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د. فروشیم دارسرمایه، آن را به نیروی کار کاالیی است که مالک آن یعنی کارگر مزدبگیر

 که زنده بماند. د؟ برای اینفروشمیچرا آن را 

 ی و سرمایهکارل مارکس، کار مزد -

ا باز اواخر قرن بیستم، ویژه به، گیریشکلابتدای همان کارگر جهانی از  یطبقه

ود خ اختالفات و تقسیمات بر تمام گونهچهکه است  مواجه شده سهمگین این چالش

 1.ودی ظاهر شدارسرمایهمبارزی برای براندازی کامالً  یافته ومانظ فائق آید تا در شکل

 یقهطب کارگر جهانی از غلبه بر این چالش بازماند، خودِ یطبقه مبارزاتکه پس از آن

 هاکردنمحکوماغلب اوقات، این عملی و نظری شد.  یهامحکومیتآماج  کارگر

ی در هایکارگر یا استدالل یطبقه زوالی دربارههایی بینییا پیش هاعالمشکلی از ا

اگر  - ی دیگرهاگزینه. نیستعامل معتبر تغییر کارگر دیگر  یطبقهد که گیرمیباره این

ی جدید هاجنبشهای قومی/ نژادی، زنان، اقلیت بخواهم به چند مورد از آنها اشاره کنم

ای هبدیل عنوانبههمگی  - هستند هاجماعتیا  شورشیشکل اما بی «مردم»اجتماعی، 

عنی ی مردانه و اکونومیستی انه یاطلباصالحافول یا بهفرضاً رو بندیطبقهاین ممکنِ 

  اند.کارگر در معرض توجه قرار گرفته یطبقه

 مشترکی از تعریف، بدفهمی مشترک است هاکردنمحکومبسیاری از این  در چهآن

تی مارکسیسی نظریهطبقه که  یپیچیده درکجای به. کارگر است یطبقهحقیقت 

ئه ارا کارگر یطبقهگری ورششقدرت  از بینشی و کردهمطرح تاریخی  صورتبه

ینش برود، منتقدان کنونی بر  تربخشی فرا هایبندیطبقهکه قادر است از  کندمی

است  انسانیسادگی بهکه مطابق آن کارگر  کنندمیتکیه  «کارگر یطبقه»محدودی از 

 .برخوردار است شغل -کار نوع خاصی از از که

 گیریشکل یدربارهمارکسیستی  ی بنیادیهابصیرتبازگشت به  مددبه در این مقاله

جهانی  کارگرِ یطبقههای متعدد چهار دهه نولیبرالیسم و شکستی نتیجهدر که طبقه 

استدالل خواهم کرد  .کنم، با این مفهوم طبقه مخالفت میاست ابهام ماندهی پردهدر 
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رچوب بازتولید ، چاکارگر یطبقهپویا از  قدر کافیبهدرکِ  یتوسعه حلراهکه 

ه کضروری است کارگر، تشخیص این امر  یطبقهی دربارهبرای تأمل اجتماعی است. 

میان ی هرابطبر فهم بنابراین چالش نظری  .نداهستیفراسوی محیط کار دارای کارگران 

رتباط ا مبتنی است. دارسرمایهمستقیم ی سلطه تحتِها این هستی و زیست مولد آن

ی بارزهم مسیرهای استراتژیک برایتا  کندمیبه ما کمک خود ی نوبهبه رهامیان این سپه

 طبقاتی را در نظر بگیریم. 

 نقد کارل یعنی از آغاز ینقطه تا از الزم استجا برسیم، که به آناما پیش از آن

 یطبقهمحدود امروز از  های درکریشهچرا که  ،مارکس از اقتصاد سیاسی شروع کنیم

 گرفته سرچشمهمحدود از خود اقتصاد اندازه همان بهدرکی تا حد زیادی از  کارگر

 است. 

 

 اقتصاد
پذیر هاست فقط در صورتی توجییا اکونومیستی  گراتقلیل ،این ادعا که مارکسیسم

ت که سرنوششود  گرفتهی بازار در نظر انیروهای خنث عنوانبه اقتصاد یا است که

 گریی کارساالر اتحادیهدیوان از منظریا  کندمیی تعیین اتفاق صورتبهرا  هاانسان

ت ی نخساجازه دهید در وهله .استمحدود شده بگیرکه فهم او از کارگر به مزد بنگریم

. کندمینقد اغلب را  «اقتصاد» چرا مارکس این نگاه محدود بهبه این امر بپردازیم که 

عی تاریخیِ زندگی اجتما - ه بنیان مادیتوجه بصرفاً اجتماعی ی نظریهسهم مارکس در 

در گام  ریخیتا ماتریالیست این بنیان مادی، درککه برای  کندمیپیشنهاد بلکه  نیست

  2.، نیستشودمیکه پدیدار  گونهآنباید بداند که واقعیت  نخست

مان را کار روزانه مای است که احوزه، شودمیبر ما پدیدار که  گونهآن «اقتصاد»

برخی مزدها ممکن است کم یم. گیرمی و برای آن مزد دهیمدر آن انجام می درستیبه

ت که این اس بخشدا ساختار میر« اقتصاد» اما اصلی که اینباشند و برخی دیگر زیاد. 
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: شوندمیرد وا دادوستدی برابرو کارگر موجودات برابری هستند که در  دارسرمایه

 رئیس.  جانب زازای مزد ایعنی کار کارگر در

حقوق ذاتی انسان  در واقع بهشت» حوزهی مارکس، این عقیدهبا وجود این به

ک مارکس در ی .«کندمیحکمرانی  جا فقط آزادی و برابری و مالکیت و بنتامآن. است

ه ک کندمیناظهار مارکس لرزاند. ی مدرن میبنیادینِ جامعه هایستونبه  را آن باور ما

یا ناموجود  موهومیهای برابر از آن برخورداریم، سوژه عنوانبهکه ما  یحقوق قضای

ان کارگران می دادوستد. اندنیان روابط بازار تحکیم یافتهچنین حقوقی در باست بلکه 

 ،مورد توجه قرار گیردبازار ی مبادلهنظرِ م شکل ناب ازبهکه  مادامیان دارسرمایهو 

مارکس مدعی نیست که هیچ  .دگیرمی خودبه را ی قانونیبرابرهامیان  شکل مبادله

 د. پوشاناستثمار را می واقعیتِ رد بلکه این حقوقوجود ندا حقوق قضایی

ی ظاهری است، این ا، صرفاً رویهاقتصاد در نظر داریم عنوانبه چه عموماًاگر آن

بخش نیروی حیات این راز، ؟درصدد بوده از ما پنهان کندکه سرمایه  است رازیچه 

منشأ ارزش در  عنوانبهتبعیت از مارکس، کار را به مادامی کهکار انسانی است. 

، به فرآیند مکنیمیبازیابی  هاانسانبیان زندگی اجتماعی حقیقیِ  عنوانبهی و دارسرمایه

نیم: گردایمرا باز آن انه و تمردآمیزگراینژاد ،زده، جنسیتنفسانی ،اقتصادی اجزاء آشفته

از آن که قادرند از دستورات اطاعت کنند، قادرند  گونهناموجودات انسانی زنده هم

  کنند. سرپیچی

 

 اجتماعیی رابطهنوعی  عنوانبهاقتصاد 
است، دو  موجود واقعیت چنان که گویا یگانهآن بازار()ِ ظاهری« اقتصاد»تمرکز بر 

 : کندمیرا پنهان  همفرآیند مرتبط به

ی دارسرمایهمنحصر به که  «یاقتصاد»و  «یسیاس»میان جدایی  -1

 و  است،



 

 
 

 «ی زنمسئله»ی درباره 5

« رابرب»ی مبادله سپهرکه ورای  تصاحبیفرآیند بالفعل سلطه و  -2

 . دهدمیروی 

سوت ک کامالً، دارسرمایه دستبه تصاحبعملِ که  کندمیفرآیند نخست تضمین 

که  رطوهمان شود.می پدیدارناپذیر از فرآیند خود تولید جدایی و پوشدمیی اقتصاد

 :دهدمیشرح  1وود زسینالن میک

 

ممکن است خودشان را در  ]یدارسرمایهپیشا[که تولیدکنندگان سابق در حالی

ی دارمایهسرها تعلق دارد، در نظر بگیرند، ساختار آن به حقبهکشاکش برای حفظ آنچه 

ی کسب سهمی از آنچه در کشاکش براراند که خودشان را کارگران را به این سو می

  3.در نظر گیرند در ازای کارشان «مزد عادالنه»به سرمایه تعلق دارد، یعنی 

 

ی حوزه، کارگر در کندمیعملِ استثمار را نامرئی  ،جایی که این فرآینداز آن

 در ،شکل مزدقرار دادن پرسش  در معرضجای به و شودمیحقوقی اسیر  «برابریِ»

 . دکنمیمورد آن مذاکره 

. دهدمی، فرآیند نامرئی دوم است که محور زندگی اجتماعی را شکل با وجود این

 یپنهان لگاهمنز»چه مارکس به آنم و کنیمیامیِ برابری حقوقی را ترک سپهر بنتوقتی ما 

 :آوریمروی مینامد، می «تولید

گام  دارسرمایه اکنون در مقاممالک پول بود، هم او یعنی کسی که پیش از این

زنان ، پوزخندمغروربا ظاهری  یکی .ستاو نیروی کار کارگر صاحب؛ گذاردپیش میبه

به  خود ی که محکومیتانجوبانه و مردد، همچون کسمح مصمم در تجارت؛ دیگری و

 4.کشدد و چیزی جز شکست انتظار نمینآورمیبازار  را به شکست

                                                      
1 Ellen Meiksins Wood 
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 ،امدنمی« دتجارت آزاامیانگی ع» چهآنیا  "کونومیسما"متضاد  مارکس در اینجا بر

ر نظر اجتماعی دی رابطهنوعی  مثابهبهد تا اقتصاد را خوانمیفرااو ما را  .کندمیتأکید 

حتی اگر اشکال حقوقی و  ،ی سلطه و اجبار استبردارندهکه درای رابطه: گیریم

 نهادهای سیاسی سعی در پوشاندن آن کنند. 

که تاکنون در مورد  بنیادی را یم تا سه ادعایتا در اینجا توقف کناجازه دهید 

که ما  گونهآن اقتصاد ،مارکس یگفتهطبق نخست، تکرار کنیم.  شده مطرحاقتصاد 

و  برابریاز لفاظی شده است اشباع که نمودیدوم اینظاهری است.  یم، نمودیبینمی

روابطی است آن  وو اجبار سلطه  پوشاند که قلمروی را می«پنهانمنزلگاه »که  آزادی

این است  ین دعویسوم از این رو و .دهندمیرا تشکیل  یدارسرمایهکه محور اصلی 

ین ا استمرارقدرتی که برای  ؛ که در آننیز هستاجتماعی ای رابطه ،امر اقتصادی که

اً قدرتی ضرورت -ی سلطه کندهاشیوهتا کارگر را تسلیم  - ضروری است پنهانمنزلگاه 

  باشد.نیز میسیاسی 

اعی اجتمای رابطه عنوانبهی که دارسرمایههدف این اجبار و سلطه و معمای اقتصاد 

آن دارد تا بیش از ارزش نیروی کارش ر، این است که کارگر را بشودمیدر نظر گرفته 

 اشِارزش نیروی کار، ارزش وسایل امرار مع» گوید کهمارکس به ما میتولید کند. 

که او در طول روز  مازادیارزش  5.«است ]یعنی کارگر[آن ضروری برای بقای صاحب

ل مزد . شکشودمیتصاحب  ارزش اضافی عنوانبهتوسط سرمایه  کندمیکاری تولید 

 برای بازتولید نیروی کار کارگر.  الزمچیزی نیست جز ارزش 

 زمال، مفاهیم زمان کار دهدمیاین سرقت رخ  گونهچهکه مارکس برای توضیح این

، آن بخشی از روز کاری است که الزمزمان کار . کندمیرا معرفی  اضافیان کار زمو 

بازتولید  چه برایآن معادلآفریند مییعنی کارگر ما، در آن ارزشی  مستقیم، یتولیدکننده
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 مازادیی روز کاری است که او ارزش باقیمانده ، زمان کار اضافیبدان نیاز داردخودش 

 ند. آفریبرای سرمایه می

را ای نظریه کندمیجا ارائه که مارکس در این های مفهومیمقوله یهمجموع

در این مجموعه،  است. شده کار شناختهارزش ی نظریه عنوانبهعموماً  که دهدمیشکل 

 - )الف( نیم، خود نیروی کارخاص بدان توجه ک طوربهکه باید  ی مرکزیمقولهدو 

کار  یألهمس یعنی فضای کار)ب( و  - و جایگزینی نهایی آن ، آرایش، بازتولیدترکیب

 تولید است.  ینقطهدر 

 

 و بازتولید اجتماعی آن «فردمنحصربهکاالی »نیروی کار: 
کس، نیروی کار در نگاه مار. کندمیمطرح  دقتبهمارکس مفهوم نیروی کار را 

نظور من از نیروی کار م»که  دهدمیکار است. مارکس توضیح  انجام ما برای توانایی

است که در شکل فیزیکی،  و ذهنی جسمیی هاتوانمندی یهکار مجموع یا توانایی

 هر نوع که هایی که او مادامیوجود دارد، ظرفیت ی موجود انسانییعنی در وجه زنده

انجام کار  ظرفیت روشن است که 6.«اندازد، به کار میکندمیارزش مصرفی تولید 

شان که خود اجتماعی بندیصورتنظر از قطع هاانسانراتاریخی است که کیفیتی ف

 نظام تولید فقط در ذیل. با وجود این، از آن برخوردارندبخشی از آن هستند، 

 شدهکاالییو کار  یابدمیتولید کاالیی در تمام جامعه عمومیت  ی است کهدارسرمایه

نظام  دربنابراین،  .7شودمیغالب استثمار ی شیوه ار است،فروش در باز یکه آماده

ظرفیت انسانی است.  آید،امر عام در میقامت بهچه در شکل کاالیی ی آندارسرمایه

 مستحق این خودزنیکه  این امر همراه با قساوتی بسیاری به هایعبارتمارکس در 

ه ی را بفروشد کآنکه بتواند کاالهایجای به مالک نیروی کار» .کنداشاره میآن است، 

در  که فقطرا ی نیروی کارهمان که  شودمیاست، واداشته  یافته عینیتدر آنها کار او 

  8«.کاال به فروش گذارد عنوانبهی او وجود دارد بدن زنده
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 گوییم که کارگر از آن ظرفیتبیم از نیروی کار سخن توانمیزمانی  فقط، عالوهبه

فقط ؛ یابدمیواقعیت  ]در کار[ تبلور یافتن از طریقط فق» ]نیروی کار[کند یا استفاده 

چون نیروی کار در فرآیند تولید کاالهای دیگر بنابراین  .9«شودمیفعال از طریق کار 

، جز آنی انسانی و مشخصی از مغز، عصب و ماهیچه کمیّت، در نتیجه شودمیصرف 

 10.«دایگزین شونصرف شده و باید ج» از نیروی کارمتنوعی یعنی ترکیب 

 نیروی کار قابل بازیابی است؟ تلقی مارکس در این مورد مبهم است: گونهچه

باید بتواند فرآیند  نیز ، فرداکندمیاگر مالک نیروی کار امروز کار  

ند. تکرار کسالمتی و قدرت بدنی  لحاظبه ی یکسانمشابهی را در شرایط

 عنوانبهمعمول او در وضعیت  او باید برای حفظ امرار معاش وسایلبنابراین 

نیازهای طبیعی او همچون غذا، پوشاک، سوخت و انسان کارگر کافی باشد. 

 اشسرزمین کالبدیی هاویژگیسایر یی و وهواآبسرپناه براساس شرایط 

 اصطالحاً هایی نیازمندیمیزان و گستره عبارت دیگربه. کندمیتغییر 

است و  حصول تاریخها، خود مارضای آنی شیوهاو در کنار ضروری 

 اخص طوربهآن کشور وابسته است؛  سطح مدنیتزیادی به  بنابراین تاحد

عادات و انتظاراتی که مطابق با ی نتیجهها و در به شرایطی که براساس آن

  11.ستا ، وابستهاندگرفتهکارگران آزاد شکل یطبقه ،هاآن

برای  جادر این که محتوای نقد مارکس رسد و این تردید وجود داردنظر میبه

ها س آند و سپانگیززیادی را بر میاالت ؤساال پاراگراف ب. شکل بحث او ناکافی باشد

 . کندمیپاسخ رها را بی

، مانند لیز بازتولید اجتماعی ]یلهأمس متمرکز بر[ی هافمینیستها و مارکسیست

که جدا از محل  اندکردهتوجه  - کارگر در این مورد -نسانی به تولید موجود ا 2وُگل

                                                      
2 Lise Vogel  
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ند ادنبال آنهدرستی بهتولید اجتماعی بان بازپردازنظریهد. گیرمیتولید کاالها صورت 

در  که تولید نیروی کارامر  یعنی این .پی بگیرند، که آنچه را مارکس نیازموده رها کرده

 تولید تولید کاالورپیمایی دخارج از است،  حیاتی ]فرآیند تولید[ عین حال که برای

ار برای بازتولید نیروی ک تاریخی ماندگارترین مکان لحاظبه .چه الزاماتی دارد، شودمی

 خانواده نقشنامیم. خانواده می آن را که است بودهواحد مبتنی بر خویشاوندی  قطعاً

لید کارگر توو باز -کارگر یطبقههمچون جایگزینیِ نسلی  - در بازتولید زیستی کلیدی

روز  برایکارگر تا  کندمیغذا، سرپناه و مراقبت فیزیکی ایفا  آوردنِفراهم از طریق

شکل ی بهدارسرمایهظام هردوی این کارکردها را ذیل ن زنان آماده شود. ی بعدکار

  12ست.انظام  این درزنان  استثمار و این دو منشأ دهندمیانجام  ناهمخوانی

نمونه، نیروی  عنوانبهن نیازمند بسط در جهات دیگر است. چناباال هم عبارتاما 

 تصوربههمواره  و نهدر خانه تجدید  صرفاًاست، نه  که وگل متذکر شده طورهمانکار 

برای تجدید فردی نیروی کار  را خانواده ممکن است محلی. شودمی بازتولید نسلی

و میزان آسایشی که از  ها. عادتکه تحت آن و.. را شرایطی»تنهایی هشکل دهد اما ب

وابط ر. کندمیبیان ن است، ی خاصی تولید شدههر جامعهکارگر در  یطبقه «هاطریق آن

 د؟انبازتولید اجتماعی درگیرند، کدامدورپیمایی اجتماعی دیگری که در و نهادهای 

و  درمانی، تسهیالت فراغتی در جماعتهای آموزش عمومی و خدمات نظام

ی تاریخاً «هاعادت»، همگی به افراد مسن ]عمومی[های و پرداخت هانشستگیباز

 درزنفجایگزینی نسلی از طریق تولد  به همین ترتیب، .دهندمیرا تشکیل  یافتهتعین

ت ای نیسدر واحد خانوادگی مبتنی بر خویشاوندی، گرچه غالب است اما تنها شیوه

 ترینبردگی و مهاجرت دو شیوه از متداولود. د جایگزین شتوانمیکه نیروی کار 

 . کندمیدرون مرزهای ملی جایگزین ها کار را هایی هستند که سرمایه از طریق آنروش

برای بازتولید  (x) هااز کاال سبد معینی فرض کنیماجازه دهید ه زمیندر همین 

 تقبوزش، مراکه شامل غذا، سرپناه، آم «سبد کاالها»این خاصی الزم است. کارگر 
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رف مص کلی( عبارتیبه)یا  خیالین کارگر از جانب ای پسازایندرمانی و غیره است، 

ژاد، براساس نآیا میزان و محتوای این سبد کاالها اما را بازتولید کند.  تا خود شودمی

به  ارد.انگمی چنینرسد که مارکس نظر میبه ؟کندمیملیت و جنسیت کارگر تغییر ن

ید. توجه کن او در قیاس با کارگران دیگرنیازهای ایرلندی و  کارگری درباره بحث او

 :نند(ک اندازپسرا کاهش دهند )تا شان که اگر کارگران مصارف کندمی مارکس استدالل

، یعنی به تنزل خواهند داد یرا به سطح کارگر ایرلند ]خود[...ناگزیربه

ل حیوانی نیازها و وسایل امرار ترین حداقکمسطح کارگران مزدبگیری که 

ها با سرمایه پدیدار و هدف دادوستد آن مقصودتنها  عنوانبهمعاش 

 13.شودمی

 

 یتا به این پرسش بپردازیم که نیازهای تمایزبخش در ادامه فرصت خواهیم کرد

؛ اما در حال حاضر، اجازه دهید که تنها به کنندمینیروهای کار را تولید  انواع متفاوتِ

نیست.  ادهس عنوان پرسشی هیچین امر بپردازیم که پرسش از بازتولید نیروی کار بها

ارکس و م« منزلگاه مخفیِ تولید» در بحث ازدید، پیش از این  توانمیکه  طورهمان

لی . طرح اصاشاره کردیمبه کلیت پیچیده  ،ظاهریاقتصاد  درساختاربخش آن  نقش

، است غنی شده رچوب بازتولید اجتماعی نیروی کاراکنون از طریق چاهمکه مارکس 

ای وهشیبهکه با آن آغاز کردیم را  «تولید»و/یا « اقتصاد» تعریف محدود بورژوایی از

 . کندمیپیچیده  بنیادی

 که در کار مزدی اسیر شده ی مستقیم فردیکنندهورای تصویر دوبعدی از تولید

 شمار مویرگ روابط اجتماعیبی به برآمدن کهم کنیمیای را آغاز است، مشاهده

ی کل یعن یابدمیبسط  ه و بیمارستانرسوابطی که تا محل کار، خانه، مدد؛ رپردازمی

ای، ی متناقض اما در عین حال سازندههاشیوه تری که کارگر انسانی بهاجتماعی وسیع

 تهروابط اجتماعی تجسدیاف عمیقِ پیوندهایبه چنانچه  .کندمیمشترکاً تولید و حفظ 
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از تشخیص  توانمی گونهچهجلب کنیم، توجه خود را  امروز ی واقعیدر هر نوع جامعه

کارگر  یطبقهکه  ی متفاوتتوانمند باجنسیتی و قاعده، چند قومیتی، چندی بیسوژه

 ؟، بازمانددهندمیجهانی را تشکیل 

 

 زوج تولید و بازتولید
( 1) –دو فضای مجزا  عنوانبهچه در باال آن میت است کهتصریح این امر حائز اه

معین کردیم،  -ر( فضاهای بازتولید نیروی کا2تولید( و ) ینقطهفضاهای تولید ارزش )

واقع باشند اما در معنای نظری و عملکردی به مجزا مکانیمنحصراً  لحاظبهممکن است 

ی خود را در آن دارسرمایهد که هستن نمودیها اشکال تاریخی مشخصِ آن 14.متحدند

ت درون فضای یکسانی در گاهی اوقات دو فرآیند ممکن اس در واقع. کندمیتثبیت 

های کار یا لمح عنوانبهها هم آنبه مورد مدارس عمومی توجه کنید. د. جریان باش

ی اعاجتم رتصوبهارگر آینده( )ک که نیروی کار هاییمکان عنوانبه نقاط تولید و هم

ها و موردِ آموزش و بهداشت مورد بازنشستگی مانند. کنندمی، عمل شودمیبازتولید 

فقط درون خانه . کندمیعمومی، دولت وجوهی را برای بازتولید نیروی کار خرج 

 ماند. غیردستمزدی باقی می صورتبه است که فرآیند بازتولید اجتماعی

ال ؤ، سندهست نمود اشکال تاریخیِ هاا آنکه چرمجزا و این پرسش از سپهرهای

 بدفهمی رایج در موردبه آن بپردازیم.  قدریمهمی است و ارزش آن را دارد که 

مجزا و دو  در مورد دو سپهر ]نظریه[این این است که « بازتولید اجتماعی ینظریه»

 انهمحل کار و خ عنوانبهکه اغلب  - فرآیند مجزای تولید یعنی اقتصاد و اجتماع است

ی از بخشکه  کندمیدر کار تولید  کارگر ارزش اضافی در این تلقی، .شودمی فهمیده

ی دارسرمایهنظام  درکه کارگر  مادامیدر پایان روز کاری، ثروت کل جامعه است.  تولید

کار  ایقوبازتولیدِ  روفرآیند احیای کارگر و ازاین کنترلسرمایه باید از  است، «آزاد»

 چشم بپوشد. 



 منصوره خائفیی / ترجمه باتاچاریاتیتی  02 

صی برای مفهوم بازتولید اجتماعی دارد. صوخمود این، مارکس درک و طرح با وج

ط بس رانظری  یک کل این مفهوم عنوانبه بازتولید جامعه بحث ازاو برای نخست، 

 وا نیروی کار کارگر یا بازتولید قوای کارتجدید  تحلیل صرفاً برایکه نه این دهدمی

 مهم است از این رو کلیتدر مقام ی داررمایهس ز نمایشا این درک. استفاده کنداز آن 

 -هک کرده استتصریح در این نقطه از بحث در جلد اول سرمایه  ترپیش که مارکس

عرضه ) ندبینمیی مرکزی این روایت برخالف اقتصاددانان بورژوا که کاال را خصیصه

ی دارایهسرماصلی  گامکار پیش ،نگاه اودر  -(کنندمین یبازار را تعی ، شرایطو تقاضا

ی وبهنبهکار ارزش و  گونهچهکه اینویژه به –آید میچه بر سر کار بنابراین آناست. 

. ددهمیی را شکل دارسرمایهتمامیت فرآیند تولید  - آفریندمی ارزش اضافی خود

 15.«است شده فاشدر مفهوم ارزش، راز سرمایه »گوید: مارکس در گروندیسه می

د این برای توضیحِ بازتولیمارکس  – یدارسرمایهنظام بازتولید اجتماعی  بنابراین

غیراقتصادی و ی حوزهجدایی میان ی درباره - کندمیاز این اصطالح استفاده نظام 

های اقتصادیِ تولید انگیزش گونهچهاقتصادی نیست بلکه در مورد این است که 

امور د. سازمی، مشروط شوندمیه که غیراقتصادی خواند را موریی ادارسرمایه

از دولت، نهادهای قانونی و اشکال  ایگونهدر کنار چیزهای دیگر شامل  اقتصادیغیر

اند اما همواره از جانب اقتصاد در نهایت مشروط گرچه همگی و ؛هستند مالکیت جامعه

-دقیقه عنوانبهرا  سرمایه ارزشیابیاز  ی مشخصمارکس هر مرحله. کنندمیتعین پیدا ن

هر راین نابب». دهدمیتوضیح  واضح طوربه سرمایهدر که  دگیرمیدر نظر ای از کلیتی 

شدگی نو جریانپیوسته و در همکلی به در مقام مادامی که ،نوع فرآیند اجتماعی تولید

 16«.نیز هست شود، همزمان فرآیند بازتولیددر نظر گرفته  دائم

صه خالفراسوی سرمایه در کتاب  بهترین شکل رد را بهاین رویک 3لبوویتزمایکل 

ه ای از اقتصاد سیاسی نیروی کار است کتحلیل جامعِ استادانه لبوویتزاثر . کرده است

                                                      
3 Michael Lebowitz 
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ی ای تصادفی و بیرونمزدی پدیدهدست بازتولید اجتماعی کار درک دهدمیدر آن نشان 

واقع بهبلکه  «فزوده شودا»کل در مقام ی دارسرمایه از به درکنیست که باید 

ار ی تولید نیروی ک، دقیقهلبوویتز. کندمیدرونی مهم این نظام را آشکار  هایگرایش

 فرآیند تولید سرمایه»این دقیقه از نامد. کل می ی تولید در مقام«ی ثانویهدقیقه»را 

ی ، یعنارددر خود ددومی را دورپیمایی  ضرورتاً»سرمایه دورپیمایی اما  «متمایز است

 نتیجهپرو بال  درستی و با کمیکه مارکس به طورهمان .17«یکار مزددورپیمایی 

 : دگیرمی

در  مرتبطهمبهکامل فرآیند  عنوانبهچنانچه  ی تولید،انهدارسرمایهبنابراین فرآیند 

، فرآیند بازتولیدی نیز هست که فقط کاالها یا ارزش اضافی تولید شود گرفتهنظر 

 ؛ که در یک سوکندمیبلکه خود روابط سرمایه را نیز تولید و بازتولید  کندمین

  18.است و در سوی دیگر کارگر مزدبگیر دارسرمایه

را  که ما است، بازتولیدِ کلیت جامعه بازتولید اجتماعیمارکس از جا مراد در این

که  دهدمیارجاع  یعنی نیروی کار ]یدارسرمایه یجامعه[ فردِبه کاالی منحصر به

ر نوع وقفه یا منعی بدون هشدن جایگزیننیازمند و نهایتاً  نیازمند حیات مجدد است

  است.کل  ی تولید و بازتولیدِپیوسته حرکت برابردر 

 عنوانهبدر فهم فرآیند تولید کاالها و بازتولید نیروی کار  خطر اساسیجا در این

 عنوانبه .است نظری استراتژیک است که دازهان همانکه وجود دارد  ی واحدفرآیند

ستیم همجزای تولید و بازتولید ی هاچارچوب حوزهنیازمند کنار گذاشتن نه فقط  مثال

الح درک نیازمند اص - استبسته شده آن ی به تولیددارسرمایه چرا که بازتولیدِ - بلکه

ند، کحل کار را ترک م کارگرآنکه محض بهسرمایه که هستیم مبنی بر این یمتعارف

 گذارد. کنار می کامل طوربه او را کنترل

تصدیق کنیم که تولید کاالها و بازتولید اجتماعی نیروی  یدر سطح نظرچنانچه 

 ش ازچرا کارگر حتی پی که یابیمدلیلی نمید، نای تعلق دارکار به فرآیندهای جداگانه
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ترسو و »مارکس، چرا کارگر  یگفتهبه . مطیع و فرمانبردار است ی تولیددقیقه تحقق

 ؟شودمیپدیدار 19 «دآورمی به بازاربرای دباغی  را خود پوست که مردد، همچون کسی

ی تولیدِ د نشان دهد که دقیقهتوانمیبه این فرآیند دارد،  که نگاه واحدیدلیل بهمارکس 

-ارکس میبنابراین، مست. کشاندن کارگر نیبردگی به ینقطهتنها کاالیی ساده ضرورتاً 

 :«در واقعیت» گوید

ارت اسبفروشد، به سرمایه تعلق دارد.  دارسرمایهکه خود را به کارگر پیش از آن

 پنهاندر عین حال و  دگیرمیصورت تجدید متناوبِ عملی  میانجیبهاقتصادی او 

مت نوساناتِ قی و تغییر کارفرمایاند و فروشمیآن  یواسطهرا به خودشاو که  دمانمی

  20.دگیرمیصورت  بازار کار او براساس آن

 طورهماندوم، ) ]سپهر[و بسط مناسبات طبقاتی به  پیوند میان تولید و بازتولیداما 

کوشد کارگر می یطبقه که در بخش آینده خواهیم دید( به این معناست که در جایی که

قاتی طبی مبارزهد مبنایی برای توانیم او اساسی اعمالتا به نیازهای خودش بپردازد 

  باشد.

 

 طبقاتیی مبارزه: راهنمایی برای گستردهید بازتول
 است؟  چه چیزی کارگر را منقاد سرمایه کرده

در ی دارسرمایه نظام ( دری)برای تولید ارزش مصرفجایی که ابزار تولید از آن

 لایفقط به وس انهدارسرمایه از طریق فرآیند تولید ان است، کارگردارسرمایهتصرف 

د در ازای مز دارسرمایهبه  با فروش نیروی کار خود او دسترسی دارد یعنی امرار معاش

  اری و به آن دسترسی پیدا کند.را خرید زندگی یا امرار معاش خود لوسای دتوانمی

کارگر  -1: بر دو معناست تا حد زیادی دالّسرمایه  - این مدل از مناسبات کار

ود زندگی خی است که نیاز دارد انساناین مناسبات وارد شود چرا که  اچار است تا بهن

و  آیدن برد از پس آتوانمینتنهایی به ،جدایی از ابزار تولیددلیل به را بازتولید کند اما
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یازهای ن عبارت دیگر به؛ شودمیمزدی دستی رابطه نیازهای معیشتی وارددلیل بهاو  -2

 )استثمار( دارند.  «کار»( پیوند کاملی با قلمرو تیشی)مع «یزیست»

با وجود  م.ایمارکسیستی بوده ینظریه ناپذیرمناقشه یوبیش در قلمروکمتاکنون 

 هار آنچگونگی تأثی توصیف دقیق روابط میان ارزش نیروی کار، نیازهای کارگر و ،این

است.  دهش تئوریزه سرمایهی در کاف طوربهنه  و است پذیرنامناقشه، نه بر ارزش اضافی

 . دهیممیاختصاص  باقی این بخش را به این امر

دی که حتی مصرف فر نگاه بیندازیمسرمایه  کتاب ای دراجازه دهید مجدداً به دقیقه

د کارگر بازتولیمارکس  یگفتهطبق سرمایه است چرا که دورپیمایی کارگر بخشی از 

مارکس در مورد نیروی کار  فرض محوری. «ایه استعاملی از تولید و بازتولید سرم»

با ارزش ضروریاتی که برای تولید، توسعه، نگهداری ارزش نیروی کار »این است که 

 ینکتهاما  21.«شودمی تعیینمورد نیاز است،  داوم بخشیدن به نیروی در حال کارو ت

که در ) طقیمن استدالل طرح برایمارکس وجود دارد.  بندیصورتاین  دیگری در

: کندمیاده استفثابت  عنوانبهاستاندارد ضروریات  از( قرار داردمقابل استدالل تاریخی 

ضروری  امرار معاشِ میانگین وسایل، مشخصزمانی  یدر بازه معیندر کشوری »

  22«.استای مشخص داده ،کارگر

گرفته  نظر در ثابت (Uارزش نیروی کار بر مبنای استاندارد ضرورت ) در سرمایه

و/یا کم و زیاد شدن عرضه  آالتماشینقیمت نیروی کار به ابداع  و تغییرات شودمی

 ردهاشاره ک لبوویتزکه  طورهمان. شودمیو تقاضای کارگران در بازار کار نسبت داده 

 را درخود ، واقعیت عنوانبهمارکس با در نظر گرفتن این مفروضات روشی ، است

ر این گذاشتن ب صحهیعنی : دهدمیبه اقتصاددانان کالسیک قرار ترین موضع نزدیک

ابداع  همانند تمام کاالهای دیگر و کندمیجا بازار کار را جابه ،فرمول که عرضه

 . کندمیکار را متناسب با ارزش آن تنظیم و تعدیل قیمت  آالتماشین
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االیی کف شکر یا پنبه، برخالکارگر  پندارد نیروی کارِمارکس می بنا به دالیلیاما 

د و ممکن است رخ دهد: توانمیدر مورد کار، فرآیند معکوسی . است فردمنحصربه

. یگرد ود تا به طرققیمت آن تنظیم ش براساسممکن است  نیروی کار کارگر ارزش

) که ممکن است  کندمیمزد دریافت  عنوانبهچه او ممکن است نیازهای خود را با آن

 تر باشد( تنظیم کند. تر یا بیشکم

 از دستمزدهای واقعی ثابت )وسایل امی، مارکس مفهوم علبوویتز یگفتهبرطبق 

 23«ختیشناروش مستحکم فرضِ» عنوانبه( ندارد بلکه فقط آن را Uامرار معاش، 

د این گرایش را ر»مارکس برخالف اقتصاددانان سیاسی بورژوا همواره است. پذیرفته

است  اپذیرتغییرنو ه کرد نیطبیعت تعیکه اموری  عنوانبهیازهای کارگر که با ن ...کندمی

مرار است که سطح ا شدهاشتباه فرض  وضوحمارکس به یاندیشه طبق .«برخورد شود

اقتصاددانان [که در نگاه  یکمیّتپردازی شود، مفهوم تغییرناپذیر یکمیّت عنوانبه»معاش 

ست، حال ا یافته ینی پیشرفت تاریخی تععت و نه مرحلهطبی یواسطهبهتماماً  ]بورژوا

 ایاندیشههیچ ، لبوویتزبرمبنای تأکید  24.«در معرض نوسانات است یکمیّتکه خود آن

  .نیست مارکس بیگانه با 25«ی از ضروریاتی ثابتباور به مجموعه» بیش از

 یگفتهق طب( Uاجازه دهید سناریویی را فرض کنیم که استاندارد ضرورت )

در چنین موردی،  .رخ دهد (q) وریاما افزایشی در بهره باشد شده فرض ، ثابتمارکس

سقوط خواهد  (x)سبد اصلی کاالهای ما،  مبتنی بر مزدکاالهای ای از ارزش مجموعه

 این سناریو یبارهدرمارکس . شودمیموجب آن ارزش نیروی کار کاسته به و کرد،

امر  . این«رودباالتر می آن از ارزش»اما  «نخواهد کرد تغییرکار  یرویقیمت ن» گویدمی

ی هاند کاالتوانمیتر، دستمزدهای پولی بیش کسبمعناست که کارگران با ین بد

. ننددریافت ک ،کندمی تأمینها را که نیازهای آن تریتری بخرند و خدمات بیشبیش

ای پولی دستمزدهآن، جای بهنخواهد افتاد. هرگز اتفاق  امر ، اینلبوویتز یاما طبق گفته

د از نتوانمیان دارسرمایهو بنابراین  کنندمیمیل واقعی  یدستمزدها به هماهنگی با
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تا نشان  کندمیاین مسیر را دنبال  لبوویتز. شوندمنتفع ی نیروی کار یافتهارزش کاهش

 .شوندمییو منتفع بیش از کارگران از این سنار اندارسرمایهدهد که چرا 

نامتغیر نیست بلکه درواقع  (U) که استاندارد ضرورت دهدمینشان  اختصار، اوبه

ارزش  کاهش»( و q) وریبهره با افزایش . بنابراین«زندآن را رقم میطبقاتی ی مبارزه»

ان... دارسرمایه، شودمیکارگران  یبودجه موجب کسادیمزد که دستکاالهای مبتنی بر 

را بکاهند تا نفعی برای خودشان در شکل ارزش دستمزدهای پولی تا  شوندمییع تشج

در نظر  یرا متغیر استاندارد ضرورت کهآنمحض بهاما  26.«دست آورندبه اضافی

 یهطبقواهد شد که آشکار خ ،تواند آن را رقم بزندمیطبقاتی ی مبارزهبگیریم که 

 ر واقع این یکی از پیامدهای درکدبجنگند.  خوبیبه د در این جبههتوانمیکارگر 

که  کندمیلحاظ ای از روابط اجتماعی مجموعه را که اقتصاد از اقتصاد است یافتهبسط

 . یابدمیتحرک برای قدرت طبقاتی  مبارزه با

 ،گیریمدر نظر بطبقاتی را جزئی از روابط تولید ی مبارزه لبوویتزمادامی که همچون 

 اند از:متشکل وجود دارد که «ی متفاوت از تولیددقیقه»که دو  آشکار خواهد شد

در مورد ارزش نیروی کار وجود دارد:  دو هدف متفاوت، دو نظرگاه متفاوت در

هدف ارزش اضافی اوست،  تأمینی که ارزش نیروی کار برای سرمایه وسیلهحالی

 27ت.اس اعتالی خودشی ارضای هدف برای کارگر مزدبگیر وسیله

 هایایشگربا محل تضاد طبقاتی است. با وجود این، این تضاد خالصه، بازتولید 

ی هنندکهماهنگ عنوانبه دارسرمایه یطبقه مثالً. شودمیآمیز مشخصی منحرف تناقض

 ین،با وجود اکارگر را محدود کند.  یطبقهکوشد تا نیازها و مصرف می فرآیند تولید

 یطبقهر د نیز باید نیازهای جدیدی را حقق ثابت ارزش اضافیت تضمینِ برای سرمایه

خلق کند و سپس نیازهای جدید را با کاالهای جدید ارضا  کنندهمصرف کارگر در مقام

 یدارایهسرمی شرط ذاتی تولید دارسرمایه نظام نیازهای کارگران دررشد بنابراین کند. 

 و بسط آن است. 



 منصوره خائفیی / ترجمه باتاچاریاتیتی  08 

بازتولید این است که رشد  ]فرآیند[قاتی با توجه به طبی مبارزهتر یشپیچیدگی ب

 نظام درکارگر  یطبقهموقعیت و نه مطلق است.  نامحدودنیازهای کارگران نه 

راین بناب. است دارسرمایه یطبقهط با چرا که در ارتبای امری نسبی است؛ دارسرمایه

رای مشابهی ب سطح رضایت کارگران در نسبت با تغییراتهر تغییری در نیازها و 

 تصور فرد از گونهچهکه از اینزند می یاد ماندنیی بهمارکس مثالان است. دارسرمایه

 28.است آن های اطرافی خانه)بزرگی یا کوچکی آن( وابسته به اندازه ی خانهاندازه

تری یشعایدی ب مطلق )غیرنسبی( طوربهکارگر ممکن است  یطبقهاز  بنابراین نسلی

مطلق نخواهد بود، چرا که  ها هرگزد؛ با وجود این، رضایت آنل قبل داشته باشاز نس

جایی که رشد نیازهای از آنتر خواهند داشت. ان همواره بیشدارسرمایهآن نسل از 

 د درتوانمیاست و رضایت آنان ن سرمایه یابیارزشکارگران، بخشی از فرآیند 

ن نیازهای خود همچنا یارضا کارگران برایی مبارزهچارچوب این نظام محقق شود، 

 و ذاتیِ این نظام است.  جزء الزم

 ر( دبه ازدیاد ارضای نیازهای همواره رو برای) های باالتربرای دستمزد مبارزه آیا

به مارکسیسم  ای اضافیوصلهو در نتیجه  افزوده شده، سرمایه ]کتاب[ این بحث از

 . ین نیستچناین که دهدمینشان  لبوویتز است؟

مارکس حرکت  مسیر بازتولید سرمایه است. ،فراهم کردهبرای ما  سرمایهچه آن

 : دهدمی نشاندورپیمایی  شکل بهسرمایه را 

 
 

: کاالهایی که ترکیبی از ابزار تولید شودمی( مبادله C) ( در ازای کاالهاMپول )

(pMو نیروی کارند ) (pL) .دارسرمایهذیل تولید  ملاین دو عا(یP ترکیب )شوندمی 

 یتردر ازای پول بیش ( تولید کنند تا بعد از آن’C)تا کاالهای جدید و ارزش اضافی
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 ای کهگونههم دائمی و هم در خود کامل است به این دورپیمایی(. ’Mمبادله شوند )

 . کندمیجلوگیری  زابرون ورود هر عامل از

  است؟ گونهچهید کار مزدی بازتولدورپیمایی اما 

ولید از طریق سرمایه ت گرچهکه  استوار استنیروی کار بر این واقعیت  «یکتایی»

 س درمارکاست.  یه حیاتیسرما تولید خودِدورپیمایی اما برای  شودمیو بازتولید ن
داری و نگه»است که  صرفاً متذکر شده کرده استدوم را تئوریزه ندورپیمایی  سرمایه

که و این «ماندکارگر، شرط ضروری بازتولید سرمایه باقی می یطبقهولید بازت

ی کارگر برای حفظ و تکثیر خود با اطمینان به انگیزه آن را ممکن است دارسرمایه»

 ولیدمفقود تولید و بازتدورپیمایی که باید  شودمیمدعی جا در این لبوویتز 29«.بسپارد

 را به شاید مارکس آن. رسمیت شناختبه ار است،نیروی کدورپیمایی همانا که  را

مام نات «کار مزدی درباب ی مفقودکتاب» اما همچون جلدهای دیگر سرمایه سپرده بود

  است. باقی مانده

ید تولید و بازتولدورپیمایی را که یکی  دورپیماییاین دو  وقتی در ساحت نظر

ها کارکرد کاال مکنیمییکی ست، مشابهی برای نیروی کار ادورپیمایی سرمایه و دیگری 

 . کنندمیشان را آشکار دوگانه

ری شده داهم ابزار تولید )خری ،اندشدهی تولید دارسرمایهکاالهایی که تحت تولید 

ب کارگران با ز جان)خریداری شده ا یمصرف اقالمهم یه با پول( و از جانب سرما

و در  سرمایهدورپیمایی ایز از باید متمدوم تولید دورپیمایی . استدستمزدهایشان( 

 گونه است: این دورپیماییفرض شود. این عین حال در ارتباط با آن 

 
در  که بعد از آن شودمی( مبادله cA)اقالم مصرفی  در ازایکارگران  ( نزدMپول )

تولید  «آیند تولیدفر»چه در این اما اکنون آن. شودمی( مصرف P) فرآیند مشابه تولید
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که تولید آنمحض به( است. pL) یعنی نیروی کار کارگر فردمنحصربهی ، کاالیشودمی

 . شودمیفروخته  (M) در ازای دستمزد دارسرمایه)یا بازتولید( شد، به 

 دهدمیسرمایه رخ  یواسطهبالدورپیمایی از  خارجتولید نیروی کار  از این پس،

نیروی کار، ابزار  ،سرمایهدورپیمایی درون ماند. اتی باقی میبرای آن حی همچنان اما

، ار مزدیکدورپیمایی اما درون  آن است. تحقق ارزشرای بازتولید سرمایه یا تولیدی ب

ارزش مصرف )غذا، پوشاک، سرپناه، آموزش( مصرف  عنوانبهکارگر کاالهایی را 

ا فرآیند کارگر ی د بازتولیدِ خوددوم فرآیندورپیمایی تا خود را بازتولید کند.  کندمی

 ست. وخود ا دگرگونی

که تحت کنترل خود  دگیرمید فعالیت هدفمندی را در بر دوم تولیدورپیمایی 

سرمایه نیست بلکه رشد خود کارگر است.  یابیهدف این فرآیند ارزشکارگران است. 

ی تغییر و رشد دارسرمایهکه خود با رشد  در طی زمان ی کارگرشدهنیازهای نهادینه

 اجدر این ابزار تولید. کنندمیفرآیند کار فراهم  دورپیمایی ای برای این، انگیزهکنندمی

ارد. نیاز د هاآن بهبازپروری کارگر برای  یطبقهکه  های مصرف متعددی هستندارزش

نیازهای »ها آن ؛بیش از ابزاری صرف برای بازتولید زیستی ساده هستند هانآ

 اند:«جتماعیا

 

بخش واالتر و حتی فرهنگی، تحرک در جهت منافع مشارکت در امور رضایت

ی او ، آموزش فرزندان، رشد ذائقه، حضور در جلسات سخنرانیاشتراک روزنامهخود، 

اقتصادی فقط با  لحاظبه، کندمیو غیره، سهم او از تمدن که او را از برده متمایز 

، ممکن کار در شرایط مساعدی استادامی که او م خوشیگسترش سپهرهای 

 30.شودمی
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 هکاالهای اجتماعی دسترسی داشتچنین بهد توانمیکارگر  یطبقهآیا  که این مساله

ه وجود چنین کاالها و خدماتی در جامعه وابسته نیست بلکه ، فقط بمقدار آنباشد و 

 سرمایه را بازتولید )که ایه و نیروی کار برسر ارزش اضافیبه کشمکش میان سرم

تا  کندمیرا مصرف  یکارگر ارزش مصرفوابسته است.  ،( و بر سر سبد کاالهاکندمی

ولید است، بازت نشان داده خوبیبه لبوویتز طورهمان، اما فراهم کند اینیروی کار تازه

 ست:نیز ه برای کارگرلی آهایدنیروی کارگر متضمن هدف 

 

 یتفعال»، شودمیفرآیند کار در نظر گرفته  عنوانبهکه  کارگر ]فعالیت[ وجه دوم

ر از پیش تصوعبارت دیگر هدفی  حضور دارد. بهاست که در این فرآیند  «مندیهدف

تصور کارگر  ]این هدف[... وجود دارد که و پیش از خود فرآیندل آهاید صورتبه ،شده

ست ا شده از تولید، هدفیتصور ف از پیشیافته در جامعه است... این هداز نفسِ تعین

 31.کندمیتوصیف  «پیشرفتنیاز خود کارگر به » عنوانبهکه مارکس 

 

 منظر نیازها و اهداف او ضروری است وادی که برای تولید کارگر ازمبا وجود این، 

ازی آزاد نیروهای ذهنی و ب»یا  «برای آموزش و رشد فکری الزم زمان»غذا، سرپناه،  -

ند ا که این فرآیی محقق شود، چردارسرمایهد درون فرآیند تولید توانمین - «او بدنی

نابراین باجتماعی کار.  یو نه توسعه است سرمایه بنا شده یابیارزش بر یکل طوربه

 دبدان نیاز دار همواره چهدر آن علت سرشت اصلی این فرآیند، کارگر پیشاپیشبه

ی مبارزهی تر یعنمبارزه برای درآمدهای بیش ینو بنابرا شودمیناقصی بازتولید  طوربه

به  نجامسرا. است جا گرفتهیک شکل  عنوانبهدرون ساختار اصلی کار مزدی  ،طبقاتی

را درک چ رسیدیم کهله أمس یا اینبازتولید اجتماعی  یز نظریهایکی نتایج استراتژ

 ضروری است. بالفعل ما در مقابل سرمایه ی مبارزهی در دارسرمایهجامعی از 
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 استراتژی عنوانبهبازتولید اجتماعی چارچوب 
 سود: «واقعیمقدار »گوید مارکس می

ای که ؛ مبارزهشودمیتعیین دائم میان سرمایه و کار ی مبارزهفقط از طریق 

بدنی آنان و افزایش روز  ]نیازهای[همواره به کاهش دستمزدها تا حداقل  دارسرمایه

گر همواره در سوی که کاربدنی آنان، گرایش دارد؛ در حالیکاری تا حداکثر توان 

 د. گیرمیمخالف قرار 

 32.«دهدمیحوالت  دو سوی مبارزهنسبیِ  قدرت خود را به پرسش از» مبارزهاین 

ان دارسرمایه، از کندمی بیانیستم را جا منطق درونی این سمارکس در این گرچه

 کل گوید بلکه از سرمایه در مقامنمیسخن  هاتحت فرمان آن های کاریِفردی و محل

 عنوانبهنظام این  که با وجود پدیداری دهدمیمارکس نشان  در واقع گوید.سخن می

 بازیگر اصلی «کلی سرمایه در مقام امر»، در برابر ما« متعددهای سرمایه»از  ایمجموعه

 «سرمایه در مقام امر کلی»ذاتی تعینات  یواسطهبهدر نهایت  متعددهای است؛ سرمایه

 . شوندمیشکل داده 

ز اال ؤس، برای نامیممی کاری نظریه ازتولید اجتماعیِرا که بروش  این چنانچه

 شده داریم:داده فرضِتعداد محدودی  ،در محل کار استفاده کنیم مبارزه

تالش خواهند کرد تا  های فردی در رقابت با یکدیگرایهسرم -1

 .کنندتری از کارگر تصاحب بیش ارزش اضافی

( و کمیّت) تا زمان واهد آوردخ فشار از سوی دیگرکارگر  -2

نیاز د اجتماعی خو که برای پیشرفت یفیت زندگی( را)ک یدستمزدها و منافع

ا تر یی کاری کوتاهبرای هفته مبارزه. این امر اغلب شکل افزایش دهد ،دارد

 د. گیرمیخود به در محل کارتر و شرایط کاری بهتر دستمزدهای باال
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 به را در جهت مقابل ی مسیرهاهمه شرایطی کهارگر چیست؟ کل آهایدشرایط 

ی اندازهفقط به شرایطی که کند،را نابود  و همزمان ارزش اضافی دهدسوق خود  سوی

تا  داز آن او باش ماندهباقیزمان کار کند و معیشت خود بازتولید های الزم برای ساعت

از آن پس  ناممکنی است چرا که حلراهاین هر کاری که خوشایند اوست انجام دهد. 

ره در و غیتر بیش زایایمو  دستمزدها برسر مبارزه نخواهد بود.سرمایه  دیگرسرمایه 

های کار و در مقابل ای از محلمحل کار در مقابل یک رئیس یا حتی در مجموعه

 در مقابل کاردر مقام امر کلی اساسی سرمایه ی مبارزه، فقط بخشی از خاصسای ؤر

اما کنار گذارد د رئیس فردی را توانمیکارگر حتی  است. در مقام امر کلیمزدی 

ر باین نظام  که مادامیکل را انتخاب کند ) در مقامخارج از این نظام چیزی د توانمین

 :(برقرار باشد مدار سابق

ت، اس را یعنی کسی که خود را به آن فروخته اردسرمایهبر همان منوال که کارگر 

ی که دیگر کاربرد یا استفادهآنمحض به نیز دارسرمایهو  کندمیترک ، کندمیانتخاب 

منوال که زمانی مناسب همان به، او را باشد مورد نیازی که بتوان از او اخذ کرد، نداشته

 .کندمیتشخیص داده بود، اخراج 

 یهطبقد کل توانمیها منبع درآمد او فروش نیروی کارش است، ناما کارگر که تن

د. هستی خود پایان ببخش که بهرا کنار گذارد مگر آن دارسرمایه یطبقهخریداران یعنی 

 یرعهدهبتعلق دارد؛ و  دارسرمایه یطبقهتعلق ندارد بلکه به  دارسرمایهاو به این یا آن 

 33بیابد. را دارسرمایه یطبقهداری در یعنی خری ،خودرئیس خود اوست که 

معموالً بر علیه رئیس فردی یا  هاآن مبارزترین، حتی ی کارگریهااتحادیه اغلب

ند. یرگمیرا  «متعددهای سرمایه» که به بیان مارکس شکل اندشدهتجهیزسا ؤرجمعی از 

لیل د د.نگذاررا وامی «کلی در مقام امرسرمایه »ی مقابله با وظیفه کارگریی هااتحادیه

 برای این امر وجود دارد.بسیار خوبی 
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صاحبِ محصوالت  عنوانبه»، قدرت سرمایه دهدمی نشان لبوویتزکه  طورهمان

برای خرید نیروی کار  را این امر توانایی سرمایه. «است رازآمیزکار... هم مطلق و هم 

ی ارزهمبکارگر از است  قرارگر ا. کندمیدر فرآیند تولید تقویت  و تسلیم کارگران

نیروهای اجتماعی را به این سو هدایت  یرود و همه ترجزئی برای شرایط کار بهتر فرا

قدرت با  بایدی فردی و اجتماعی تولید کنند، برای توسعه یمصرف کند که فقط ارزش

آن  قدرتبا  سپهراما قدرت سرمایه در این . کرد کل مقابله در مقامسرمایه  زیربناییِ

 . تفاوت کیفی داردهای محل کار مبارزهدر 

یر ان خاص و کارگران مزدبگدارسرمایهی مستقیمی میان در این سپهر فضای مقابله

، وجود شودمیناخواسته در بازار کار و محل کار ظاهر چه خاص در قیاس با آن

ار وابستگی ک مثابهبهمالک محصوالت کار  عنوانبهسرمایه  قدرت ]به جای آن[..ندارد.

 34.شودمیمزدی به سرمایه در مقام کل پدیدار 

از طریق افزایش مطلقِ : یابدمیایش افز به دو روش توجه کنید که ارزش اضافی

آن  موجبی زندگی که بهدستمزدها یا کاستن از هزینه کاهش روز کاری و از طریق

ارزش مارکس ارزش نسبی و  لکه طبق استدال. حال آنیابدمیزمان کار الزم کاهش 

ی یابارزشواضح است که با برخی از وجوه فرآیندِ  اند وهم مرتبطمطلق مفاهیم به

با سهولت در محل کار  (ی رئیس برای کاهش دستمزدهاهاتالش مثال عنوانبه)

   .دکرمقابله  توانمی وجوه سایرنسبت به  تریبیش

 کل گاهی در مقاماین نظام  گونهچهکه ره کنیم اشاتاریخی  اینمونه به اجازه دهید

ش افزایطور کلی بهکارگر  یطبقهی زندگی هاهزینهارزش نسبی را از طریق کاهش 

نی زمیدر طول قرن هجدهم، به بخشی از طبقه کارگر در بریتانیا رژیم سیب. دهدمی

ی غذیهی تهاهزینهکه ای گونهتری نسبت به گندم بود، بهدادند که انتخاب غذایی ارزان

ای پی  .یافت تنزل نیز طور کلیبهدرنتیجه ارزش کار  اجبار کاهش یافتبهکارگران 
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 یهطبقن زندگی امورخ پرشورترینیکی از بهترین و بدون شک یکی از  4،تامپسون

برای بیش که  نامید «رژیم غذایی ]مبتنی بر[ طبقاتی مستمر جنگ»را  این اقدام، کارگر

-کلاین جنگ طبقاتی چه شراه افتاد. به انگلیس کارگر یطبقهه سال در مقابل از پنجا

 ینقطهدر  اضافیکه ارزان کردنِ کار، ارزش در حالی د؟گیرمیخود  به مشخصیهای 

سازی کار فقط ارزان در محل کار است،سا ؤرافزاید و از این رو به سود تولید را می

 کندتأثیرگذاری ارائه میشرح تامپسون  .دگیرمیورت نصسا ؤراز جانب در محل کار و 

 دنبال آنند کهداران و خود دولت بهمالکان، کشاورزان، کشیشان، کارخانه» گونهچه که

حاکم  یطبقهسپس  35.«زمینی سوق دهندکارگران را از رژیم گندم به رژیم سیب

وسعت  اجباربهگندم نسبت به را زمینی تحت کشت سیب زمینیک طبقه،  عنوانبه

استفاده از »شود که میدرستی مدعی به 5و مورخی چون رادکلیف ساالمانبخشد می

ترین دستمزد ممکن زنده د تا با کمسازمیزمینی... در واقع، کارگران را قادر سیب

قرن پایان در  گونهچهاست که  نشان داده 6، ساندرا هالپرینبه همین ترتیب 36«.بمانند

-مستعمرات، با راه و کنترل آن بر بریتانیا در فراسوی دریاهاگذاری هم، سرمایهنوزد

، بالتیک ]یحوزه[غالت آمریکای شمالی و سازی برای بندرگاه و کشتی، هاآهن

که با کشاورزی  تری را برقرار کردارزان بازگشت مواد خام و مواد خوراکیجریان »

  37.«کاهش دادکارگر محلی را  یطبقهدستمزدهای  کرد ومحلی انگلستان رقابت نمی

های در مقابل سرمایهشان سرشتدلیل بهها حتی بهترین آن، کارگریی هااتحادیه

ی باال نیاز به مقابله با سرمایه در کلیت آن هامثال، اما کنندمی مبارزهخاص و مشخص 

، راگیریفدر غیاب چنین مخالفت »د که گیرمینتیجه  درستیبه لبوویتز. دهدمیرا نشان 

                                                      
4 E.P.Thompson 
5 Radcliffe Salaman 
6 Sandra Halperin 
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جنگند اما نه در مقابل بازار کار و محل کار می در مقابل مسائلِ کارگریی هااتحادیه

 38«.علل این مسائل

-ارزهمبی درباره دقتبهاول،  المللبینمارکس برای رفقای سوسیالیست خود در 

بیش از » کارگریی هااتحادیه وی گفت. است اخطار داده کارگریی هااتحادیههای 

 و هنوز قدرت اندکرده وابستهبا سرمایه  فصلبالهای محلی و مبارزهبه  حد خود را

یل دل. «اندکردهدرک نطور کامل به یرا برای مقابله با بردگیِ خود نظام دستمزد خود

 اسیاسی و اجتماعی عام جدی هاجنبشتا حد زیادی از »که اینآنان چیست؟ بینی کوته

حض مهای مبارزهو فراروی از  بینیکوتهغلبه بر این ی مارکس . توصیه«شده بودند

 دستمزد بود: سربر اقتصادی

 کارگر برای یطبقهی دهندهمراکز سازمان عنوانبهاکنون باید بیاموزند تا ها همآن

بش هر جن از ها باید. آنبزنند عملدست به  آگاهانه خود رهایی کامل یمنفعت گسترده

که خود را مدافعان ها آن، حمایت کنند. اجتماعی و سیاسی که در این جهت قرار دارد

ند توانمی، نکنندمیبر این اساس عمل و  ندگیرمیدر نظر  کارگر یطبقهو نمایندگان کل 

 افع بدترینمن دقتبهها باید ندازند. آنرا از قلم بی شان نیستندی را که عضو اتحادیهافراد

وان شرایط استئنایی موجود ناتل دلیبهکه را مزدبگیر همچون کارگران کشاورزی مشاغلِ 

ها باید آن .در نظر بگیرند اندشدهرها ]یافتهفرانسوی: ناتوان از مقاومت سازمان متندر [

ی وسیع کارگران را متقاعد هاتوده :در متن آلمانی و فرانسوی[کل جهان را متقاعد کنند 

 هاونمیلیو خودخواهانه نیست بلکه برای رهایی نه بیناکوتهی آنان هاتالش که ]کنند

 39است. شده،سرکوبانسان 

 اقتصادیی مبارزهکه چرا فقط  ، روشن نیستقرار دهیم را الگو اگر خود مارکس

 طبقاتی برگزید. هر جنبش مبارزه عنوانبهباید را در محل کار  مزایابرای دستمزدها و 

 یکل طوربهکارگر  یطبقهاوردی برای دست کسب دنبالبهکه را سیاسی اجتماعی و 

 عنوانهببایستد، باید  یکل طوربهیا در مقابل قدرت سرمایه  باشدگیری کرده جهت
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ین ترعظیم در جریان تأمل است کهقابل طبقاتی در نظر گرفت. ی مبارزهوجهی از 

ر د کارگریفعال کردن اجتماعات  کارگر و منحل یقدرت طبقه های تخریبتراژدی

کلیت اجتماعی تولید ارزش و بازتولید  این بصیرت در مورد عملچهل سال اخیر، در

  است. از دست رفتهنیروی کار 

ممکن است بتواند یا نتواند برای  کارگر یطبقهاز تاریخ،  مشخصی یدر هر لحظه

کارگری ممکن است وجود  یهااتحادیه تولید بجنگد. ینقطهتر در دستمزدهای بیش

کاالها  دسب از طریق تغییراتبا وجود این، باشند یا ضعیف و فاسد باشند.  نداشته

اقعی و طوربهاجتماعی(، اعضای این طبقه  کاالهای کمیّت)افزایش یا کاهش کیفیت و 

از  تممکن اس شانمبارزات کهباوجود این اما؛ اندآگاه شانزیستاتی بر از چنین تغییر

عبارت به .نباشدنیازها و الزامات این طبقه اما در عین حال بازتاب  ،تولید برآیند ینقطه

ول ح مبارزهتر ممکن نیست، انواع دیگر برای دستمزد بیش مبارزه زمانی کهدیگر، 

 یی نولیبرالیسم یعندر دورهپس آیا . امکان بروز داردبازتولید اجتماعی دورپیمایی 

ای هتولید )برای دستمزدها( در بخش ینقطهفعال در  یی کارگرهااتحادیهزمانی که 

 یهاشجنببا رشد که  نیستبرانگیز تعجبآیا بزرگی از جهان ضعیف یا ناموجودند، 

و  7کوچابامبابرای آب در  مبارزهبر شرایط زندگی، از  اجتماعی حول موضوعاتِ دایر

، ستان و جاهای دیگرانگلکن مناسب در مسمقابله با اخراج از زمین در هند و ایرلند تا 

کشی بهترین شکل از جانب مخالفان ضد ریاضتبه مواجه هستیم؟ این طرح احتماالً

 Que se lixe a troika! Queremos as nossasاست:در پرتغال خالصه شده

vidas! (خواهیممان را میزندگی 8!ترویکا )لعنت بر! 

 

                                                      
7 Cochabamba 
8 Troika 

ی اروپاکشور انگلیس، فرانسه و آلمان در اتحادیه سه  
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 همبستگی و تفاوتکارگر:  یطبقه
ازیم. بیند نگاهی کارگر یطبقهخود از  مفهومی به درک باردیگرپس از این باید 

هانی کارگر ج یطبقهچه کسانی  م کهپردازمیبه این بحث ن انضمامی طوربهجا در این

ی درباره بحث پیشین یآن، در ادامهجای به. استمهمی  امرگرچه  ؛دهندمیرا تشکیل 

یشنهاد خواهم را پ سه نکته، «تولید»و  «اقتصاد»تری از کامل دیبنصورت تشکیلنیاز به 

رک ، دوم دی انقالبیسوژه عنوانبهکارگر  یطبقهبیان نظری جدیدی از نخست  کرد:

ی لحظهرگران مزدی در کا عنوانبهکارگر نسبت به آنانی که  یطبقهتری از وسیع

ه طبقاتی برای ارجاع بی مبارزهبه  و سوم، توجه مجدد اندشده گرفته کاربه مشخصی

 برای دستمزدها و شرایط کاری. مبارزهاموری ورای 

به  مارکسفرض اصلی این توجه مجدد، فهم خاصی از ماتریالیسم تاریخی است. 

 :که کندمیما یادآوری 

لیدکنندگان تو نشأت گرفته از مزدبیاقتصادی خاصی که مطابق آن کار اضافی شکل 

 تقیماًمس این شکل که طورهمان، کندمیط میان حاکم و محکوم را تعیین ، روابمستقیم

ر کننده بر آن اثعامل تعیین عنوانبهخود ی نوبهبهاما  دگیرمیاز خود تولید نشأت 

 40.گذاردمی

از  حاکماناز طریق آن ی، کار مزدی شکل عامی است که دارسرمایهنظام  در

نژاد،  ت بهسرمایه نسب ی،انتزاعدر شکل  .کنندمی تولیدکنندگان مستقیم سلب مالکیت

 شانروی کارنی مادامی کهتفاوت است ی مستقیم بیهای تولیدکنندهجنسیت یا توانایی

بل که در بخش ق طورهماناما روابط تولید، . واداردیند انباشت را به حرکت بتواند فرآ

های با نهاد گذشتهگرفته در لشک در واقع نوعی الحاق روابط اجتماعی موجودِدیدیم، 

مثال، سرشت جنسیتیِ بازتولید نیروی کار  عنوانبهو اشکال دولت است.  لزمان حا

 همین ترتیب،به. کندمیرا مشروط  اضافیالزم برای استخراج ارزش  هایمحرک
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ولید ازتببخشد چراکه را استمرار میخانواده ی گرایانهجنسدگرشکل نیازهای سرمایه 

 .کندمیحفظ را روی کار سلی نین

ارگر از این وجه حائز اهمیت است. مارکس ک یطبقه موجود در «تفاوت»پرسش از 

ی متفاوت هاگروهبه در بحث خود از کارگر ایرلندی تر ذکر شد، که پیش طورهمان

 کارگر انگلیسی با دسترسی به سبد بهتری از کهحالی، در کندمیاشاره کارگر  یطبقه

رگر ایرلندی کا ،شودمیتولید  - است نیازهای او با این سطح باالتر تطابق یافته - کاال

 روشن است. ماندزنده می« ترین نیازهاحیوانیحداقل »حیوانی وجود فقط با در سطح 

قومیت  بسببهرلندی ثابتی است که باور نداشت ارزش نیروی کار کارگر ایمارکس که 

دان آن طبقاتی یا فقی مبارزهی نتیجهاین امر بلکه . است اشتر از همتای انگلیسیکم

ها اشتراک منافع طبقاتی خود را با ایرلندی بایدکه  است و این کارگران انگلیسی بودند

 . یافتندمیدر طور کلیبهدر مقابل سرمایه 

ت وسعت و کیفی اساسیِ تعیینی لفهؤم عنوانبهطبقاتی ی مبارزه لحاظ کردن

اهمیت مفهوم مارکسیستی  خوبیبهد تا سازمیما را قادر لید اجتماعی کار، بازتو

 ،مشخصی تاریخیِ هر لحظهدر که تصدیق این دریابیم. را طبقه موجود در «تفاوت»

متفاوتی تولید شود )با دستمزدهای متغیر و  صورتبهکارگر ممکن است  یطبقه

قیقتی تجربی ی حچیزی بیش از بیان سادهدسترسی متفاوت به ابزار بازتولید اجتماعی( 

روابط اجتماعی انضمامی و  چگونگی مشارکتبا نشان دادن این چارچوب است. 

 دهدمیان را نش های طبقاتیای از همبستگی، رشتهبازتولید نیروی کار اتِمبارز تاریخ

محل کار و  ]در مبارزه [ برای تمام کارگران، چه در« سهم از تمدن»برای افزایش که 

 گیرد.بباید شکل  آن خارج ازدر چه 

 کارگر یطبقهتاچریسم ، زمانی که 1980 یدههریموند ویلیامز در بریتانیای اوایل 

این ری نظ صورتبه های لیبرالیطیفی از نظریه و وحشیانه موردضرب قرار داده بودرا 
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ی مبارزهب میان خطرات دوگانگی کاذ خوبیبه، بود قرار دادهمورد هجمه طبقه را 

  :را درک کرده بود «ی جدید اجتماعیهاجنبش»طبقاتی و 

ی اخیر جدا از منافع و نهادهای ی اجتماعی مهم سی سالههاجنبشتمام » 

، جنبش محیطیزیست . جنبش صلح، جنبشاندشدهیافته آغاز طبقاتیِ سازمان

نمانی... همگی خاعلیه فقر و بی کارزارهاحقوق بشر و  یهاسازمانزنان، 

که  ندگیرمی سرچشمه تصوراتینیازها و  که از اندخصیصهدارای این 

ارند ها ندآن توجه به برای وقتیا  اقتصادی جای مبتنی بر منافع هاسازمان

 41«.اندکردهها غفلت از آنسادگی بهیا 

یس در ایاالت گری پلضد وحشی مبارزات فهرستبه این  توانمیامروزه 

 . را اضافه کردمتحده 

ا ی باشند محل کار رخ دادهبیرون از  مبارزاتممکن است این  کهبا وجود این

 وعاین ن، ویلیامز پوچی باشند گرفته انجام فراطبقاتیدر ظاهر برای منافع 

 : است دادهرا نشان  نماییخصیصه

ین بها دادن به امعناست کنار گذاشتن و کمبیکامالً  پس زینچه نآ»

این  .ندازپردمی "یطبقه متوسط مسائل" بهکه دلیل این  به ستهاجنبش

امر پیامد خود نظم اجتماعی است که این موضوعات را به این شیوه 

ت که این معناسبیهمچنین . کندمیگذاری و ارزش دهدمیانعکاس 

یستند، کارگر مرتبط ن یکه با منافع اصلی طبقه موضوعات را به این دلیل

تعلق دارند.  این طبقه منافع اصلی به از هر لحاظها آنگذاشت.  کنار

ند که بیش از سایرین در معرض فرآیندهای صنعتی ااین کارگران

ش کارگرند که بی یطبقهزنان اند. محیطیهای زیستخطرناک و تخریب

 42«.انداز سایرین نیازمند حقوق جدید زنان
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ته پنداش «طبقاتیی زهمبار»مدافع یی که هامانسازاگر به هر دلیل تاریخی، 

ین معنا به ا ، از شورشی بودن بازمانند،کارگریی هااتحادیه، همچون شوندمی

در واقع ند. ا«فراطبقاتی» هامبارزهاز میان رفته یا این  «طبقاتیی مبارزه»نیست که 

وضوعات این م هیچ کدام از»: شودمیمتذکر که ویلیامز هوشیارانه  طورهمان

 -یداررمایهستولید ی شیوهاصلی  هاینظامما را به ، نیستند که در صورت پیگیری

 43.«نرسانندصنعتی ... یا به نظام طبقاتی آن 

مک به ما ک لید کاالها و بازتولید نیروی کارتو پیچیده و واحدِی شیوهفهم 

ه های تاریخی گذشته گرفتهایی که از دورهسرمایه با درسکه  تا دریابیم کندمی

 کل کار جامعه قطعیتصاحب  گونهچهکارگر  یطبقهو مبارزات خود در مقابل 

. کندمیدهی اجتماعی سازمان صورتبهی مبتنی بر جنسیت و نژاد هاشیوه به را

، های اجتماعی نژادبندیطبقهد نسبت به توانمیبنابراین فرآیند انباشت ن

دنبال آن است که این به باشد بلکه اعتنابیجنسیت  یا های جنسیگرایش

ی یافتهبر شکل تعینخود ی نوبهبه، که کنددهی سامانرا شکل دهد و  هابندیطبقه

ی مزد فضاهای زندگی روزمره -کاری رابطه. گذارندمی اثر اضافیاستخراج کار 

 . کندمیغیرمزدی را اشباع 

 

 «کندمعلق میسرمایه را  خودِ ،کارگر یقهطبی نیروهای وسعهت»
 ید بابازتولید اجتماعی نیروی کار با م اگرطرح کردم ]تاکنون[که  طورهمان

کارگر  یطبقه، این امر برای طرح دومم که بازاندیشی سازگار باشد تمرکزگرایی نظری

 ای دارد؟چه فایدهاست، 

ر دکه  دهدمینشان را  یرهاییمسروابط اجتماعی و  ،بازتولید اجتماعیی نظریه

ارگر، ک یطبقهچگونگی درک  از دید ما را بازتولید نیروی کار درگیرند و از این طریق

 بخشد.وسعت می
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از طبقه مانند  محدود نباید با درککه چرا  دهدمیچارچوب فکری توضیح این 

کنار سادگی به، وجود داردسرمایه  باکار مزدی  اکنون در تقابلکه هم یاساده درک

 یبازشناسی عوامل بالقوه چنینو هم از قدرت طبقاتی را ما درکچرا که بیاییم. 

 محدود خواهد کرد.  طبقاتی همبستگی

ون برای اکنممکن است تعریف درستی برای کسانی باشد که هم «ارگر مزدبگیرک»

 لحاظ «ی کارگریعضو اتحادیه»مجدداً آنان را  ، اما چنین نگاهیکنندمیدستمزد کار 

د نولد باشم یطبقه تمام افرادهای انقالبی باید کارگر برای مارکسیست یطبقه. کندمی

که ننظر از ای، قطعانددر کلیت بازتولید جامعه مشارکت داشته خود که در طول زندگی

، هاز طبق چنین دید جامعیکرده باشد یا نه. پولی پرداخت  هاآن کار سرمایه در ازای

از هند  منعطفکار  ساعاتمادر کارگر با آنجلس، در لس 9کارگر موقت هتل التینکس

وقت متما معلمدر خانه بماند، ی مراقبت از کودکان ناچار است ی باالهاهزینهدلیل بهکه 

ی  اتحادیه، مرد و بیکارِپوستکارگر سفیداز شیکاگو و  مدرسه تبارامریکایی افریقایی

دیگر با یکها آن. کندمیدیترویت را با یکدیگر متحد  ( سابقUAW) ومبیلکارگران ات

 کارگر با یطبقهبرمبنای نگاه بازاری همچنان موجود به  کهاین نه شوندمیمتحد 

 این ایده راد توانمیچنین دیدی مبتنی بر  دهی استراتژیکسازمان. کنند رقابتیکدیگر 

 کارگران دیگر یهمهآزار سه در شیکاگو در واقع معلم مدر آزارکه  بسط دهدمجدداً 

-بالفاصله چارچوب، طبقه ]مفهوم[کلیت اجتماعی به  درک بازگرداندنمحض به است.

   م.کنیمی را آغازطبقاتی ی مبارزه بندی سپهر

م حاک یطبقه از جانبطبقاتی ی مبارزهی نولیبرالیسم، گذشته یدههدر چهار 

 ایی دوجانبهکه حملهبسیار مهم است درک این امر  ؟ده استبوبه چه شکل جهانی 

و ار های کاست تا تولید را در محلگرفته کار جهانی صورت سرمایه در برابر طرفاز 

                                                      
9 Latinx 
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گوشه و کنار زندگی ها و ، جماعتهاخانهفرآیندهای اجتماعیِ بازتولید نیروی کار در 

 . ساختاردهی کندمجدداً بیازماید و  روزمره،

- هودب هااتحادیهقدرت  یوانهشکلِ شکستن پشتبه حمله اساساً این در محل کار، 

از  ایدنباله رویبر  44،امکه در جای دیگر مطرح کرده طورهمان، ینظام نولیبرالاست. 

ز ی آن عبارتند اهامثالآشکارترین ، است بنا شدهکارگر جهانی  یطبقههای شکست

 نساجی( و کارگران 1981در ایاالت متحده )هوایی کنترل ترافیک  مراقبانی[ ]اتحادیه

 .(9841-85)10( و معدنچیان در انگلستان1982) در هند

 شکلِ ضد ،کار مولد ی آن بهحملهحاکم در محل کار یا  یی طبقهاگر حمله

کار  هبهجوم . است جا ختم نشدهبه این مساله ، قطعاًگرفتهخود به یخشنای اتحادیه

در کشورهای است.  اندازه وحشیانه بودههمان به، از محل کار خارجولیدی در بازت

در مورد . است بوده غالبمسیر دوم حمله حتی  است گفته شود که ممکن خاصی

کیم و  12،انور شیخ 11،نالیمحققان بسیاری از جمله دیوید مکایاالت متحده، 

کارگر و استانداردهای  یطبقه معیشت تنزل مطلق گونهچهاند که نشان داده13موودی

فضاهای کلیدی . است هایجاد کرد 1980 یدههدر را ی دارسرمایه گسترش ،کار

مهم ی هابرنامه تقلیلخدمات اجتماعی و  سازیِبازتولید اجتماعی با افزایش خصوصی

ی هاخانوادهحمایت موقت از  زیر سن قانونی، کودکان حمایت ازفدرال همچون دولت 

 در جنوب. اندقرار گرفتهاجتماعی، مورد تهاجم  تأمینی بیکاری و هابیمهد، نیازمن

 افزایش اجباریشکل و بانک جهانی  المللی پولصندوق بیناز جانب جهانی این امر 

                                                      
10 United Kingdom  

11 David McNally 

12 Anwar Shaikh 

13 Kim Moody 
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ی هاانهداز  تنابهیعشامل مقدار م این کشورها درکه  گرفتهرا  یوارداتمحصوالت قیمت 

  .است ، سوخت و دارو بودهخوراکی

کارگر  یبر کل طبقه استراتژیک طوربهجنگ طبقاتی آشکاری بود که  که این اقدام

کار از ثر ؤمدقیقاً به این دلیل بسیار نه فقط بر اعضای مزدبگیر آن؛  و شدمی تحمیل

سازی سرمایه از طریق خصوصیبه ورای مرزهای محل کار بسط یافت. درآمد که 

جدید تبه دنبال آن بود تا کار و تنزل کیفیت خدمات،  همگانیمندِ منابع سابقاً نظام

که همزمان تمام مسئولیت و تر سازد در حالیپذیرتر و پرمخاطرهآسیبروزانه را  قوای

 فرآیند تنزل کار بازتولید اجتماعی .بگذارد منفردی هاخانوادهبازتولید را بر دوش  بار

 وانستهتسرمایه که  است صورت گرفتهشکل ثرترین ؤمبه  زمانی های اجتماعیدر زمینه

 ایهدوبار مجدداً بیافریند یا قدرترا ها آن، استفاده کند لطهسو گفتارهای ها کرداراز 

در های ملکه» میدن در شیپور نژادپرستی در ضدیت باد از نولیبرالیسم ببخشد.ها به آن

های جنسی را انتخاب که بدنایجاد جذابیت جنسی در ی جدید هاشیوه و 14«آرامش

 یقهطبای برای ضربه زدن به ی خالقانههاشیوههراسی، تا افزایش اسالم دهدمیکاهش 

تگی های همبسفرهنگاین اقدامات اعتماد طبقاتی را تخریب کرده، است.  کارگر یافته

در زدودن  ـ اهجماعتبرخی در  ترمهماز همه  –را فرسوده و در گذشته یافته تحکیم

  است. ی طبقاتی موفق بودهپیوستگی و حافظه مفهوم کلیدی

 

 

 

 

  

                                                      

Welfare queens 14 مختلفی مورد حمایت  دالیلبه: به زنانی در ایاالت متحده اشاره دارد که

 بودند. دولت رفاه قرار گرفته



 

 
 

 «ی زنمسئله»ی درباره 35

 کارخانه بستر فراسویفضاهای شورش: مقابله با سرمایه 
-یم تجاریِی زدهبهتاخیر کارخانه در هند به گزارشگر  تسخیررهبران یکی از 

اما وقتی تو به جانتر  زنی کارگران بیش از همه در کارخانه است،قدرت چانه»: گوید

روی هیچ گوش شنوایی می (دهلیدر در پایتخت هند سنتی میدان اعتراض ) 15مانتر

 45«.برای تو وجود ندارد

یاسی س -درک متعارف اقتصادی تراین کارگر شورشی بیشتشخیص تجربی 

 امکانِاز مارکس  «غالب»خوانش سرمایه است.  -مارکسیسم انقالبی از روابط کار

 یعنی ،دبینمیتولید  ینقطهعمدتاً در کارگر با سرمایه را  یطبقه اصلیسیاسی درگیری 

  قدرت را دارند. ترینکه کارگران برای اثرگذاری بر سود بیشجایی

 در چارچوب «تولید» بندیطبقهجایگاه از  رفخالف ع ی، خوانشمقالهجای تا این

ضای ف عنوانبهاستراتژیک محل کار  گاهباید به جایاکنون ؛ هممذکور ارائه شدی نظریه

مناطق »نمونه  عنوانبه، محققان اخیر جنوب جهانی. پرداختدهی سازمانمحوری 

توجه این مناطق شایانبه اهمیت در چین،  «روزیرژیم کار شبانه»یا  در هند 16«هاکولی

خوابند، میبلکه  کنندمیصرفاً کار نها اند که کارگران در آنفضاهایی پرداخته عنوانبه

عبارت دیگر زندگی جسمانی و کاملی را ورای روند و به، به مدرسه میکنندمیبازی 

علیه سرمایه  ]کار[دهی چنین فضاهایی چه نقشی را در سازمان. کنندمیمحل کار تجربه 

 د؟ یکی ندارژدیگر مناسبت استراتتولید  ینقطهکه آیا مبارزات در تر اینمهم؟ کندمیایفا 

در  (شودمیگونه فهمیده سنتی این طوربهچه طبقاتی )یا آنی مبارزه هایمحدوده

ی تجربی برپایه صورتبهسرمایه را ی سلطهکارگر محل کار بسیار روشن است. 

و قدرت مطلق آن را بر زندگی، زمان و  کندمیاحساس  ی خودی روزمرهتجربه

                                                      
15 Jantar Mantar 

16 Coolie lines 
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 نبنابرای .کندمیای درک و ترسیم هر آیندهزیستن  توان عر واقو د های خودفرصت

روشنی  مقاصدنخست، اهداف و ناپذیر دارند: دو امتیاز جایگزینمبارزات محل کار 

قدرت  اند وبازتولید خود سرمایه تمرکز یافتهدورپیمایی نقاط  دوم کارگران دردارند؛ 

 دقیقاً به همین دلیل استا دارند. عملیات ر ی ازهای مشخصبخش تعطیلیجمعی برای 

د. خوانمی 46«کارگر یطبقهدهی مراکز سازمان»ی کارگری را هااتحادیهکه مارکس 

های ی نخست سرمایه همواره در مقابل بخشست که حملهروهمین  ازهمچنین 

 . این قدرت را از بین ببرد تای این طبقه است: یافتهسازمان

همچون مبارزات خارج از محل کار  تحت شمول نظریه قرار دادنِ به اما اجازه دهید

 یهبرعلسازی آب، خصوصی برعلیهتر، برای مدارس بهتر، مبارزات برای هوای پاک

م یشنهادپبیندیشیم.  مسکن مجدداًتر عادالنهی هارائهای وهوایی یا سیاستآبتغییرات 

ه ک بپردازند کارگر یطبقهازهای اجتماعی نی آن دسته از به این مباحث این است که

 یطبقه یهاتالش ی. این نیازها دربردارندهجتماعی او ضروری استابرای بازتولید 

-ها نیز مبارزات طبقاتیدر این معنا، آن .است «سهم خود از تمدن»ی برای مطالبهکارگر 

 اند. 

های مانساخت ،یبرالیسمکارگر در شمال جهانی توسط نول یطبقه هایمحلهتخریب 

در جنوب است. برجای گذاشته  خالی هایخانهو  های معامالت ملکیبنگاه مخروبه،

 فقرمکان پرورش خشونت و  عنوانبهمحالت پرجمعیت و کثیف وسیعی جهانی 

 «شادی سپهر»ی ها برای توسعهبنابراین خواستِ این جماعت 47.اندشده ساخته

د ، این ایده را بسط دادن1850ر سال مارکس و انگلس د است. مهمیخواست طبقاتی 

 ی تجمعات کارگران مبدل سازند تاو هسته مرکز هر جماعتی را به»که کارگران باید 

 48.«ز منافع بورژوازی مطرح شودپرولتاریا مستقل ادر آن نگرش و منافع 
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ز درک جامع ا مبتنی بر یاعتراض هایاقدامو  هاسازمانبه اکنون نوبت آن است که 

افشاری پکار مزدیِ  امحای ی سوسیالیستی براگر پروژهی بازگردیم. دارسرمایهکلیت 

ارتباط میان کار  دریابیم که کهپروژه شکست خواهیم خورد مگر آن ، در اینکندمی

نه فقط در  فضای اجتماعی و همه نوعزدی و ی غیر مهاشیوهمزدی و سرمایه در تمام 

 . شودمیکار حفظ فضای 

دهی به دنبال سازمان UAW ی کارگران خودروسازی امریکااتحادیهوقتی 

کرات آن ورهبران بوری فولکس واگن در جنوب آمریکا رفت، در کارخانهای اتحادیه

ران ی کارگی زیستهخود در کارخانه و تجربهای اتحادیهنوعی جدایی مذهبی میان کار 

ا ب امضا کردند که هرگزسا ؤردی با ران اتحادیه قراردارهبکردند. در جماعت برقرار 

ها بودند که هرگز اما این جماعتگو نخواهند کرد. وهایشان گفتکارگران در خانه

ه بهرگز بودند، هرگز نوای کار را ننواخته بودند یا  قدرت اتحادیه را تجربه نکرده

اعی اجتم نقش اندکی در بافت هااتحادیهبودند. نرفته تحادیه ر تاالرهای اگردشی د

 ردهک چنین تخریباین سرمایه آن را در چنین جماعتی کهند. بود هها ایفا کردآن زندگی

 رساختهبمجدداً  ستتوانمیاین شرط فقط بهای اتحادیهجنبش  ساخته بود،و مکانیکی 

 ایشیوهط بهآنان و نه فق های زندگیرا در تمام جنبه ایآگاهانهدرک چنین که شود 

  انداخت.به جریان میبخشی در کار 

ی خود این تاکتیک را با تاکتیکی که معلمان شیکاگویی برای بازسازی اتحادیه

ها انجام نداد: آن UAWها کاری را انجام دادند که آنکردند مقایسه کنید.  استفاده

هر و ها سالآنان ند. پیوند داد ترمبارزات در محل کار را با نیازهای جماعت وسیع

کی یبه خود را  یباختند، نشان اتحادیهکنندگان میای را به خصوصیزمان که مدرسه

 ]بستر[ در. کردندمیردند و در مقابل بستن مدارس اعتراض بمی محزونهای از محله

موزش آبرای حفظ حق  متفاوتیای اتحادیهی مبارزهشده در شیکاگو، فقر عمیقاً نژادی

، تاریخی عیی واقاتحادیه پیش از اعتصاببنابراین . شکل گرفت کارگر یطبقهکودکان 
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د داتوضیح میکه  بود شکل گرفتهاز کار کردن و مبارزه در فضاهای ورای محل کار 

 یخودشان برای آیندهی مبارزهتر شیکاگو این اعتصاب را کارگر وسیع یطبقهچرا 

ای هخیابان ،های قرمزکننده در پیراهنو وقتی که معلمان اعتصاب دیدند.کودکان خود 

 ها حمایت کردند. ها متحد شدند و از آنبا آنکارگر  یطبقهند، مردم انباشتشهر را 

ه ک طورهمان های شهر را پر کنندخیابان ،کارگر یطبقهخواهیم که شورشیان ما می

ین اول انجام دادند. این کار را علمان شیکاگوی ماتحادیه در شیکاگو در طول اعتصابِ

 شدهحاصالفهم ، هاییدر چنین زمانبرای استفاده نظریه و پراکسیس  شدن تا آمادهگام 

اری ک گراییاتحادیهیی اقتصادی و گراتقلیلها هکه از ده ؛ یعنی فهمیاز طبقه است

ر ایفا کارگ یطبقهدر  ا قومیتای که نژاد، جنسیت یسازنده نقش باشد. نجات یافته

سر  برزنی تر از چانه، مادامی که مبارزه را با بینش قدرت طبقاتی گستردهکندمی

 به شناخت مجدد نیاز دارد. م،کنیمیاحیا  هاقرارداد

کند و  ویرانپنهان سرمایه را  منزلگاهای قدرت آن را دارد که فقط چنین مبارزه

کار را به جایی برگرداند که حقیقتاً بدان  ملموس سوس وو مح رفیت خالقانهکنترل ظ

 تعلق دارد یعنی به خودمان. 

 

  :مشخصات منبع اصلی
Tithi Bhattacharya, How Not to Skip Class: Social 

Reproduction of Labor and the Clobal Working Class, in Tithi 

Bhattacharya, Social Reproduction Theory Pluto Press (2017) 

(PP 68-93) 

 

  



 

 
 

 «ی زنمسئله»ی درباره 39

 هانوشتپی
 

خواندن  برای nBill Mulleو  Charles Post ،Colin Barker ،Andrew Ryderبا تشکر از 1 

 مانده از اینجانب است.  . خطاهای باقیکه مطرح کردند یو نظرات مبسوطنویس این مقاله پیش

ی مارکس، برگرفته از این تز و ذاتی آن است. مسائل مرتبط با جدایی ظاهری اپایهبسیاری از مفاهیم  2

ز نمود است. برای توضیحات ی مدنی متضمن پرسش امیان اقتصاد و سیاست یا میان دولت و جامعه

 تر نگاه کنید به:بیش
Ellen Meiksin Wood, “The Separation of the ‘Economic’ and the ‘Political’ 

in Capitalism” in Democracy Against Capitalism: Renewing Historical 

Materialism (Cambridge: Cambridge University Press, 1995); Peter D. 

Thomas, The Gramscian Moment: Philosophy, Hegemony and Marxism 

(Leiden, Netherlands: Brill, 2009).  
3 Ellen Meiksin Wood, The Retreat from Class: A New ‘True 

Socialism’(London:Verso,1986),111. 
4 Karl Marx, Capital: A Critique of Political Economy, vol.1, translated by 

Ben Fowkes (New York: Penguin Books, 1976), 280. 
 .274همان:  5
 .270همان:  6
 ار آزادک عبارتیبهمبادله(. کار همیشه نیروی کار نیست )کاالی قابلنیروی کار همیشه کاال نیست » 7

کشاورز را به کار خود  ورزا همچنان کهد فروشمی. برده نیروی کار خود را به مالک برده ننیست

االیی . او کشودمیبار برای همیشه به صاحب خود فروخته همراه نیروی کارش یکد. برده بهفروشمین

انتقال داد. خود او کاالست اما نیروی کار او کاال نیست.  دیگرمالک از دست مالکی به  توانمیاست که 

لکه مالک زمین دستمزد بگیرد؛ ب د. او کسی نیست که ازفروشمیفقط بخشی از نیروی کارش را  فسر

ت. اس وابسته خودرساند و ارباب به زمینی که آن را به ثمر می فد. سرگیرمیمالک زمین از او خراج 

د. او هشت، ده، دوازده، فروشمیاش را با قسمت قسمت شدن کارگر آزاد خود حقیقی از سوی دیگر

به قیمت باالتر به مالک  و ذارد، هر روز مانند روز دیگرگپانزده ساعت از زندگی خود را به مزایده می

. کارگر نه به مالک و نه به زمین وابسته است دارسرمایهمواد خام، ابزار و وسایل امرار معاش یعنی به 

                                                      



 منصوره خائفیی / ترجمه باتاچاریاتیتی  41 

                                                                                                                

ها را بخرد. از ی او به هر کسی تعلق دارد که آنبلکه هشت، ده، دوازده، پانزده ساعت از زندگی روزانه

: 

“Wage- Labor and Capital” in Marx and Engels Collected Works, vol. 9 

(New York: International Publishers, 1986), 203. 

که « کار مزدی»است که  ای نشان دادهکنندهشکل متقاعدبه Jairus Banajiاین تمام ماجرا نیست. اما

 بوده هی شناخته شددارسرمایهاعی پیش از دوره کاالیی است، در اشکال مختلف تولید اجتم نیروی کارِ»

ر د»مزدی این است که کار  کندمیی تولید متمایز هاشیوهی را از تمام دیگر دارسرمایهچه آن«. است

تماعی شکل کلی تولید اج عنوانبهی دارسرمایهنیروی کار کاالیی، مبنای ضروری  در مقام این تعین ساده

 ،این است که کار کندمیی ایفا دارسرمایهست( نقش خاصی که کار مزدی در ا من)تأکید از «. است

 نگاه کنید به:«. ی سرمایه استکنندهتثبیت ،خالق سرمایه، کار

Banaji, Theory as History: Essay on Modes of production and Exploitation 

(Chicago: Haymarket Books, 2011), 54. 

8 Marx, Capital , vol.1, 272. 

 .274همان:9 

 همان10 

 275همان: 11 
 تر نگاه کنید به:برای جزئیات بیش 12

Lise Vogel, Marxism and the Oppression of Women: Toward a Unitary 

Theory (Chicago:Haymarket Books, 2014 [1983]). 
13 Karl Marx, “Outlines of the Critique of Political Economy (Rough Draft of 

1857- 58)”, in Marx and Engels Collected Works, Vol. 28 (New York: 

International Publishers, 1986), 215. 
کار مولدِ ارزش وجود دارد. برای آشنایی  عنوانبهادبیات و مباحث غنی حول وضعیت کار خانگی  14

 نشگرانیک -انپردازنظریهی ارزش اضافی به آثار نندهتولیدک عنوانبههای مدافعِ کار خانگی با استدالل

 عنوانبهمراجعه کنید.  Silvia Federiciو  Sema James ،Mariaarosa Dalla Costaچون 

 مثال:
Mariarosa Dalla Costa, “ Women and the Subversion of the Community”, 

Radical America 6, no. 1 (January- February 1972) , originally published in 

Italian as “Donne e sovversione sociale”, in Potere femminile e sovversione 

sociale (Padova: Marsilio, 1972); Selma James, “Wageless of the World”, in 



 

 
 

 «ی زنمسئله»ی درباره 40

                                                                                                                
All Work and No Pay, edited by Wendy Edmonds and Suzie Fleming (Bristol, 

UK: Falling Wall Press, 1975). 

، همچون مواردی که تصریح کردم، کندمیتولید ن برای بحث از موقعیتی که کار خانگی ارزش اضافی

 نگاه کنید به: 
Paul Smith,”Domestic Labor and Marx’s Theory of Value” in Feminism and 

Materialism: Women and Modes of Production, edited by Annette Kuhn and 

Annmarie Wolpe (Boston: Routledge and Kegan Paul, 1978). 

أکید جا مهم است که تاست، در این مزدبیگرچه با این استدالل موافق نیستم که کار خانگی، کار مولد 

گی نهفتادِ مدافعِ دستمزد کار خانگی، برای تئوریزه کردن مسائل کار خا یدههی هافمینیستکنم ما به 

  تحلیلی مدیونیم. لحاظبهبر ابهامات نظریه مارکس،  در تالش برای غلبه

 
15 Karl Marx, Grundrisse (London: Penguin Classics, 1993), 776ff. 

16 Marx, Capital, vol. 1, 711. 
17 Michael A. Lebowitz, Beyond Capital: Marx’s Political Economy of the 

Working Class,2nd ed. (Basingstoke, Uk: Palgrave Macmillian, 2003), 65. 

Emphasis in the original. 
18 Marx, Capital, vol. 1, 724. 

 .280همان: 19
 .724همان:  20

21 Karl Marx, Value, Price, Profit: Speech by Karl Marx to the First 

International Working Men’s Association (New York: International 

Co.,1969), chapter 6.  
22 Marx, Capital, vol. 1, 275.  
23 Lebowitz,Beyond Capital, 31.  
24 Marx, Theories of Surplus Value, quoted in Lebowitz, Beyond Capital, 32. 

 .31همان:  25

 .110همان: 26 

 .127همان: 27 

28 Marx, “Wage- Labor and Capital”, 216. 



 منصوره خائفیی / ترجمه باتاچاریاتیتی  42 

                                                                                                                
29 Marx, Capital, vol. 1, 711. 
30 Marx, Grundrisse, 287. 
31 Lebowitz,Beyond Capital, 69. 
32 Karl Marx, Value, Price, Profits (Beijing: Foreign Language Press, 1975), 

74.  
33 Marx, “Wage- Labor and Capital”, 203. 
34 Lebowitz,Beyond Capital, 96. 
35 E.P. Thompson, The Making of the English Working Class 

(Harmondsworth, UK: Penguin, 1963), 347. 
36 Redcliffe N. Salaman, quoted in Thompson, Making of the English 

Working Class, 348. 
37 Sandra Halperin, War and Social Change in Modern Europe: The Great 

Transformation Revisited (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 

91- 92.  
38 Lebowitz,Beyond Capital, 96. 
39 Karl Marx, “Instructions for Delegates of the Provisional General Council. 

Different Questions,” in Minutes of the General Council of the First 

International, quoted in Lebowitz, Beyond Capital, 97. 
40 Karl Marx, Capital, vol. III (Moscow: Progress Publishers, 1971), 791. 
41 Raymond Williams, Toward 2000 (London: Chatto & Windus, 1983), 172. 

 .255همان:  42
43 Raymond Williams, Towards 2000 (London: Chatto & Windus, 1983), 132- 

33.  
44 Tithi Bhattarcharya, “Explaining Gender Violence in the Neoliberal Era”, 

International Socialist Review 91 (Winter 2013- 14): 25- 47. 
45 Arman Sethi, “ India’s Young Workforce Adopt New Forms of Protest,” 

Business Standard, May 5, 2014, http://www.business-standard 

.com/article/current-affairs/india-s-young-workforce-adopt-new-forms-of-

protest-114050500049_1.html. 

http://www.business-/


 

 
 

 «ی زنمسئله»ی درباره 43

                                                                                                                
46 Karl Marx, “Trades’ Unions: Their Past, Present and Future”, in 

Instructions for the Delegates of the Provisional General Council: The 

Different Questions (London: International Workingmen’s Association, 

1886), https:// 

www.marxists.org/history/international/iwma/documents/1866/instructions.

htm#o6 
 ر هند، نگاه کنید به:برای آشنایی با جزئیات محالت پست شهری و خشونت جنسی د 47

Tithi Bhattachraya, “India’s Daughter: Neoliberalism’s Dreams and the 

Nightmares of Violence”, International Socialist Review 97 (Summer 2015): 

53- 71. 

48 Karl Marx, “Address of the Central Authority to the League”, in Marx and 

Engels Collected Works, vol. 10 (New York: International Publishers, 1986), 

282- 83.  


