرو س    و دیگر پیروان   1م 

رافپیروان   ترین عضو عجین شده است. برای رایت مهم 1970ی در اواخر  دهه "3کاری  ارزش ، اس 

؛ ی عمومی  استثمار و طبقه" منتشر کردکتابی تحت عنوان "نظرّیه 1982بود که در سال  4مرجان رو

" ی نظرّیه"را از  مارکس "استثمار  "مفهوم  این کتاب قصد داشت که او این  کند.جدا  ویکاری  ارزش 

 بر پایهمی "استثمار"عای اثبات این که اّد  باکار را 
ً
بازار پدید آید، بدون  این که  ت  ی مبادال تواند تماما

ر سپس در معمال کنند، انجام داد. روکنترلی بر تولیدگنندکان  مستقیم ا   گونهچاستثمارگران هی

این در  ی مارکس باشد؛تر از نظرّیهکه عام پردازدمی "استثمار"ی درباره ادامه به تدوین یک نظرّیه

د، پایهانواع  گوناگون  دارایی مالکّیت   نظرّیه،
ّ
است. در نتیجه او به این  "استثمار" و اساس   های مول

 مالکّیت، که از هسترسد که چیزی به عنوان "استثمار  سوسیالیستی" گیر میی چشمنتیجه

 پاداش   ترکم" پدید آمده و تا هنگامی که افراد  ماهرتر از افراد  با مهارت  5های مهارتی"دارایی

چرا  ،ستا"سوسیالیستی"  وجود خواهد داشت. )این شکل از استثمار   ،کنندی دریافت میتربیش

  [2] ماند(.چنان باقی میهم، تولید وسایل خصوصی   مالکّیتای غکه پس از ال

طرفداران  سرافا انتقادات  و سقم   تصّح  این بود که( ناپذیرتوجیه به شکلی کامالً ی رایت )لیهپاسخ اوّ 

ی استثمارگران بر که سلطه پافشاری کرد ا بر این نکتهاّم  پذیرفت، "ی کاری  ارزشنظرّیه"در مورد  را

را به  "استثمار"او  ،. در نتیجهاستتی طبقا استثمار   وجود یم، شرط  ضروری  تولیدکنندگان  مستق

، مازاد کار  اضافه از طریق  سلطه بر کار و  تصاحب  محصوالت   ،ی اجتماعی که در آنارابطه»عنوان 

به  " رای کاری  ارزشنظرّیه" که اواین تعریف کرد. با وجود این، با توجه به[ 3« ]شودباال کشیده می

ر، این موضع در برابر استداللی کنار گذاشتتحلیل یابزار عنوان   دفاع خاصی ارایه  های روم 

                                                            
1- Ian Steedman (1941- ) 

 .«مارکس بعد از سرافا»نویسنده کتاب مشهور 
2- Piero Sraffa (1898-1983) 

روه دانشجویان به گ 1919در تورین به دنیا آمد و در سال  زیست.انگلیس میکه سالیان زیادی را نیز در  اقتصاددان نئوریکاردویی ایتالیایی

بود.  اقتصاد نئوکالسیکسوسیالیست پیوست. از دوستان گرامشی و کینز و ویتگنشتاین بود. هدف سرافا بازسازی اقتصاد کالسیک و نقد 

 ها شد. از سوی برخی مارکسیست "نظریه ارزش"ر گذاشتن آرای وی نتایجی را پیرامون مباحث قیمت و رقابت دربرداشت که منجر به کنا
3- Labor Theory of Value 
4- John Roemer 
5- Skill Assets 
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ر را پایه  "استثمار"ی ، رایت به دنبال  آن است که نظرّیه«اتطبق» ب. در کتاکردنمی  و اساس  روم 

مادی استثمار در توزیع د  بنیا»ی بنیادی این است که جدید از طبقه قرار دهد. ایده یشرح

د نهفته است،دارایی
ّ
 روابط  های مول

ً
نوع از چهار  رایت «گویند.می مالکّیتکه به آن معموال

د را شناسایی میدارایی
ّ
 ها.و مهارت 1سازمانی یهاتولید، داراییوسایل  نیروی کار،  کند:های مول

نیروی کار نابرابر است،  توزیع  وقتی  ی تولید خاص وجود دارد.ها یک شیوهبرای هر کدام از این

است  داریسرمایه ی تولید،نابرابر است، شیوه ابزار تولیدئودالی است؛ وقتی توزیع  ی تولید فشیوه

نابرابر  هامهارت وقتی توزیع   ، واست 2گراییدولتی تولید شیوه نابرابر است، دهیسازمان و وقتی

 [4] .داریم سوسیالیسم است،

ماهر اجازه  است که به افراد   مالکّیتها شکلی از مهارت در اختیار داشتن  که  را این ایدهرومر قباًل 

های رایت در ابداع  مفهوم  "دارایی . نوآوری  ، ارایه کرده بوددهد افراد  غیر ماهر را استثمار کنندمی

. «هماهنگ در میان  تولیدکنندگان در یک تقسیم  کار پیچیده کاری  شرایط هم»یعنی ـ سازمانی" بود

های کنترل مؤثر  دارایی ه لطف  بمدیران »دهند: تی را شکل میقدرت  مدیریّ  اساس   وها پایه این

 تولید شده  ل  سازمانی، بخشی از یا ک
ً
 مدیران  ،در نتیجه «کنند.کنترل می رامازاد  اجتماعا

ً
 صرفا

 یطبقهاین افراد، که کنند، بلمیان کار و سرمایه اشغال نمی در را ی"متناقض موقعّیت طبقاتی  "

ندداری" پساسرمایهییانهگرای تولید "دولتشیوه یبالقّوه حاکم  
 
. رایت معتقد است که روسیه و 3ا

دولتی" هستند، که "دولتگرایی" و سوسیالیسم را  بوروکراتیک  هایی از "سوسیالیسم  امثال آن، نمونه

یگانه رقیب پرولتاریا داری، ایهی سرمدر جامعهدیگر بدیهی نیست که »آمیزند. در نتیجه، با هم درمی

 [5« ]دست آوردن قدرت طبقاتی باشد.دار برای بهی سرمایهو یا شاید حّتا رقیب  اصلی و عام  طبقه

تحلیل طبقاتی این است که رایت اکنون ساختار اجتماعی را به  یاین استدالل برا اصلی   آمدپی

 . کندپاره تلّقی میگسیخته و تکه شدت

  و مشّخص، جوامع انضمامیکه در جا از آنح رایت[ ]بنا به شر 
ً
وجود  ی تولیدیک شیوه تنها ندرتا

  ساختار  طبقاتی  واقعی   دارد،
ّ
ر استثما روابط  متقاطع   یپیچیده الگوهای ل ازاین جوامع متشک

 بعضی موقعّیتخواهد بود
ً
از  ها،ه افراد موجود در این موقعّیتک رندها وجود دا. در نتیجه معموال

                                                            
1- Organizational Assets 
2- Statism 
3- Post-Capitalist Statist Mode of Production 
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ها( مندحرفهمثاًل ) با مهارت  باال شوند. مزدبگیران  استثمار می از جهتی و کنند،استثمار می جهتی

های شوند، زیرا داراییدارانه  استثمار میی مناسبی هستند: این افراد  سرمایهنمونه داریدر سرمایه

نای ندارند و با این حال استثمارگران  مبتنی بر مهارتسرمایه
 
ها همان چیزی این موقعّیت د.ا

 هستند که 
ً
 . گویندمیمشّخص  م طبقاتی  ت" یک سیسجدید   متوّسطی ها "طبقهبه آنمعموال

 ؛ چهارکندداری" شناسایی میی سرمایهموقعّیت طبقاتی را در جامعه"بر این اساس، رایت دوازده 

 
ً
 ه کهوگر هشت (، و او پرولتاریازی ورژو ، خرده بخردی، کارفرمایان زدردسر )بورژوابی موقعّیت نسبتا

صانی که مدیر ، متخّص ماهر، سرپرستان ماهر)مدیران  شوندمیو هم استثمار  کنندمیهم استثمار 

 ، مدیران غیرمتخّصصنیمه، کارگران متخّصص، سرپرستان نیمهمتخّصصنیستند، مدیران نیمه

 [6] (.متخّصصو سرپرستان غیر  متخّصص

طبقاتی از یک  ل  که تحلی: به محض اینداشته باشدمعنایی سیاسی  ،استدالل عجیب نیست که این

 هایاّتحادها و ائتالفی شود، مسئلهساختار طبقاتی دور میی ی دربارهی قطبگاه سادهد دی

ی طبقاتی . مبارزهیابندمی یتربیش ، بروز و ظهور  طبقاتی هایبندیطبقاتی در تحلیل شکل

در  آید؛در میگون ی همیافتهسازمان اردویمیان دو  یمکششکل کشبه  ندرته به یافتسازمان

یان در م ،هایی از طبقات و باالتر از همهمیان طبقات، بخش ها در، اّتحادها و ائتالفت عادیوضعیّ 

  .گیردشکل می "متناقض های طبقاتیموقعّیت"

اگر  البّتهبقاتی" )طی ین مفهوم از "مبارزها توان بین  به راحتی میا متفاوت است، اّم  نوع بیانشان

" مطرح شده از سوی کراتیک  و دم وسیع "اّتحاد و ائتالف و سیاست   (هنوز بتوان آن را بدین نام خواند

ه
ّ
باید در را رایت  «طبقات». کتاب هایی ماهوی یافتها، تشابه" و مانند این1ی "مارکسیسم  امروزمجل

ی. جیکه  فکریجریانی  [7] ؛دید "2"مارکسیسم تحلیلی پیدایش  ی پیشینه با نظر به واقع . ا 

ن ر 3کوه  لست   نظرشانمدِّ  ی اصلی  کسانی که نکتهترین نمایندگان آن هستند؛ برجسته 4و جان ا 

 گزین  را جای یککراتو دمهای سوسیالبورژوا و سیاست علوم اجتماعی  این است که  وارههم

                                                            
1- Marxism Today 
2- Analytical Marxism 
3- Gerald Allen Cohen (1941-2009) 

شر ن)جرالد. آ. کوهن، محمود راسخ افشار، « ی تاریخ مارکسنظریه»تر با نظریات کوهن به کتاب تواند برای آشنایی بیشخواننده می

 غییر درتساختن تاریخ )عاملّیت، ساختار و »تر نظریات کوهن و نیز الستر را در کتاب بسیط تر وژرف چنین نقداختران( مراجعه کند. هم

 توان یافت.میلو، نشر اختران( به ویژه فصول اّول و دوم و پنجم، )الکس کالینیکوس، مهدی گرای« ی اجتماعی(نظریه
4- Jon Elster (1940- ) 
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که  کندی مطرح میای را در ارتباط با ماتریالیسم تاریخل گستردهیمسا نکته،. این مارکسیسم کنند

 ها را در جایی دیگر مورد بحث قرار دادهمن آن
 
با [ 8]. ها را ندارمگیری  آنمجال پیجا م و در اینا

اشاره  هستند،ی رایت طبقهجدید ی هایی بنیادی در نظرّیهضعف مچه به نظر به آن ،وجود این

 د. خواهم کر 

ر  شرح   -1 ارزش ست، کمابیش بیاطبقه بدان مّتکی رایت از  بازتعریف  ، که "استثمار" یدربارهروم 

کند و در حفظ می، یک رابطه است "استثمار"را که  مارکسیسم  کالسیک یاست. رایت این ایده

ر در تحلیل  »نتیجه می نویسد:   کنندمیهنگامی فقرا را استثمار  مندان  ثروتشود که گفته می ،روم 

 که بتوان اثبات کرد رفاه آن
ّ
مندان ثروتاست ـهای فقیران تبه محرومیّ بسته ی ها به صورت عل

 مندند زیرا فقیران فقیر ثروت
 
قع این ا در وااّم  [9« ].مندنددیگران ثروتفالکت  بهای  ند، آن ها به ا

 همان 
ً
ر ست که در نظرّیهیزیچدقیقا کند. در هاد مین  استثمار پیش الگویغایب است. او دو ی روم 

ت و تولیدکننده استثمارگر اسیک  شود؛شمرده می سانیک ی نابرابر  مبادلهاول، استثمار با  الگوی  

برای را  یتربیشی و دومی زمان کار ترکملی زمان کار اوّ اگر که  ؛دیگر استثمارشونده یتولیدکننده

ها این است که هر دو ی میان آنتنها رابطه کند؛ هرچندمی صرف سانیک یدست آوردن  درآمدهب

 که "ف بدیلی ااستثمار را در غالب جامعه ،مدوّ  [ الگوی10]کنند. تولید می سانیکی برای بازار
ً
رضا

تری از دیک گروه )استثمارگران( اوضاع ب ای که در آن،کند؛ جامعهعریف می، تممکن" است

و ی میان این دی دارند. تنها رابطهتربهی جامعه )استثمارشوندگان( اوضاع هو بقیّ ی فعلی جامعه

که این ،دخطور کر  شبه عنوان فکری که بعدها به ذهن آن هم ،کنداضافه می رم  رو را گروه

ر  ر ت جذابیّ  یکی از دالیل  ا اّم [ 11]. ی خود دارند"سلطه"تحت استثمارگران، استثمارشوندگان را  وم 

 این است که روبر 
ً
 است!  "استثمار" شرط الزم   "سلطه"که  کردقبول نمیر م  ای رایت دقیقا

ر،رو مدوّ  الگوی  کند که استدالل می از این رو، .آگاه نیستنااز برخی از این مشکالت  رایت  م 

کار یک طبقه  ثمرات   تصاحب  » متضّمن   را که "استثمار"کند و نه " را توصیف می1"سرکوب اقتصادی

راین، رایت در می بر مضاف  . است «ی دیگرتوسط طبقه مبتنی بر  استثمار   یعنی یابد که کشف روم 

ها به دست یک گروه پدید مهارتکه در صورت  انحصاری کردن   مهارت یا استثمار "سوسیالیستی"

ای را چ دارایی  رابطههیبتواند فردی  نیست که مشّخص اصال» :وجه یک رابطه نیستآید، به هیچمی

 تعّجب« های مهارتی استنتاج کند.دارایی مالکّیتاز 
ً
به رغم این تردیدها  برانگیز است کهواقعا

                                                            
1- Economic Oppression 
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، رایت بر «ست یا خیراطبقاتی ای رابطه و اساس  های مهارتی پایه دارایی مالکّیت»که آیا ی ایندرباره

 کند. پافشاری می [12« ]طبقاتیهای مهارتی در تحلیل ساختارهای حفظ دارایی»

ر  "1دارایی  -مالکّیت" مبتنی بر کردروی استفاده از تأثیر   استثمار این است که باعث  در موردروم 

 هایه آنتاگونیسمو در نتیج "استثمار"های را به عنوان نشانه "2یدرآمد"های شود رایت تفاوتمی

ی تضادهای درباره رایتاگرچه »کند: ده میهمشا 3زیتر میکسینپکه  گونههمان طبقاتی درک کند.

 به این دلیل مهم میرا  یهای خاّص خر داراییآ  تکند، دسمنافع صحبت می
ً
داند که این عمدتا

تولید را با  وسایل  توانست تأثیرات کنترل می گونهچه. او دیگر دارند "درآمدی"های آمدپیها دارایی

تا  رایت ترتیب،[ بدین13] «یکی کند؟طراز و همسازمانی یا ارتی های مهتأثیرات کنترل بر دارایی

چندان جای . های درآمدی یکی بشماردرود که کم مانده است طبقه را با تفاوتجایی پیش می

رسد که طبق آن، ساختار طبقاتی به تی میدراکی از ساختار طبقاکه او بعدها به ا  تعّجب نیست 

 4.دوازده گروه تقسیم شده است!

                                                            
1- Property-Assets 
2- Income 
3- Peter Meiksins 

 
این مفهوم »نویسد: چنین میاست، رایت  «طبقات»کتاب  در نقد که «طبقه و تحلیل طبقاتی»ی در مقالهیلمو کارچدی گوگلی - 4

( قرار Game Theoryها" )ی بازیی "استثمار" اقتباس شده است و لذا تحت تأثیر "نظرّیه"استثمار" ]نزد رایت[ از دریافت جان رومر درباره

اگر یکی از طبقات »گردد: گونه مطرح مییافتی، مسئله اینین رهباشد. در پرتو چنها" میی بازیجا "نظرّیهدارد ... عامل پیوند در این

تری دست خواهند یافت و یا ناچار خواهند گونه خواهد بود؟ طبقات دیگر به سطح مصرف بیشناپدید گردد، تأثیر آن برای طبقات دیگر چه

خواهیم شویم. اگر بی استثمار مواجه میما با پدیده ترتیبتر کار کنند؟ )رایت، طبقات( اگر پاسخ این سؤال مثبت باشد، بدینبود بیش

مند است زیرا مازاد حاصل فئودال ثروت»راه سازیم، صورت قضّیه چنین خواهد بود: تر مطرح ساخته و آن را با یک مثال هممسئله را مشّخص

رف رفدند، زیرا دستمنمندان ثروتنظر، ثروتجا( در این نقطه)همان« سازد.ها را از آن  خود میاز س  کنند. های فقیر را تصاحب میرنج س 

ی بین ترتیب رابطهبدین
ّ
جا( ولی این رابطه در سطح تصاحب و توزیع باقی )همان« ی دیگر وجود دارد.رفاه یک طبقه و مسکنت طبقه»ی عل

گوید، قلمرو تولید را چه که رایت میرخالف آنشود. مفهوم مارکس از استثمار درست بترتیب به مفهومی غیرتاریخی مبّدل میمانده و بدین

 نشانه گرفته و بدین شکل متضّمن  یک مفهوم مشّخص تاریخی است.

 "استثمار"دهد. برای او ، تغییر جهت کیتوزیعبه قلمرو  تولید بندی یک درک عمومی از "استثمار"، رایت تحلیل خود را از قلمروبرای مفهوم

یافتی، رایت جا(  ولی با به کارگیری  چنین ره)همان« ی دیگر است.ی طبقهرنج کار یک طبقه، به وسیلهدستگرانه  تصاحب اقتصادی ستم»

 بندد.کنند، چشم فرو میی تولید قد علم می" اّولین بار در عرصهاستثمار"داری که در آن مناسبات  مبتنی بر ی سرمایهبر وجه مشّخصه

 و ابتدا به ساکن، نه تصاحب اشیا، بلبه بیان دیگر، تصاحب سرمایه»گوید: ]لوچیو[ کولّتی می
ً
که تصاحب افراد است. این دارانه  منحصرا

ی تولید و توزیع ( ... استثمار دارای دو جنبه102)از روسو تا لنین، ص « تصاحب، تصاحب  انرژی و قوای ماّدی و معنوی  انسان کارورز است.

تر ی تولید و توزیع، به بخش هر چه درخشانتر رابطهتواند برای درک بهدهند. ]خواننده میاست که دو وجه ضروری  استثمار را تشکیل می

، 1378)کارل مارکس، باقر پرهام و احمد تدّین، نشر آگه، چاپ سّوم، تهران، پاییز « گروندریسه )مبانی نقد اقتصاد سیاسی(»ی کتاب مقّدمه

 ها"ی بازی"نظرّیهی برخورد رایت که بر اجعه کند.[ اّما شیوه"تولید، مصرف، توزیع، مبادله )گردش("مر (، یعنی بخش 39تا  5ات صفح
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 کامل   کنار گذاشتن   دلیل اصلی   -2
ً
ر  بر  دراک مارکسیستی از طبقه، پافشاری رایتا   تقریبا و روم 

د  داراییتمییز دادن  
ّ
 "استثمار"شکل متفاوتی از  و اساس  ست که هر کدام پایه اگوناگونی  های مول

. جدا کرد توان به آسانیمی را های متفاوتکنترل بر دارایی نامعقول است که بگوییماست. اما 

 طبقات  حاکماگر  .نیروی کار دارندر تولید و نیز ب وسایل  ای از کنترل بر درجه ،ی طبقات حاکمهمه

ا تصاحب کنند، کنترل بر وسایل تولید و نیروی کار ی تولیدکنندگان مستقیم ر کار  اضافه استقرار 

 ضروری است.
ً
میان هر دو نوع  یرابطه، میزان و فرق دارد های تولیدچه در میان شیوهآن مسلما

نیروی کار و هم ابزار تولید را  داری، استثمارگران همی )تولید( بردهکنترل است. در نتیجه، در شیوه

بر هر دو  حّدی تاهر دو فئودالی، استثمارگران و استثمارشوندگان تولید  ی کنند، در شیوهکنترل می

تولید  وسایلحصاری خود بر نامتیاز از داری، استثمارگران ای سرمایهو در شیوه دارند د کنترلمور 

در هیچ کدام از [ 14] کنترل بر نیروی کار را از آن  خود کنند.تا )از طریق بازار(  کنندمیاستفاده 

با  .تعریف نشده است ی استثمارگران بر تولیدکنندگان مستقیمی سلطهابهثاین موارد، استثمار به م

اضافی ضرورت دارد  ای مجبور کردن  اشتثمارشوندگان به کار  بر  وجود این، در کل، میزانی از سلطه  

کنند(، اما این مستقیم در برابر استثمار مقاومت می تولیدکنندگان   دیگر، ی چیزهایگذشته از همه)

 ابزار تولید است. کنترل   منوط بههمیشه  کنترل،

د" یعنی مهارتی و سازمانی چه"دارایی دو نوع دیگر   -3
ّ
طور که ؟ رایت همانشونده میای مول

مبتنی بر  استثمار   کند.موافقت می مهارتمبتنی بر  استثمار   علیه یبا دعو خود تر دیدیم،پیش

                                                                                                                                                         
ی یافت، ارایهی ضمنی  این رهسپارد. نتیجهی نسیان می"استثمار" یعنی وجه تولید را به بوتهی اصلی استوار است، به سادگی وجه مشّخصه

داری، مندان از میان برداشته شوند، در چهارچوب مناسبات تولیدی  سرمایهچه ثروتاست که بنا بر آن، چنان "ثمارتاس"فهوم درکی از م

ها" با سیاست رفرمیستی آشکار ی بازیزادی "نظرّیهترتیب همگردد. بدیندارانه، فراهم میی سرمایهثروت به شیوه برابر   توزیع   شرایط  

 ی روبن مارکاریان، با اندکی تغییر( رفته از نشر اینترنتی بیدار، ترجمه)برگ« گردد.می

چون فرآیندها، گاه اجتماعی باید همبه جای»نویسد: پیوند با مباحث کتاب  در دستتان است، میچنین وی در بخشی از این مقاله که همهم

ی مناسبات مشّخص  و دریعنی به مثابه اجزایی از کل و هم
ّ
ی  پویه چون تجل

ّ
مونه، نی درونی  این مناسبات نگریست. برای عین حال تجل

ای هستند گاه اجتماعیکه آن آحادی از مردم که صاحب چنین جایی متوّسط جدید" از ُبعد مناسبات تولیدی و تأکید بر این"طبقهتعریف 

ق دارند، به معنای درغلطیدن به سبک و سیاق سابه "طبقه
ّ
گاه اجتماعی  که جایختارگرایی نخواهد بود، مشروط بر آنی متوّسط جدید" تعل

ه چون روندی تاریخی در نظر گرفتی خودویژه و بنابراین همی یک پویهچون نتیجهی متوّسط جدید"، هممطرح شده در ارتباط با "طبقه

ا ر ی اصلی جامعه ای که دو طبقهسبات تولیدیی ترکیب عناصر متضاد  منای متوّسط جدید" را از زاویهتوان "طبقهترتیب میشود. بدین

رمایه حاصل نیازهای انباشت س گاه  کند، تعریف کرده و درست به همان اندازه بر این حقیقت تأکید نمود که ظهور این جایبندی میصورت

های جدید بر مشاغل نو با کیفّیت ی خلق فنون جدید که منجر به آفرینشی خود در نتیجههمان نیازها به نوبه ،باشد و در همان حالمی

 «دهند.زدایی قرار میگاه اجتماعی  مزبور را در مسیر روند کیفّیتگردد، جایها میبستر روند دایمی کنش و واکنش پدیده
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 های طبقاتی  موقعّیت"ی اصالح نقاط ضعف موجود در نظرّیه رایبرا رایت  سازمانی دارایی  

طور همان ،کهاین بدو امر  ا در . اّم ارایه کرد "سلطه"با  "استثمار"دانستن   سانیک"، خاصه متناقض

، رایت  توان استثمار را کاماًل از سلطه جدا کرد. نمی که در باال اشاره کردم،
ً
 وجه ]متقّدم[ به هیچثانیا

 
ً
ارزش  مدیران از . او استدالل کرده بود کهه بودتقلیل نداد "سلطه"را به  "استثمار"طبقه و  صرفا

آورند؛ این سهم را از شان تصاحب شده، سهمی به دست میای که از کار  کارگران  زیردستاضافی

قبه شیوه»شان را ل بهدهند که قدرت محوّ ها میرو به آنآن
ّ

در ) به کار ببرند.« های مسئوالنه و خال

گیری از توانست این ایده را با بهرهرایت می (.ی پیشینم در این جلد به این نکته اشاره شدمقاله

لدتن  پیش
ُ
 ،ی خدماتی""طبقهاعضای که هاد ن  گسترش بدهد؛ یعنی این پیش رپوهاد جان گ

 رو،از اینو  ها مستلزم  داشتن اختیار عمل است؛ این موقعّیتکنندشغال میا   معتمد راهای موقعّیت

  زیادی به ی  های ماّد پاداشکنند شغال میها را ا  گاهبرای کسانی که این جای
 
 آورد.رمغان میا

ای تی به عنوان نمونههای مدیریّ یابد که دیدن موقعّیتدرمی «طبقات»در کتاب  در واقع، رایت

نظارت بر »، بدیلی است برای  مفهوم  استثمار  مبتنی بر دارایی  سازمانی؛ "1های استراتژیکاز"شغل

 «دارند. گیبستهدشوار است و به میزان وجدان  کاری  این افراد  های استراتژیکاین شغل

" به 2اریوفاد سهم  " ،های استراتژیک دارندکه شغل را کسانی باالتر  های درآمدتوان می ترتیب،بدین

ی طبقاتی  توانیم هیچ رابطهنمی ما» چرا که، کندرا رد می بدیلاین  ، رایت این. با وجود  حساب آورد

باید  هاگونه موقعّیتا چرا ایناّم  [15] «از تحلیل  مشاغل  استراتژیک استنتاج کنیم. روشنی را

بدان  گونه که رایت در ابتداها نباید، همان؟ چرا این موقعّیتطبقاتی روشنی" باشند "روابط متضّمن  

این  ال درؤ رسد که پاسخ این سباشند؟ به نظر می "های طبقاتی متناقضموقعّیت"باور داشت، 

 مدیران   ،که در آن را پذیرفت داری" پساسرمایهیانهگرایی تولید "دولتی شیوهایده نهفته است که او

ی ، شرحی دربارهی جدید"پردازان "طبقهمانند دیگر  نظرّیه رایت ااّم  .کنندکارگران را استثمار می

شکاالت  مفاهیمی چون "رو، تمامکند و از اینی تولید ارایه نمیقوانین  حرکت این شیوه  مالکّیتی ا 

 [16" را دارد. ]3اشتراکی و جمعی  بوروکراتیک

                                                            
1- Strategic Jobs 
2- Loyalty Dividends 
3- Bureaucratic Collectivism 
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 پذیرش  نقاط ضعف موضعصداقت فکری و  وارههمرایت  نقاط قّوت  عظیم یکی از -4
 
 ش بوده است.ا

های شماری از ضعف طبقه، باعث شده بود او نظریات مختلف محک زدن  تجربی   او برایی هاتالش

 تایر  .را بپذیرد. ارزشش را دارد به دو نمونه از این مشکالت اشاره کنیم «طبقات»موجود در کتاب  

یعنی )را های تجربی میان  این دو مفهوم که تفاوت یآزمایشی در تحلیل»دهد که ابتدا گزارش می

هم و ایج کاماًل مبارزش نسبی این نت، بررسی می کرد( را در مورد طبقه نظریات قدیمی و جدید رایت

 هر دو نظرّیه  «دوپهلو بود.
ً
  ی کارگر شناسایی کردند.مشابهی را به عنوان طبقه افرادتقریبا

، مقایسه
ً
 ار  معیار استثم منطق  »ی کارگر حاکی از آن بود که طبقه تعاریف متفاوت تجربی   یثانیا

که باعث  هاتخّصص مالکّیت  رایت این ایده را که  «.نیاز داردی تربیشبررسی  بهمبتنی بر تخّصص 

ر  وام می از ،استثمار است ه و اساس  شود، پایخاص میی هامهارتانحصار   ا او دریافته گیرد. اّم روم 

 توان میبه لحاظ تجربی است که 
ُ
ای مبتنی مارگران حاشیهاستث»خواهانه، دل البّتهرا،  1ستادکارانا

، «است ی الزمتربیشسازی نظری شفاف»گیرد نتیجه میوی  کهینبا ا دانست.« بر تخّصص

 کنار گذاشت. "استثمار  مبتنی بر مهارت" را میی تر آن است که ایدهی سادهنتیجه
ً
بایست تماما

[17] 

 
ّ
 های طبقاتی  موقعّیت" یرهباخود در ی آغازین  نظرّیه ن  برای کنار گذاشت دالیل رایت که،تر آنیکل

 ی پیشینای که به جای نظرّیهنظرّیهکننده نیست. به هیچ عنوان قانع "متناقض
 
 ش نهاد، متضّمن  ا

ی طبقه درباره ییم اجتماعی بورژواوعل دارکشبیه ا  بسیار  است که از ساختار طبقه دراکیا   ش  پذیر

با دهد. پوشانی تقلیل میهمهای دارای از گروه ایجامعه را به دسته اجتماعی  بورژوا علم است؛

ی نمونه ، اصلی این کتاب، اما فحوای  شودیافت می «طبقات»در کتاب  چیزهای جالبیکه این

هایی ها؛ سالی دانشگاهیان چپ در این سالروی  فکری و سیاسی  گستردهواپس دیگری است از

 های دشواری بوده است.ها، سالکه برای سوسیالیست
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 کردن   منحل با طبقاتی ساختار   در تغییرات که باور این القّصه،

 خود برده، بین از از را سوسیالیستی سیاست   بنیاد   پرولتاریا، یطبقه

 چرخشی متضّمن   تربیش سفید،یقه کار گسترش. است اساس و پایهبی

 یطبقه" ظهور. آن شدن   ناپدید نه است، بوده کارگر یطبقه ساختار   در

  هاسوسیالیست برای" جدید متوّسط
 
 یتجربه. دارد منفی داللتی اساسا

 تواندمی طبقه این تأثیر گونهچه که دهدمی نشان کارگر حزب   چپ جناح  

  را سوسیالیستی هایسیاست
 
 هم هنوز باید انقلبیون. کند تحریف کامل

 در کارگران این خواه کنند، معطوف عاّدی کارگران   به را خود توّجه

 .معادن در خواه و هامغازه در خواه دفاتر، در خواه کنند، کار هاکارخانه
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