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داران با کارگران سرمایهی ای، یعنی... رابطهی سرمایهگونه که بازتولید ساده همواره رابطههمان»

انی دارای با سرمایهی سرمایهکند، بازتولید گسترده، یعنی انباشت، رابطهرا بازتولید می مزدبگیر...

 کند...تر در یک قطب، وکارگران مزدبگیر در قطب دیگر، را بازتولید میدارانی بزرگیا سرمایه تربیش

 «انجامد.اریا می، انباشت سرمایه به افزایش پرولتروایناز

 های اقتصادی: سرمایه جلد اول، فصل بیست و پنجمکارل مارکس، دستنوشته

 

اند، این رشد که نهادهای اجتماعی موجود نامعقول و ناعادلانهبهاین تصور رو»

این است که  تأییداست،  ل شدهیخِردی و درست به نادرست تبدبیکه خِرد به 

 «.دوام نیستاقتصادی پیشین سازگار بود، قابل نظم اجتماعی موجود که با شرایط

 سه(کارل مارکس، سوسیالیسم: تخیلی و علمی )فصل 

 

مادام که افراد فرانگیرند در پس هر یک از جملات، اظهارات و وعده و »

د، جو کننوعیدهاى اخلاقى، دینى، سیاسى و اجتماعى منافع طبقات مختلف را جست

 «.... فریب و خودفریبى بوده و خواهند بوددر سیاست همواره قربانى

  02لنین، مجموعه آثار، جلد 

 

 مقدمه
تمامی کشورهای  سیاسی موجود در-تلاشی اتحاد جماهیر شوروی و نظام اقتصادی

سیاسی -اقتصادیاز یک سو، و تهاجم  0292ی اروپای شرقی و مغولستان در اواخر دهه

ی ایالات اقتصاد-همراه با برتری نظامیداری پیشرفته نولیبرالیسم در کشورهای سرمایه

درجات به  0222و  0222 ایهدر دههویتنام، لائوس و کوبا  ،آوردن چینو روی همتحد

بازار کار و گسترش فعالیت بخش خصوصی  مبتنی بر اقتصادی «اصلاحات»مختلف به 

به  از سوی دیگر، ،ی تولید و گردش متکی بر منطق سودداخلی و خارجی در عرصه

متحده هنوز قدرت  ایالاتاکنون هم است. داری سرعت بخشیدهسرمایه شدنجهانی

گذاری ایهاروپا در تجارت و سرم یا چین و اتحادیهدر جهان است، ام اصلی اقتصادی

ی ر دههد فراینددر واقع، تثبیت نسبی این  کنند.ت رقابت میشدجهانی با آمریکا به

است با جایگزینی لیبرالسم  ی پس از جنگ جهانی دوم، همراه بوده، برخلاف دوره0222

آغاز زوال قدرت هژمونیک  رغم ظاهر آن،هسیاسی توسط نولیبرالیسم و، ب-اقتصادی

در  است. ی نولیبرالیسم امپریالیستیدر مرحله قبلی بدون وجود جانشینی مشخص

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch25.htm#n1
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch25.htm#n1
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch25.htm#n1
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1880/soc-utop/ch03.htm
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/cw/pdf/lenin-cw-vol-19.pdf
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 تشد جهانی نتیجه، بدیهی است که در چنین شرایطی مبارزه برای کسب هژمونی

  یابد.

 تشدبه ی جهانی دچار مشکلات تاریخی متعددی است ودارسرمایهنظام امروزه  

می پایان دادن به پاند مشکل ها و مشکلات عبارتند ازاین بحران 0بحران زده است.

های ، نابرابری(0200-0202و  0222-0229 های، رکود جهانی )در سال02کووید 

و  هاهای شرکتبدهیالمللی، ی بینو در عرصه هادولت -شدید و عمیق در درون ملت

های اقتصادی و سیاسی )ایالات هماهنگی مابین بلوک و بحران هادولت خانوارها،

، برزیل، فدراسیون روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی ی اروپااتحادیهمتحده، چین، 

 مدتهای مذکور، مشکلات اجتماعی درازتباط با بحرانرو غیره(. گذشته از این، و در ا

، نژادپرستی، مهاجرت و محیطیو بحران زیست زمین یشدن کرهمانند گرم

دارند. بدیهی است که در چنین رو به شدت نه اپرستجنسیتی و نژاد هاینابرابری

 . دهند و گسترش خواهند یافترخ میهای اجتماعی شرایطی جنبش

ی تهاجم نولیبرالیسم بر ماعی، اقتصادی و سیاسی در دورهتاج یکی از تبعات مهمّ 

هایی که به م تا حدودی در کشورداری و هزحمتکشان، هم در کشورهای سرمایه

ش های مبتنی بر گسترم با رفرمتوأ سوسیالیستیگیری های مختلف بر سمتلکش

روابط انباشت گسترده و  گسترشو دارند، تسریع ادعا  بخش خصوصی و بازار

قیاس م و افزایش نابرابری در پرولتریزاسیون، و در نتیجه، و مبتنی بر بازار دارانهسرمایه

آن باید اثر بارزی  مرکبی ناموزون و ها همراه با سرشت توسعهفرایندجهانی است. این 

در  ف و در سطح جهانیمختل یبر تغییر ترکیب ساختار طبقاتی و نابرابری در کشورها

                                                      

-ملت)داری سرمایهکشورهای  اقتصادی یالمللبین یهاارتباط مجموع داریاقتصاد جهانی سرمایه0 

و  گذاری مستقیمگردش، توزیع و مصرف است که به میانجی سرمایه های تولید،ها( در عرصهدولت

 هاییدارسرمایه این نظام تمامیگیرد. صورت می واردات محصولات و خدمات-غیرمستقیم، و صادرات

از نظر اقتصادی( را در ارتباطی )رشد بهو رو ماندهعقب کشورهایدر  های موجودداریو سرمایه پیشرفته

قابل ارتباطی مت افزونی دربه شکل روز گیرد، و امروزهبر میلکتیکی در فرایندی ناموزون و مرکب دردیا

ویژه خوانند )بهو گسترده با کشورهایی که خود را سوسیالیست و یا در حال گذار به سوسیالیسم می

 است. چین و ویتنام(، قرار گرفته
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ری کرده گیده پینلیکن تا آنجا که نویس باشند. یکم داشتهوقرن بیست لی اودو دهه

 این دگرگونی ساختاریِ یبارهدری یرپذمقایسهمند و نظام آماری، - کمّی است، بررسی

 یدازپرمفهوماتکا و تطبیقی و بر اساس بر اساس آمار قابل طبقات اجتماعی ترکیب

 مارکسیستی وجود ندارد. 

ررسی کردنِ بعملیاتیکمّی برای -، هدف این بررسی کوششی است تطبیقیروایناز 

هان در ج و نابرابری در پرولتریزاسیون فرایندو  ترکیب ساختار طبقات اجتماعی تغییر

  :ی گسترش نولیبرالیسممقیاس جهانی در زمینه

  ن،جهادر سطح  (0)

این کشورها برحسب برابری  ید سرانهر اساس درآمب هاکشورهایی از گروهدر  (0)

و  داری پیشرفتهسرمایه کشورهای در موجود هایدولت –ملت  و ناظر بر قدرت خرید

-شان نظام اقتصادیدرآخرین تغییر قانون اساسیی یدر حال رشد، و نیز کشورها

 خوانند)چین و ویتنام( و یا سوسیالیسم می سوسیالیسم مبتنی بر بازاراحتماعی خود را 

 انجام،و سرکوبا(  )

 0202.1 – 0222ی دورهدر  نمونه، عنوانبه از کشورها در منتخبی (3)

-مندفقدان آمار نظام برای این بررسی 0202 – 0222ی دوره انتخابدلیل  

ال پیش از سدر جهان  برای تقریب کمّیِ ساختار طبقات اجتماعی اتکاقابلتطبیقی و 

ی بخشی از فرایند تنها در برگیرنده 0202 -0222ی . بدین سبب دورهاست 0222

 یونپرولتریزاسو رشد روزافزون  سیاسی نولیبرالیسم-اقتصادیتهاجم  بِناموزون و مرک

  گیرد.بر میدر مقیاس جهانی را درو نابرابری 

                                                      

 Constitution of the People'sآخرین قانون اساسی چین  01ی ن.ک.به مقدمه و ماده1 

Republic of China (npc.gov.cn) 0299ی آن با قانون اساسی چین در سال و مقایسه ،

CONSTITUTION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA،  مقدمه و

socialist republic of Viet  The constitution of the)قانون اساسی ویتنام  10ی ماده

Vietnam News | Politics, Business, Economy,  -Politics & Laws  -Nam 

VietNam News -Society, Life, Sports   ،) قانون اساسی کوبا 09و  00اصول و مقدمه و 

(anonymous) (constituteproject.org)  نقش و « سوسیالیسم مبتنی بر بازار»در مورد

 ریزی.مالکیت خصوصی، خارجی، بازار و رفرم اقتصادی و برنامه

http://www.npc.gov.cn/englishnpc/constitution2019/201911/1f65146fb6104dd3a2793875d19b5b29.shtml
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/constitution2019/201911/1f65146fb6104dd3a2793875d19b5b29.shtml
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/constitution2019/201911/1f65146fb6104dd3a2793875d19b5b29.shtml
http://en.people.cn/constitution/constitution.html
https://vietnamnews.vn/politics-laws/250222/the-constitution-of-the-socialist-republic-of-viet-nam.html
https://vietnamnews.vn/politics-laws/250222/the-constitution-of-the-socialist-republic-of-viet-nam.html
https://vietnamnews.vn/politics-laws/250222/the-constitution-of-the-socialist-republic-of-viet-nam.html
https://vietnamnews.vn/politics-laws/250222/the-constitution-of-the-socialist-republic-of-viet-nam.html
https://www.constituteproject.org/constitution/Cuba_2019.pdf?lang=en
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هم و نکاتی مهم در دو مفهوم مرتبط به طرحمستلزم ناچار تحقق چنین هدفی به 

. نخست، با توجه به هدف این ی این بررسی تطبیقی استمورد آمار مورد استفاده

اجتماعی در  هومیمف مثابهبه طبقه اغتشاش مفهومی ازمطالعه و برای جلوگیری از 

یر غگردش( و روابط و تولید  فرایند)در کلیّتی متضاد متشکل از روابط اقتصادی 

ای معن طبقاتی، بر مبنای مفهوم مناسبات طرح شود. دوم، اختصاربه باید ،اقتصادی

باید در سطح بررسی انضمامی موجود شکافته  مدر مارکسیس پرولتریزاسیون فرایند

های آماری اشتغال کشورها و اعتبار استفاده از داده ها وتحدویشود. سوم، م

از  ار پذیر طبقاتیساختار کمّی و مقایسه کردنعملیاتیالمللی برای های بینسازمان

)و ملیت  شغل، جنسیت ارتباط متقابل بین طبقه،د و کربررسی ید اب منظر مارکسیستی

تطبیقیِ  -آمار سری زمانی  اگر، و ( در آمارهای متعارف جهانی مشخص گرددتیقومو 

های خصوصی ت در بخشقومی -ت و ملی تبر حسب جنسیمتعارف در مقیاس جهانی 

ی ساختار این دو جنبهبررسی ساختار طبقاتی باید  موجود باشد، و غیر خصوصی،

 0.کید قرار دهدأرا مورد تهای موجود در سطح انضمامی دولت-طبقاتی ملت

  

 در جهان موجودطبقات اجتماعی ساختار
اقتصاد جهانی و برخی دیگر  درستی با انتزاع از، جلد اول، بهسرمایهدر مارکس  

ی دهی شدارسرمایهکاملاً  یمناسب، به بررسی تناقضات و پویایی یک جامعه مفروضات

ی ترین جامعهمثابه پیشرفتهداری ناب( با نگاه به انگلستان بهمفروض )سرمایه

، جلد اول، در سرمایهاگرچه مارکس در بخش پایانی  پردازد.زمان، میی آن دارسرمایه

کند، اما تنها پس از تجزیه و تحلیل مورد ظهور تاریخی سرمایه در انگلستان بحث می

دهد. به عبارت دیگر، مارکس این کار را انجام می تولید فرایندتولید ارزش اضافی در 

ا تناقضات پایدار سرمایه ر مربوط به انباشت اولیه،، جلد اول، به غیر از بخش سرمایهدر 

                                                      

 سیاسی، اقتصاد نقد –یران / فرهاد نعمانی داری در ای سرمایهنقش دولت در غلبه ن.ک. به 0

(pecritique.com)، برای  (0222)و نعمانی و بهداد  0391و بهداد و نعمانی  نقد اقتصاد سیاسی

 ی این مسائل.طرح گسترده

https://pecritique.com/2020/12/23/%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ba%d9%84%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1/
https://pecritique.com/2020/12/23/%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ba%d9%84%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1/
https://pecritique.files.wordpress.com/2020/06/nomani-and-behdad-on-class-part-4.pdf
https://pecritique.files.wordpress.com/2020/06/nomani-and-behdad-on-class-part-4.pdf
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 دهد.شان میی ندارسرمایهبر پویایی ژئوپولیتیک و پیچیدگی مراحل تکامل  تأکیدبدون 

ررسی ب ،سرمایه جلد سه در انضمام –لیکن اتکا بر روش نیرومند سطوح مختلف انتزاع 

یر پذداری را امکانسرمایهاجتماعی -تر مسایل گوناگون و پویایی اقتصادیانضمامی

  0ساخته است.

تولید  فرایندتاریخی است )تولید ارزش اضافی در  -ی اجتماعیِاسرمایه رابطه 

( که دارسرمایه لایی یکتا، توسطای کمثابهشده در بازار به یخریدار توسط قدرت کار

یافته میلادی به صورتی تعمیم 09ی در اروپا در قرن دارسرمایهقبل از ظهور جوامع 

طلبد که دار را میو سرمایه ی کارگری وجود دو طبقهدارسرمایه، رواینازوجود نداشت. 

های تولید )و تصاحب ارزش اضافی( و گردش )و تصاحب فراینددر ارتباطی تضادآمیز در 

ه د و مزد، اجارکند و توزیع سوکارکرد اجتماعی سرمایه و کار را تعیین می اضافی( کار

ی قدرت کار را کننددهد و بازتولید اجتماعی سرمایه و عرضهرا شکل می و بهره

  0کند.پذیر میامکان

                                                      

کتیکی لتعیّن دیابه نعمانی و بهداد  ن. ک.عام طوربهانضمام  -مختلف انتزاع  شناسی سطوحبرای روش0 

 اقتصاد نقد – بهداد سهراب و نعمانی فرهاد/  اجتماعی طبقات بررسی در انضمام –و سطوح انتزاع 

  (pecritique.com)سیاسی

ی تولیدی ارزش اضافی خلق ی کارگر مستقیماً برای سرمایهناشدهطور که کار پرداختدرست همان» 0

ی ی کارگر مزدبگیر تجارت نیز سهمی از این ارزش اضافی را برای سرمایهناشدهکند، کار پرداختمی

 (سرمایه، جلد سوم، فصل هفدهم« )کند.تجاری تأمین می

بازتولید همچون سرمایه  فرایندهاست که در ی تجاری تنها از طریق کارکرد در تحقق ارزشسرمایه»

کار کند. ی کل تولید کرده برداشت میکند و بدین ترتیب از ارزش اضافی که سرمایهعمل می

دار تجاری را قادر به کند، سرمایهحال که ارزش اضافی خلق نمیعین  ی این کارکنان درناشدهپرداخت

ی وی، همان تأثیر را دارد. بنابراین، منبعی کند که در عمل در قبال سرمایهتصاحب ارزش اضافی می

دارانه شود. در غیر این صورت، تجارت در مقیاس گسترده به شکل سرمایهبرای سود وی محسوب می

 (سرمایه، جلد سوم، فصل هفدهم) .«توانست انجام شودنمی

های پر از ماهی باشد، یا مکان ساختمانی که هرگاه نیروهای طبیعی را، خواه آبشار و معادن غنی و آب»

دار صنعتی که از آن استفاده سود مازاد سرمایهاز جای مساعدی برخوردار است، بتوان انحصاری کرد و به 

ی این چیزهای طبیعی ی تملک بخشی از زمین، دارندهواسطهگاه مالک بهآن کند ضمانت بخشید،می

.. بنابراین بخشی از به شکل رانت استخراج خواهد کرد. شود و این سود مازاد از کارکرد سرمایه رامی

https://pecritique.com/2019/09/22/%d8%aa%d8%b9%db%8c%d9%91%d9%86-%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%b7%d9%88%d8%ad-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%af/
https://pecritique.com/2019/09/22/%d8%aa%d8%b9%db%8c%d9%91%d9%86-%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%b7%d9%88%d8%ad-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%af/
https://pecritique.com/2019/09/22/%d8%aa%d8%b9%db%8c%d9%91%d9%86-%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%b7%d9%88%d8%ad-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%af/
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch17.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch17.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch17.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch17.htm
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سازی ی طبقاتی در نخستین سطح انتزاع و تعدیل مفهومبا آگاهی از سه بُعد رابطه

ی اقتصادی ساختار طبقات دوقطبی طبقات در سپهرهای تولید و گردش جنبه

 تر بر موارد زیر مبتنی است:داری در سطوح انضمامیدرسرمایه اجتماعی

 بُعد در ارتباط با دو بُعد دیگرِ مالکیت حقیقی )و حقوقی( وسایل تولید )این 

 ؛یابد(ها اولویت میی اجتماعی است و نسبت به آنطبقه

 شود وکارکرد کارگر فردی و/یا جمعی اجرا می که توسط کار کارکرد اجتماعی

 0؛گردیا فراگیر( اعمال می)دارفردی و/یا گروهی که توسط سرمایه سرمایه

  تصاحب ارزش اضافی و زمان کار اضافی که منبع سود، بهره، رانت و مالیات

 0کند.را شناسایی می

 فرایندو  مرکبتکامل ناموزون و  ،انتزاع ترِانضمامی لیکن در سطوح میانجی و 

آن  شود که دری از طبقات منتهی مییهایبندشدن در واقعیت به پیکرهناقص کالایی

دار، ن، یعنی کارگر و سرمایهآی اصلی دو طبقه ی تولید ودارانهی مسلط سرمایهشیوه

، رونایازو دار )کارگر و سرمایه اصلی یطبقه در میان دو ی نوپای متوسطدر کنار طبقه

 3.گیردی کالایی ساده قرار میهدر تولید و مبادل زیبورژواخرده، و ت متناقض(شدبه

                                                      

 ورطبهگیرد، چنان که مالکیت زمین سکونت در زمین خراج می جامعه از بخش دیگر برای کسب مجوز

برداری از کالبد زمین، اعماق زمین، هوا و بنابراین حفظ و تکامل حیات را عام به مالک زمین امتیاز بهره

 (62جلد سوم، فصل سرمایه، ) «کند.واگذار می

دارانه به دار به حداقل مقدار لازم رسید که تولید سرمایهی سرمایهدرست از همان آغاز که سرمایه»0 

کند. پس اکنون کار نظارت مستقیم و دار خود را از کار عملی رها میمعنای دقیق آغاز شود، سرمایه

کند، ارتش ای از کارگر مزدبگیر واگذار میژههای کارگران را به نوع ویدایم بر کارگران منفرد و گروه

داران دار، همچون ارتش واقعی به افسران )مدیران( و درجهصنعتی کارگران، تحت فرماندهی سرمایه

 دهی کنند. کار سرپرستیبه نام سرمایه فرمان )پیشکاران، سرپرستان( نیاز دارد که در حین انجام کار

 . (سرمایه، جلد اول، فصل سیزدهمشود... )ن مییافته و انحصاری آناکارکرد قوام

داری در سطوح میانجی و انضمامیِ تحلیل مایهطبقات در سرو  03مارکس، جلد اول، فصل ن.ک. به 0  

  (pecritique.com)سیاسی اقتصاد نقد –/ فرهاد نعمانی و سهراب بهداد 

ر آن برد که بچه وی از یاد میکند. آنها تناقضاتی است که ریکاردو در این فصل با آن مقابله میاین»3 

داران داران و زمینرشد طبقات متوسط است که در میان کارگران از سویی و سرمایهکند شمار روبه تأکید

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch46.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch13.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch13.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch13.htm
https://pecritique.com/2020/10/16/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b7%d9%88%d8%ad-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%ac%db%8c-%d9%88/
https://pecritique.com/2020/10/16/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b7%d9%88%d8%ad-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%ac%db%8c-%d9%88/
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ی هدار و طبقی سرمایهاست از طبقه متشکل مرکبعناصر طبقاتی این ساختار روایناز

 های خصوصیی متوسط )در فعالیتهای خصوصی و دولتی(، طبقهکارگر )در فعالیت

ی کالایی ساده زی در تولید و مبادلهبورژواخردهداری، و و دولتی( در چارچوب سرمایه

ا در خود نباید تنههمه طبقات اجتماعی را با این داری.ی روزافزون سرمایهتحت سلطه

روابط اقتصادی در نظر گرفت. طبقات باید برای  ی عینی غیرشخصی درعنوان نیروبه

دهی خود بشوند، یا به عبارت دیگر برمبنای منافع عینی خود به کنش آگاهانه و سازمان

ساختاری طبقه باید سایر  پردازیتر، مفهوم، در سطح انضمامیرواینازدست بزنند. 

گیری آگاهی ایدئولوژیک و شکل مانند عوامل سیاسی و حقوقی، های اجتماعیمؤلفه

 ی کنشگرانه را نیز در نظر بگیرد. آگاهی طبقاتیفرایندعنوان گیری طبقه بهبرای شکل

ظام ها، نمتأثر از ایدئولوژی مسلط و نهادهای سیاسی مانند دولت، احزاب سیاسی، رسانه

های ان مبارزات طبقاتی و جنبشمذهبی و آموزشی است. هریک از این عناصر مید

بازتولید اجتماعی در سپهرهای تولید  فراینداجتماعی است. بنابراین، در جهان واقعی، 

رود و مستلزم وحدت متناقض و گردش، به فراسوی بازتولید سرمایه و توان کار می

، ها و منازعاتها، قدرتفرایندی روابط اقتصادی و غیراقتصادی، ساختارها و پیچیده

ر، دیالکتیکی با یکدیگ یبدیهی است که ویژگی هریک از این طبقات در رابطهاست. 

 ،است بررسی این هدف از فراتر که هاآن ایدئولوژیکی –های سیاسی همچنین جنبه

 0.شود بررسی مشخص ایگونه به کشوری هر در باید

نواع ا و توزیع دولتیتولید در بخش خصوصی و  فرایندعد روابط طبقاتی دره بُس

شوند و تولید و گردش در اشتغال منعکس می فرایندمختلف گروهای شغلی در 

                                                      

درآمد را مستقیماً به خود اختصاص از ای ی هردم فزایندهاند. طبقات متوسط دامنهاز سوی دیگر ایستاده

 (های ارزش اضافی، فصل هجدهممارکس، نظریه« )دهند....می

تر شود پرشمارطور مستقیم از محل کارشان ناشی نمیشان بهآن طبقات و زیرطبقاتی که معیشت»و: 

راِن مدی»)همان( « یابد.کنند، و شمار کارگران نامولد نیز افزایش میشوند و بهتر از قبل زندگی میمی

گونه مالکیتی بر سرمایه ندارند... تمامی کارکردهای واقعی را که به معنای دقیق کلمه صرف که هیچ

  (سوموسرمایه، جلد سوم، فصل بیست« )دهند....داران است انجام میمرتبط با وظایف سرمایه

داری در سطوح میانجی و انضمامیِ تحلیل / فرهاد نعمانی و سهراب بهداد طبقات در سرمایه بهن. ک. 0 

  (pecritique.com)سیاسی اقتصاد نقد –

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1863/theories-surplus-value/ch18.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch23.htm
https://pecritique.com/2020/10/16/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b7%d9%88%d8%ad-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%ac%db%8c-%d9%88/
https://pecritique.com/2020/10/16/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b7%d9%88%d8%ad-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%ac%db%8c-%d9%88/
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کیه بر توان با تکار گرفته شود، میت علمی بهیاط و دقت، اگر احروایناز پذیرند.تفکیک

 بندیعدی متعارف در کشورهای مختلف که بر اساس طبقهآمار و جداول اشتغال دوبُ

هر از چندگاه به دلیل تحول فنون  (کبسالمللی کار )سازمان بین المللی مشاغلبین

ساختار  زپذیری اشوند، به تقریب مناسب و مقایسهو پیدایی مشاغل جدید بازبینی می

اگر چه باید توجه داشت که تقریب چنین  0اجتماعی طبقاتِ شاغلان دست یافت.

نیاز به  کبسساختاری توسط نویسنده بر مبنای آمار اشتغال کشورها و 

 قیقد تلفیق و تلاقی یا متقابل تنیدندرهم طریق از صرفاً هم آن و دارد «شدنساخته»

 هایفعالیت و شغلی هایگروه –شغلی وضع ،اقتصادی هایفعالیت – شغلی وضع جداول

 و (قومیت - ملیت) جنسیت برحسب و کشور، یک کل در شغلی گروهای -اقتصادی

 مارآ در افراد مشاغل حاضر، تطبیقی –ی کمّی درمطالعه. پذیر استا امکانروست و شهر

عد طبقاتی برای سه بُ و کشورهای مختلف، کبس آمار ،اشتغال موجودِ و متعارف

رسیم اعتماد برای تبه تقریبی قابل مشاغلشود و ساختار تعدیل و کنترل و تعدیل می

  0گردد.ماهیت طبقاتی نیروی کار شاغل تبدیل می

                                                      

شکل  0202در سال  (International Labor Organization، کبسالمللی کار )سازمان بین 0

سازی استانداردهای المللی در جهت بهینهبینبا هدف تدوین مقررات و قوانین  که کبس .گرفت

سازمان ملل متحد  تخصصیسسات ؤیکی از مها تأسیس شد، کارگیری آنهگیری بالمللی کار و پیبین

صلح  یبه دریافت جایزه 0222در سال  کبس تصویب شد. 0266است. منشور فعلی سازمان در سال 

ترین ک مهمبس (.  Wikipedia -International Labour Organization)نوبل نایل شد 

  ی آمار کار در جهان است.کنندهمینأت

آمار  بر اساس ی زمانی طولانیدورهاین روش نخستین بار در تحقیقات مارکسیستی برای یک 0 

کار گرفته شد و در هب 0311توسط نعمانی و بهداد در  سرشماری عمومی نفوس و مسکن و نیز اشتغال،

روش تفکیک در ساختار کمّی طبقات برای سنجش میزان تغییر در یک گروه نسبت  عبا ابدا 0222سال 

غییر انگارانه از تتکمیل شد. روش تفکیک از تفسیر ساده ،ی کل نیروی کار شاغلبه تغییر در اندازه

ی شود و اثر تغییر ساختاری طبقه را از تغییر صرف درنتیجهدور می مشهود آماری در مورد یک طبقه

ی آن به ( و ترجمه0222ن.ک. به نعمانی و بهداد ) کند.افزایش یا کاهش سطح کل اشتغال، متمایز می

 .0391در سال  فارسی

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Labour_Organization
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یی هستند که مستقل از های طبقاتی دارای ویژگیهاهایمشاغل مانند جایگاه

 و ،فاقد مالکیت وسایل تولیدند عامل کارفرمایانمثابه بهند. کارکنان امشاغل یدارنده

و گردش عمل کنند. برای اطمینان تولید های فرایندموظفند طبق منافع کارفرمایان در 

مداوم برای سود کارفرما کار کنند، کنترل کارکنان توسط  طوربهاز این که کارکنان 

 زیعهای تولید و توددر فراین طبقه ی اقتصادیجنبه بررسی کارفرمایان لازم خواهد بود.

تواند برای ابعاد طبقاتی مالکیت ی شغلی که میهاتنها با دادهی یک رابطه، مثابهبه

 روایناز ود.شکشی کنترل شود، عملیاتی و کّمی میوسایل تولید، کارکرد طبقاتی و بهره

توان به طبقه و شغل در نظرگرفته شوند، می در موردتا زمانی که تمایزات تحلیلی فوق 

ص ترین شاخزدیکدر واقع نتکیه کرد.  عناوین شغلی برای تقریب ساختار طبقاتی

ی شغلی است که نیروی کار هاداده آن دسته از ،از نظر اقتصادی پردازیِ طبقاتیمفهوم

ل گیرند زیرا مالک وسایکند که دیگران را به کار میرا از نظر کسانی طبقه بندی می

را خود یز ،شوندتولید هستند، کسانی که توسط صاحبان وسایل تولید استخدام می

وسایل تولید در اختیار ندارند و نیز کسانی که بدون استخدام کارکنی با وسایل تولید 

ک ، یدارسرمایهجایگاه یک  ترتیببهکنند: در چنین شرایطی یک فرد خود کار می

 .کندمی اشغال را بورژواخرده و متوسط، یطبقه عضو یک بگیر،حقوق –کارکن مزد 

یران بگسطح بررسی انضمامی و کمّی به ویژگی طبقاتی حقوقبا این حال، اگر در 

ت اسای حرفه-شان مدیریتیخصوصی و دولتی شغل هایی متوسط که در بخشطبقه

یم، توجه باشتولید و گردش است، بی فرایندو در عمل کارکردشان نظارت و کنترل در 

را  و غیره( سردارانتمامی آنها )برای مثال مدیران و استانداران و فرمانداران و  غلطبه

 پردازیعد مفهوماساس سه بُگنجانیم. در حالی که برکارگر میی ی طبقهدر مقوله

شان مالک هایی که کارکنانی ویژگی جایگاه چنین شغلعمارکسی از طبقات اجتما

وسط ی متنظارت و کنترل است )یعنی، طبقها کارکردشان وسایل تولید نیستند، ام

در اعمال ستم طبقاتی شرکت دارند،  و در نتیجه، ،داران و کارگران(میان سرمایه

ی ه، طبقرواینازموقعیت به شدت متناقض و در حال گذارشان میان سرمایه و کار است. 

و در کنار  دار(،طبقات کارگر و سرمایه)داری ی اصلی سرمایهمتوسط بین دو طبقه

 دهد.داری را تشکیل میزی، یکی از طبقات فرعی سرمایهبورژواخرده
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ی سرمایه، یعنی انباشت سرمایه، همراه بازتولید اجتماعی گستردهگذشته از این، 

 تر بررسیدر سطح انضمامی ی جمعیت شاغل و بیکار است. بنابراین،با بازتولید گسترده

)هرچند در شمار تمامی  یت شاغل محدود ساخت.به جمع ی کارگر راتوان طبقهنمی

ماندن توان کار خود را در بازار به اند و برای زندهآنانی که از وسایل تولید بیگانه شده

ه ی کسانی کاست(. روشن است که همه تربیشرسانند، وزن نسبی شاغلان فروش می

 کنند.روند شغلی پیدا نمیبه بازار کار می

داری کارگران را برمبنای جدایی تاریخی و مستمرشان از وسایل سرمایهمارکس در 

عنوان بینوایان(، و برمبنای استثمار آنان، الزام آنان با تولید )تولید و بازتولیدشان به

ی هروست که طبقکند. ازاینسازی میمدد بازتولید سرمایه، مفهومبازتولید خودشان به

شود: شاغلان و بیکاران. گروه دوم را مارکس تبط تقسیم میی باهم مرکارگر به دو مقوله

ی ارتش ذخیره»، «ی صنعتیارتش ذخیره»، «جمعیت مازاد نسبی»عنوان طور عام بهبه

  خواند.می« ی کارگرانارتش ذخیره»، یا «تصرفقابل

مدت است که ترکیب شتاب و ای از بیکاران درازبی شامل لایهجمعیت مازاد نس

ب داری به سبنباشت و تصور نامناسب بودن خودشان برای اشتغال سرمایهمختصات ا

ی گذشته، یا فقدان تجربه، یا ناتوانی و جز آن، آنان را محکوم به سن، جنسیت، تجربه

شتغال باشد، رقابت برای ا تربیشکند. هرقدر ارتش ذخیره نسبت به اشتغال بینوایی می

رگران ی کاو بازسازی پایدار ارتش ذخیرههستی . تر خواهد بودو دستمزد پایین تربیش

عنوان جمعیت کار مازاد ، بیکاران بهرواینازی مهم تعیین سطح دستمزدهاست. مؤلفه

داری هستند، و به این دلیل بخشی ی سرمایهعنصر ضروری انباشت سرمایه یا توسعه

ان و ی شاغلگستردهآیند: انباشت سرمایه با بازتولید ی کارگر به حساب میاز طبقه

 0بیکاران همراه است.

با ساختار طبقاتی، منابِع  ت، در ارتباط متقابلقومی -سرانجام، جنسیت و ملیت 

ها در ساختارهای اجتماعی، آشکارا یا العمر بوده و هستند. آنهای مادامنابرابری فرصت

ا ب ابلرتباط متققومی و طبقاتی در ا-اند. نابرابری جنسیتی، ملیگرفته پنهانی، جای

                                                      

  وپنجممارکس، سرمایه، جلد اول، فصل بیست0
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قومی -جنسیتی و ملی هایهم دشوار است. مقولهها ازیکدیگرند، و جدا کردن آن

نابرابری ساختاریافته، روابط طبقاتی مستقل از  مثابههای طبقاتی نیستند. بهپدیده

تساب با این حال ان های بازتاب یافته در روابط جنسیتی و قومی است.تقسیم و نابرابری

قومیِ روابط طبقاتی برای مدتی -ی جنسیتی و ملیتیها و جنبهو ملیت زنانطبقاتی 

رفته کل مورد غفلت قرار گهطولانی در تحلیل طبقاتی مارکسبستی و بررسی کمّی آن ب

کشی پردازی مارکسیستی طبقاتی که مالکیت، کارکرد و بهرهدر حالی که مفهوم 0است.

تواند یمند، مرصورت وجود آمار تطبیقی و نظامبندی شغلی ترکیب می کند، درا با گروه

 شانطبقاتی مناسب هایجایگاه در را مختلف هایقومیت –مردان و زنان و افراد ملیت 

با در نظر گرفتن تشدید تهاجم اقتصادی نولیبرالی به کار مزدی  حال ینع در .دهد قرار

های کارگران، اغلب زنان و نوجوانان، و بیکاران، درک رابطه بین کار و غیرمزدی خانواده

ناشده را کار مزدی، کار بدون مزد، و بیکاری ضروری است. بخش اعظم ساعات پرداخت

گ ساختن مطالبات سوسیالیستی و دهد، درک این امر برای هماهنزنان تشکیل می

فمینیستی نیز ضروری است. سرمایه )از راه تهدید به اخراج کارگران مزدی( و دولت 

های اقتصادی( از بیکاری برای کنترل تقاضا برای کار مزدی استفاده )از راه سیاست

ان ربرند. بنابراین، نیازهای کارگهاست و آن را به کار میکنند. این استراتژی آنمی

 وحدت ی اشتغال کاملبا مطالبهمزدبگیر و کارگران بیکار، زنان و مردان، در نهایت 

 یابد.می

ًا صرفطبقات اجتماعی  ی اقتصادیشالودهانداز، شناسایی برمبنای این چشم

ی . با آگاهی از جنبهی طبقاتی استی مبارزهنخستین گام ضروری برای مطالعه

 و رانکارگ) اصلی طبقات انضمام، –و سطوح انتزاع شناختی تعیّن دیالکتیکی روش

طح س در( زیبورژواخرده یطبقه و متوسط یطبقه یعنی) فرعی طبقات و( دارانسرمایه

ه کرا آنان  ی طبقاتی شاغلان وتوان جنبهداری میی سرمایهتر بررسی جامعهانضمامی

تولید و گردش  هایفرایندت اقتصادی در صنعت، کشاورزی و خدمات در فعالیدر 

بدین ترتیب، تقریب کمّی ساختار طبقاتی نیروی  0ند، به صورت کمّی نشان داد.اشاغل

                                                      

 ( 0222 و 0391ن.ک. به بهداد و نعمانی )0 

 .یبهداد، نقد اقتصاد سیاس نعمانی ون.ک. به  انضمام –تعیّن دیالکتیکی و سطوح انتزاع برای طرح 0 
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ی لازم، اما نه کافی، برای بررسی خود طبقه است. شالوده کار شاغل )و نیز بیکاران(

کند که به ی دیگری را فراهم میجانبهای برای مطالعات همهای شالودهچنین مطالعه

 ولوژیک طبقه نظر دارند.ئهای سیاسی و ایدجنبه

 

 پرولتریزاسیون فرایند
کوین ت های متفاوتِشکل به پرولتریزاسیوناجتماعیِ  فرایندر مارکس و انگلس از نظ

اشاره داری جهانی ها و سرمایهدولت-ی ملتدر عرصه ی کارگرطبقهو گسترش مداوم 

ش نیاز به افزای مستمر نیاز دارد و این امر داری به انباشت: رشد و گسترش سرمایهدارد

 ت وسایل تولیدند وداد کارگرانی دارد که فاقد مالکیتولید، و در نتیجه، افزایش تع

 گذارند واجبار قدرت کار خود را در بازار کار به صاحبان وسایل تولید به فروش میبه

 مفهومی مثابهبه پرولتریزاسیون، روایناز 0آورند.وجود میتولید ارزش اضافی به فراینددر 

ت بسیاری اهمیداری از سرمایهدر ترکیب ساختار طبقاتی  دگرگونیبرای درک 

 .برخوردار است

ی سرمایه، یعنی انباشت بازتولید اجتماعی گستردهگونه که در بالا آمد، همان

سی ربری جمعیت شاغل و بیکار است. بنابراین، سرمایه، همراه با بازتولید گسترده

 . توان به جمعیت شاغل محدود ساختی کارگر را نمیاز طبقهانضمامی 

نای بی ثروت برمیت کار مازاد شرط لازم انباشت یا توسعهحالی که جمعاما در عین»

ی ، جمعیت مازاد اهرم انباشت سرمایه ]و[ شرط وجود شیوهدارانه است، متقابلاًسرمایه

ی صنعتی در دسترس را تشکیل جمعیت ارتش ذخیرهشود. این داری میتولید سرمایه

ی خود آن را دهد که دربست از آنِ سرمایه است چنان که گویی سرمایه به هزینهمی

ی های افزایش واقعی جمعیت، ارتش ذخیرهپرورش داده است. مستقل از محدودیت

ا انسانی رای از مصالح تغییر خودگستری سرمایه، توده حال صنعتی برای الزامات در

خود  تواندعنوان نمی هیچ داری بهی استثمار است... تولید سرمایهکند که آمادهمهیا می

                                                      

 جلد اوّل.سرمایه، و  مانیفستن.ک. به 0 
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 «ی افزایش طبیعی جمعیت است.محدود سازد که ثمره تصرفیرا به توان کار قابل

 (وپنجمکس، سرمایه، جلد اول، فصل بیستمار)

ی کارگران، جمعیت بیکار کارگران، اغلب مردان و به شکل روزافزونی ارتش ذخیره

زنان، کارگران جوان و مهاجر و تولیدکنندگان کشاورزی، اساسًا برحسب الزامات 

 شکلیابند. با توجه به این که حفظ سطح زندگی خانواده بهداری رشد میسرمایه

ر ی مزدبگیر وابسته است، زنان به کارگر مزدبگیتربیشوزافزونی وابسته به دو یا تعداد ر

ی ندهکنهای متقابل یا تعدیل، برخی گرایشدر عین حال اند.بالقوه مهمی تبدیل شده

تر بررسی عبارتند از جنگ، قحطی، گرایش انباشت سرمایه در درسطح انضمامی

ای به سبب مطلق، و کاهش نرخ زادوولد تا اندازه گیر و کاهش فقرهای همهبیماری

فرزندآوری و به سبب گسترش خدمات بهداشتی عمومی و  مبارزات زنان برعلیه

 0های دولتی.سیاست

نی ارتباط نزدیکی با شهرنشی پرولتریزاسیون فراینداز نظر جغرافیایی و تاریخی، 

 قمناط فقیر در زمینِ زمین و یا بابدون  دهقانان مهاجرت با فراینداین  دارد زیرا اغلب

 فراینداین قدمت  روایناز است. همراه بوده ها در جستجوی کار مزدیروستایی به شهر

و امروزه نیز در تمامی کشورهای  گرددبرمی شدنصنعتی یی اولیههابه دوره

و کشورهایی که در مسیر رشد غیر  رشدبهروهای داریدر سرمایه ویژهبهداری، سرمایه

  یت است.ؤاند، قابل رداری قدم برداشتهسرمایه

و نیز  شدنصنعتیی گسترش جریان در نتیجه فراینداین ی اخیر دههچهار در 

های مستقیم خارجی به مراکز شهری که به دنبال نیروی گذاریافزایش ورود سرمایه

، برزیل و اروپای چین، هنددر کشورهایی مانند  ویژهبهاست،  تربیشکار ارزان و سود 

شدن  ترجهانی، شدّت گرفته است. در واقع، رشدبهروهای داریسرمایهو  شرقی

ی هایکشوربه  پیشرفتههای داریسرمایهرا از ای مشاغل کارخانهسو از یکی دارسرمایه

را از روستا به شهر  ارزان است، و نیروی کار بالقوه هسوق داد در جنوب و شرق جهان

 داری جهانی، اعمالگسترش سرمایه فرایندجذب کرده است، و از سوی دیگر، 

                                                      

داری در سطوح میانجی و انضمامیِ تحلیل / فرهاد نعمانی و سهراب بهداد مایهطبقات در سر ک. به.ن 0

  (pecritique.com)سیاسی اقتصاد نقد –
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در  نپرولتریزاسیو فرایندهای اقتصادی شکل نویی از لیبرالی و بحرانهای نوسیاست

 یعاجتما تحرکآورده است که معرف  وجودههای را بیدارسرمایههای بسیاری ازکشور

ط ی متوسزی )مدرن و سنتی( و طبقهبورژواخردهیا ریزش اقشار پایینی  رو به پایین

ست. در ا ی کارگر شدهبخشی از طبقه تربیشو نیز فقیرسازی هرچه  ی کارگرطبقهبه 

ی ی فرودست طبقهزی سنتی و لایهبورژواخردهبسیاری از کارگران،  فرایندواقع این 

 است، سوق داده ترتر ماهر و ارزانمتکی به کار کم متوسط را به بخش خدماتی که

ها بخش با مشارکت روزافزون زنان، جوانان و مهاجران در بازار کار، توان کار آن است.

نیز  ی متوسططبقهشود. علاوه بر این، در جهان معاصر، مهمی از ارتش ذخیره می

جربی حال، به لحاظ تتواند بیکار شود. باایندستخوش قوانین انباشت سرمایه است و می

ارگر ی کتر از طبقههای بالایی این طبقه، کمویژه در لایهاحتمال بیکار شدن آنان، به

داری است، اما سرمایه ی جانبی تولید سرمایهبینوایی هزینه» به قول مارکس است.

ی های پایینی طبقهی کارگر و لایهگونه بار این هزینه را بر دوش طبقهداند که چهمی

  (وپنجمسرمایه، جلد اول، فصل بیست) «متوسط بیندازد.

اختار در س پرولتریزاسیون فرایندبدیهی است که شکل تکوین، رشد و گسترش 

ی های اقتصادهای مختلف فعالیتهای مختلف زمانی و در بخشطبقاتی اشتغال در دوره

های هر یک از کشور ها( درصنعت، خدمات، و کشاورزی و درون هر یک از این بخش)

متفاوت است و نیاز به بررسی  ی جهانیرغم روندهای مشترکِ قابل مشاهدهموجود، به

ها ک درونی هر یک از این کشوریژایدئولو-اسییس-از شرایط طبیعی و اقتصادیمشخص 

گونه انها، همتفاوت رغمبهی دیگر دارد. لیکن هاباط دیالکتیکی با طبقات و دولتدر ارت

با  تدر درازمد پرولتریزاسیونکمّی و کلان  فرایندکه خواهیم دید، ارزیابی ابتدایی 

در ساختار طبقاتی  ی کارگرطبقهی نسبی ، اندازهویژهبه ،ی افزایش مطلق ومشاهده

های چنین در سطح جهان، و نیز در گروهنیروی کار شاغل در کشورهای مختلف، و هم

در حال گذار به  خود را یی که رسماًرشد و کشورهاهای پیشرفته و روبهداریسرمایه

در واقع، در این  شود.میهای زمانی مختلف، ارایه در دورهخوانند، میسوسیالیسم 

-ادهای پفرایندبه رغم  صنعت،اپس یخلاف انتظارات نظریهبربررسی خواهیم دید که 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch25.htm#S2
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ی مختلف هاپرولتریزاسیون در درون بخش تدرازمد فرایند ،مدتگرایشی در کوتاه

  دارد. ادامه اقتصادی

ی طبقه مثلاً) یک طبقه طول زمان همزمان سطح اشتغال جا که درهمه، از آنبااین

کارگر(، سهم نیروی کار شاغل در آن طبقه، نقش مالکیت وسایل تولید در اشتغال، 

ف اقتصادی لهای مختهای سرمایه و کار، و نوع مشاغل در هر یک از فعالیتکارکرد

 یمشاهده کند،و غیره، در درون یک طبقه تغییر می ،)کشاورزی، صنعت و خدمات(

های موجود برای ال یک طبقه و نیز سهم آن طبقه در آمارخام اشتغ آمار تغییر رقم

، در صورت وجود آمار تطبیقی و روایناز .کافی نیست پرولتریزاسیون فرایند سنجش

و پس از تعدیل و تبدیل آن  ،ی اشتغال در مقیاس جهانی و در سطح کشورهاگسترده

ساختار طبقاتی در کل  ی آماری تعداد و سهم یک طبقه دربه مفهومی طبقاتی، و ارایه

ی تری از درجهتوان با ایجاد شاخصی به ارزیابی دقیقطبقات مختلف می اشتغال

 در سطوح جهانی و کشوری دست یافت. این کاری است که نویسنده پرولتریزاسیون

تواند بر اساس آمار موجود تطبیقی در مقیاس جهانی انجام دهد. بدین منظور با می

طبقات کارگر و  ویژهبهطبقات مختلف، و  های رشد سهمرخی نسنجش و مقایسه

 بر هم، نرخ با نرخ رشد کلّ اشتغال طبقات مختلف و بر اساس تقسیم این دو ،متوسط

یا  تربیشتواند ارقامی شود. این شاخص میساخته می پرولتریزاسیون فرایندشاخص 

+ 0اشته باشد. رقمی بیش از ی زمانی ددر یک دوره مثبت یا منفینیز  تر از یک وکم

 )خالص از تغییر مطلق پرولتریزاسیونی کارگر نشانگر افزایش خالص در مورد طبقه

توان اطمینان ی زمانی( است. از این طریق میتعداد اشتغال در یک طبقه در یک دوره

ی زمانی اثر تغییر سهم طبقاتی )ساختاری( بر اثر افزایش صرفِ داشت که در یک دوره

ی رقم این شاحص بین کشورهای مختلف و حال مقایسهچربد. در عینشتغال میا

را  یونپرولتریزاس ترو یا کم تربیشدت دیگر، ارزیابی شهمچنین در مقایسه با طبقات 

 د ارقام اشتغال هرتر و خُریآمارتطبیقی و جزئ. گذشته از این، اگر کندپذیر میامکان

های های مختلف فعالیتدر بخش مردان( در مشاغل و نیزو آمار زنان و یک از طبقات )

ک یاشتغال در درون هر از اثر ای )ساختاری(داشت، تفکیک اثر طبقهاقتصادی وجود می

وجود  های اقتصادیهای مختلف فعالیتدرون بخش از مشاغل افراد یک طبقه و نیز

هیم. دست دبه پرولتریزاسیون فرایندتری از ارزیابی بازهم دقیق یمتوانداشت، میمی
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 ی اقتصادی در مقیاس جهانیهاتر در دو بُعد طبقه و فعالیتیئلیکن آمار تطبیقی جز

در  ا به شاخص مورد اشارهناگزیر باید با اتکو نویسنده به شته استتا به امروز وجود ندا

ر کشوآمدی و چند های درهدر سه سطح جهانی، گرو پرولتریزاسیونت و ضعف بالا شد

  0.نمونه( را نشان دهد عنوانبهمنتخب )

 

ر تغیی بررسی کمّی برای هایشانتودیآماری و محد متعارفع ابمن

 تیطبقاساختار 
ند، مهای نظامگونه که پیش از این آمد، منبع آماری اصلی این بررسی تخمینهمان

 International Labor ،کبسالمللی کار )یکتا و تطبیقی سازمان بین

Organization – ILO – ) های گیریمارآاساس از ساختار غیر طبقاتی اشتغال بر

 ها با تعاریف وی آنجانبهکردن همهیل و یکدستکشورهای عضو و تعد 092ی سالانه

آماری و -های ریاضیو نیز استفاده از روش کبسی مقولات مورد استفاده

های مختلف ها و سالهماهنگ برای کشورایجاد آمار زمانی  منظورسنجی بهاقتصاد

ار اشتغال و نیز بررسی حاضر، شامل جداول آم کبسمقولات آماری مورد نظر  0است.

                                                      

جا که هرگونه تغییر مشهود در تعداد افراد از آن اگر کل شاغلان به طبقات مختلف تقسیم شده باشند، 0

 بمرک ینتیجه عنوانبهتوان زمان را میی سنجش در یا طبقه( در کل شاغلان میان دو نقطه)یک گروه 

دو تغییر همزمان در آن دوره ارزیابی کرد، روش ریاضی تفکیک میزان تغییر در یک گروه )طبقه( را 

 سنجد. این دو تغییر در روش تفکیکی نیروی کار شاغل در ان طبقه مینسبت به میزان تغییر در اندازه

)طبقه( نامید. اثر اشتغال )یا تغییر در تعداد افراد یک طبقه( در  اریتتوان اثر اشتغال و اثر ساخرا می

 )به فرض ثابت ماندن سهم نسبی آن طبقه( است. نیروی کار یی تغییر در سطح اشتغال یا اندازهنتیجه

 ای از میزان تغییر در کلای بیانگر حدی است که میزان تغییر یک گروه طبقهاثر ساختاری یا طبقه

برای هر یک از طبقات برابر است با  در نتیجه، حاصل جمع اثر اشتغال و اثر طبقه ارد.نیروی شاغل د

ا ر پرولتریزاسیون بست این روش گستردگی واقعی. کارمار موجود اشتغالآتغییر مشهود آن گروه در 

ن.ک. به نعمانی و بهداد ، درمورد تغییر ساختار طبقات در ایران برای کاربست این روش سنجد.می

(0222).  

 /https://ilostat.ilo.org ن.ک. به0 

https://ilostat.ilo.org/
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 ،های شغلی، وضع شغلیگروه اقتصادی در کشاورزی، صنعت و خدمات، هایتدر فعالی

، درآمدی )درآمد بالا گروه چهاردر  ،فلت در کشورهای مختو بیکاری برحسب جنسی

 براساس روش برابری قدرت خرید ،و درآمد پایین درآمد میانیِ بالا، درآمد میانیِ پایین

- PPP .است ) 

مّیِ ترکیب ک -ی ی تطبیقی و تقریب، با در نظر گرفتن هدف نویسنده که ارایهروایناز

( در سطح 0) ،0202-0222ی اقتصادی طبقات اجتماعی در دورهو تغییر ساختار 

کشور منتخب برای  03( در 3) گروه درآمدی در جهان، و سرانجام، 6در ( 0جهان، )

گذار به زعم خود در حالکه هایی داری و کشورهای سرمایهی کشورنمونه در دو مقوله

 اشد.ها نیست و نباید بتک این کشورتک صرفًا متکی به آمار هستند، به سوسیالیسم

بیش وکم های آماریدلیل انتخاب روشکشورها به  نیتک ابه آمار تک صرف یاتکا

اسی های اسبندیهای شغلی و ترکیب گروهدر مورد مقوله شانتمتفاوت و تعاریف متفاو

های در بررسی پذیریی شغلی، مقایسههای عمدهاشتغال مانند وضع شغلی و گروه

ف یها، مفاهیم و تعارکردن این روشدستکند. یکبیقی را ناممکن و غیرعلمی میطت

نیاز به کار جمعی  چند نفر نیست، و ای و کشوری کار یک یای آمار جهانی، قارهو ارایه

ف لهای مختگاهددی رغمبهو علمی دارد که  وم اجتماعیلهای مختلف عمتخصصان رشته

و با دسترسی به افزارمندهای بسیار پیچیده ریاضی، آماری و  شانولوژیکئمکتبی و اید

اشتغال و  یاتکاقابلتطبیقی و  ها و جداولی دادههئارا موفق بهاقتصادی و غیره، 

های تدوین هر از چند سال در کمیته ،شوند. برای مثالمی های مختلف آنبندیگروه

های آمارگیری در دستورالعمل و اشتغال بندی دادهای آماریو تصویب مقولات و گروه

تب ن با مکوو بحثی جدی و سودمند بین هواداران وبریِ انگلوساکس جرّ کشورهای عضو

ها با هر دوی آندرگیری از یک سو، و  شناسی کار و اشتغالفرانسوی در جامعه

عنوان نمایندگان کشورهای عضو ها از سوی دیگر، بهاز مارکسیست شماریاندک

 .دهدرخ می ،کبسمانند  ،المللیهای بینسازمان

 شاغلم حاضر، تطبیقی –ی کمّی گونه که قبلاً گفته شد، درمطالعهحال، هماناینبا

و کشورهای  کبسی آمار یعن جهان، در اشتغال موجودِ و متعارف آمار در افراد

کارکرد  ت وسایل تولید،، یعنی مالکیعد طبقاتی مارکسیستیبرای سه بُ مختلف، باید
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و این  کبس تعدیل و کنترل شود و ساختار مشاغل کشیکنترل و بهره-نظارت

کشورها برای ترسیم ماهیت طبقاتی نیروی کار شاغل، در یک سال معیّن و در یک 

 این کار تعدیل و کنترل آمار جهانیِ شود.اعتماد تبدیل ی طولانی، به تقریبی قابلدوره

  کند.را با سه محدودیت عمده مواجه می کبس

در دو وجه همزمان جداول  کبس اشتغالِ و تطبیقیِ مار جهانیتبدیل آ نخست،

 شغلی هایگروه و اقتصادی، هایفعالیت –های شغلی، وضع شغلی گروه -وضع شغل 

 سیمتق گفتهپیش تطبیقی آمار وجود عدم دوم،. نیست موجود اقتصادی هایفعالیت -

. سازدمی ناممکن را مختلف اقشار به بررسی این نظر مورد اجتماعی طبقات از هریک

به این دلیل که بسیاری از کشورها آمار اشتغال دولتی را در  کبسآمار جهانی  سوم،

دهند، تفکیک آمار اشتغال تطبیقی به اشتغال خصوصی و قرار نمی کبساختیار 

 تنیدن آمار وپذیر نیست. ازاین رو، درهمدولتی در مورد طبقات کارگر و متوسط امکان

در مقیاس جهانی  نظر نویسندهبرای ترکیب مارکسیستی طبقات موردکنترل آن 

براساس آمار موجود در  طبقات اجتماعی تنها در یک کشور و خلاف بررسی ترکیببر)

 کند. برای مثالرو میبهرا در برخی از موارد با مشکل رو بندیاجبار گروهآن کشور(، به

یک زی، تفکبورژواخردهو  دارسرمایهخلاف موردِ طبقات برده، و بربا توجه به مشکلات نام

رسی و برپذیر نیست، ی کارگر امکانی متوسط از طبقهو نه کیفی( آمار طبقه)کمّی 

ها و آمارهای ثانوی به چنین تفکیکی حاضر در چنین مواردی تنها با استناد به تقریب

 کند.اشاره می

 

های درآمدی، و منتخبی از ه، گروسطح جهانساختار طبقات در 

 9102کشورها در سال 
اری و دسرمایه ی ارتباط دیالکتیکی کشورهایدر برگیرنده معاصر اقتصاد جهانی

های تولید، گردش، توزیع و مصرف است. ارتباط اقتصادی داری درعرصهسرمایهغیر 

مالی  یگذاری مستقیم و غیرمستقیم )سرمایهمیان تمامی کشورها به میانجی سرمایه

د. یابگسترش می مرکبی ناموزون و فرایندواردات کالا و خدمات در -و پولی(، و صادرات
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تغییر ترکیب ساختار طبقاتی در جهان  اخیر و یدر دو دهه مرکبی ناموزون و توسعه

 هایداریگردش مابین سرمایه فرایندی و روابط تولید موجود در هاینشانگر تفاوت

ت. در دو اس یافتهشدت  یی نظیر چین و ویتنامرشد، و کشورهاو کم رشدبهرو ،پیشرفته

بخش  یملاحظهقابل گسترش با راههمدرجات مختلف  به آمیزیی اخیر این درهمدهه

و  داریهای غیرسرمایهدر کشوردر تولید و گردش  ، بازار نیروی کار و سرمایهخصوصی

 داری بوده است.آنها در ارتباط با اقتصادهای سرمایه مرکبن و ورشد ناموز

سال  01ی اقتصادی ساختار کمّی طبقات اجتماعی شاغلان )در این بررسی جنبه

و مردان  ف برای کل زنانلهای درآمدی مختر مقیاس جهانی و چه در گروهبه بالا( چه د

، حاصل جمع ساختار 0202 و 0222های گانه برای زنان در سالداو نیز به صورت ج

ی تولید و گردش تمامی کشورهای جهان است هافرایندطبقات اجتماعی شاغلان در 

ی آمار نیروی بر پایه 0202سال تقریب و تخمین ترکیب این ساختار در  (.0.0)جدول 

و تبدیل آن به مفهوم مارکسیستی ساخت اقتصادیِ طبقات  کبس کار شاغل و بیکار

داری و یهاهای مختلف درآمدی )کشورهای سرماجتماعی در مقیاس جهانی و نیز گروه

 جا ذکر دو نکته ضروریدر این است.ارایه شده 0.0داری در جهان( در جدول غیر سرمایه

 است: 

به دلیل فقدان آمار تطبیقی خردترِ  0.3و  0.0و نیز در جداول  0.0در جدول  (0) 

 نتی،نند مشاغل جدید و سام)ی اقشار مختلف در درون هر یک از طبقات ارایه کبس

زی که بورژواخردهاقشار مختلف  انحصاری بودن آن، ونوع سرمایه و انحصاری و غیر

متکی به کار کارکنان فامیلی  یا ها و روستاها بسیار فقیرند وشهرها در بسیاری از آن

اسًا بیکاران که اس بدون مزد هستند( بر اساس مفاهیم مارکسیستی و نیز شامل کردن

 روست؛ همند روبپذیر و نظامی کارگرند، با محدودیت آمار مقایسهی از طبقهئجز

ی طبقه ی متوسط ازآماری طبقهجدایی  0.0جه داشت که در جدول باید تو (0)

ارایه  0202برای سال  0.0چه در جدول کارگر بر اساس مفاهیم مارکسیستی )مانند آن

مربوط  محدودیت موجود در آمار خردتر بیکاری زنان و مردان و آمار دلیلاست(، به شده

سال  ت شغلی زنان و مردان دری شغلی شاغلان در ارتباط با وضعیهای عمدههبه گرو

  پذیر نیست.امکان 0222
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های در نتیجه، بررسی ترکیب و تغییر ساختار طبقاتی شاغلان در سطح جهان، گروه

های شدن در این گروهف، و نیز گسترش پرولتریزهلدرآمدی کلان و کشورهای مخت

 صورت گیرد. 0.3و  0.0و  0.0 ی سه جدولباید بر پایه های منتخبدرآمدی و کشور

، بگیران، یدی و فکریی در جهان تعداد مزد و حقوقدارسرمایهگسترش  با توسعه و

از کل  نفر میلیون 2، 0922در سال  شدت افزایش یافته است.ترماهر، بهماهر و کم

(، در حالی که %0.0آمدند )بگیر شاغل به حساب میمزد ،میلیونی جهان 132 جمعیت

شاغلان اساساً را  میلیاردی جهان 1.1میلیارد از کل جمعیت  0.9، 0202در سال 

بر اساس آمار مذکور روشن . (%03.1دادند )تشکیل می ی متوسططبقهو  ی کارگرطبقه

از  تربیشبسیار  0202-0922ی و متوسط در پهنه ی کارگرطبقهرشد جمع  است که

ر بگیرشد کل جمعیت جهان بوده است. گذشته از این، تعداد کل شاغلان مزد و حقوق

میلیارد نفر  0.9میلیون نفر به  612ی نولیبرالیسم، از ، یا دوره0202-0292ی دورهدر 

 (. 0.0و  0.0، و 0.6است )ج در جهان رسیده
 %10.3تولید و گردش(  فرایندماهر، در تری کارگر )ماهر و کمطبقه 0202در سال 

ی طبقهین در همان سال حداقل تخم داد.را تشکیل می کل شاغلان و بیکاران جهان

داران، اقتصادی جهان، کارگران و سرمایه ی نظامی عمدهدر میان دو طبقه متوسط

که اکثر آنان )فامیلی بدون مزد  بورژوازی همراه با کارکنانهدخر یو طبقه %6.3

 (. 0.0گرفتند )ج کل شاغلان را در بر می %62.6کش و فقیرند( زحمت

تری ، به نحو واقع بینانه0202گروه درآمدی در سال  تفکیک ترکیب طبقات به چهار

تری( سهم طبقات مختلف را بر اساس گسترش نیروهای مولد در تمامی )و یا انضمامی

کشورهای مدعای و  و غیره( ،متحده، شیلی، ایران ایالاتداری )مانند کشورهای سرمایه

(. 0.0و  0.0دهد )ج نشان می ،مانند چین، ویتنام، کوبا یالیسم مبتنی بر بازارسوس

 کبسبانک جهانی و  مورد نظرجهانی آمارهای  شد، گونه که پیش از این گفتههمان

رآمدی د بالا، میانی بالا، میانی پایین و پایینِ  )درآمد سرانه( گروه درآمدی بر اساس چهار

 بندیهای مختلف، طبقهکشور براساس روش برابری قدرت خرید و نه نرخ ارز رایج در

 است:  شده
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متحد آمریکا، فرانسه،  ایالات مانند :داری در گروه بالای درآمدیسرمایه هایکشور

، وبیجن کره ، عربستان سعودی،شیلی، کنگهنگ، تایوان یل،ئاسرا هلند، ژاپن، ،آلمان

  و غیره قرار دارند؛

 مانند برزیل، فدراسیون روسیه، :بالاداری در گروه درآمد میانی سرمایه هایکشور

 ترکمنستان، و غیره؛ ،و ایران ، اردن، مکزیکترکیه

، هندوستان، تونس، مانند مصر رآمد میانی پایین:د با داریکشورهای سرمایه

  اوکراین، ازبکستان، و غیره؛ سودان،

 ، سودان جنوبی، تاجیکستان، یمن،کشورهای با درآمد پایین: مانند افغانستان

 نپال، و غیره.  اوگاندا،

یی که رسماً روابط اقتصادی خود را یا کشورهاو بانک جهانی  کبس در آمار

گیری سمت چین و ویتنام( با)لیسم مبتنی بر بازار سوسیالیسم )کوبا(، یا سوسیا

داری از نظر سطح درآمد سرانه های سرمایهکنند، مانند کشوراعلام می سوسیالیستی

با درآمد میانی  ،چین و کوبا()راساس روش برابری قدرت خرید با درآمد میانی بالا ب

 شوند.بندی میشمالی( طبقه ی، و با درآمد پایین )کرهپایین )ویتنام(

ی طبقه، سهم نسبی 0202رود، در سال گونه که انتظار میبر این اساس، همان

 هایداریکه شامل تمامی سرمایه گروه درآمدی بالا ( در کلشاغل و بیکار) کارگر

یل، یا، اسرکنگهنگی موجود مانند آمریکا، فرانسه، سوئد، شیلی، تایوان و پیشرفته

است  %2.2این گروه درآمدی  ی متوسططبقهاست. سهم  %92.0است،  جنوبی، یکره

ی زبورژواخردهاست. سهم  تربیشهای درآمدی دیگر که در مقایسه با این سهم درگروه

ر از تکم که نشان از تولید کالایی خرد دارد( در این گروه)و کارکن فامیلی بدون مزد 

 (. 0.0است )ج  ترهای درآمدی دیگر کمدر مقایسه با این سهم در گروه است که 02%

در مقایسه با ترکیب طبقاتی در گروه کشورهای با درآمد بالاتر، در کشورهایی که 

 یتر توسعهگیرند، به دلیل سطح پایینقرار می ترپایینهای درآمدی هگرودر 

ر( و متوسط کاهش شاغل و بیکا) ی کارگرطبقههای مولد، سهم ی و نیرودارسرمایه

رود. برای مثال، در بورژازی و کارکنان فامیلی بدون مزد بالا مییابد، و سهم خردهمی

 یو جمع طبقه (و بیکار شاغلو متوسط ) ی کارگرطبقه، اگر جمع سهم 0202سال 
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 %22.1 ترتیببه گروه درآمد میانی بالازی و کارکنان فامیلی بدون مزد در بورژواخرده

 %12.1و  %39 به ترتیببه گروه درآمدی میانی پاییناست، این ارقام در  %09.0و 

  (.0.0یابد )ج پا نیز در کشاورزی افزایش میکنند و سهم شاغلان خردهتغییر می

طبقات میان کشورهای یک گروه، ساختار  ساختاررغم تشابهات است که بهروشن 

، 0202متفاوت است. برای مثال، در سال  دیگریطبقات هریک از کشورهای آن گروه با 

و متوسط  ی کارگرطبقهجمع سهم  هایالات متحداگر در  گروه درآمدی بالادر 

 %22.3 ترتیببهزی و کارکنان فامیلی بدون مزد بورژواخرده ی( و جمع طبقهشاغل)

به  ترتیببه آلمان، در 1.3% و 99% به ترتیببه فرانسهاست، این ارقام در  %2.0و 

و  %12.3به  ترتیببه تایواندر  ،%2.3و  %22.0به  ترتیببه سوئد، در %1.3و  92.6%

در  ، و%10.9ترتیب به شیلی ، در%03.2و  %12.2 ترتیببه جنوبی یکره، در 02.2%

  (.0.3ج )کند تغییر می %00.0و  %96.0به  ترتیببه اسراییل

به ترکیب  درآمد میانی بالادرگروه  0202در سال  بر اساس همین مقایسه، اگر

ایران و ترکیه نظر  سهم طبقات در کشورهای فدراسیون روسیه، چین، کوبا، برزیل،

 (: 0.3)ج  شونداین کشورها نمایان میتفاوت ترکیب سهم طبقات در افکنیم، 

و متوسط )شاغلان( و جمع  ی کارگرطبقهجمع سهم  فدراسیون روسیهدر 

 است؛ %2.6و  %20.3 ترتیببهزی و کارکنان فامیلی بدون مزد بورژواخرده یطبقه

 یو متوسط )شاغلان( و جمع طبقه ی کارگرطبقهجمع سهم  چیندر 

است که بیانگر  %30.2و  %26 ترتیببهزی و کارکنان فامیلی بدون مزد بورژواخرده

 زی روستایی و شهری است؛بورژواخردهوسعت نسبی 

ی طبقهو متوسط )شاغلان( و جمع  ی کارگرطبقهجمع سهم  کوبادر 

 است؛ %02.3و  %21.1 ترتیببهزی و کارکنان فامیلی بدون مزد بورژواخرده

ی طبقهو متوسط )شاغلان( و جمع  ی کارگرطبقهجمع سهم  برزیلدر 

 است؛ %02.3و  %29.0 ترتیببهزی و کارکنان فامیلی بدون مزد بورژواخرده
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ی طبقهو متوسط )شاغلان( و جمع  ی کارگرطبقهجمع سهم  ایراندر 

است که بیانگر  %60.0و  %16.9 ترتیببهزی و کارکنان فامیلی بدون مزد بورژواخرده

  ؛زی روستایی و شهری استبورژواخردهوسعت نسبی 

ی طبقهو متوسط )شاغلان( و جمع  ی کارگرطبقهجمع سهم ترکیه در 

  است. %60.0و  %16.9 ترتیببهزی و کارکنان فامیلی بدون مزد بورژواخرده

و بانک جهانی ویتنام و هند و بسیاری از  کبسسرانجام، برای مثال، در آمار 

، در 0202گیرند: در سال قرار می درآمد میانی پایین گروهکشورهای دیگر در 

ی طبقهو متوسط )شاغلان( و جمع سهم  ی کارگرطبقهجمع سهم  ویتنام

است که بیانگر  %11.2و  %60.1 ترتیببه زی و کارکنان فامیلی بدون مزدبورژواخرده

  (.0.3زی روستایی و شهری در این کشور است )ج بورژواخردهوسعت 

و بانک  کبسدر افغانستان که در آمار  0200ه به بحران سیاسی تابستان با توج

که  طبقاتی آید، ترکیب ساختارحساب میبا درآمد پایین به هایجهانی یکی از کشور

آن کشور است، بسیار گویاست. اگر در  سیاسی و اقتصادی یماندهمعرف مناسبات عقب

 ترتیببهمتوسطِ شاغل در افغانستان  ی کارگر وجمع طبقه سهم 0202و  0202سال 

زی و کارکنان فامیلی بدون مزد بورژواخردهها جمع بود، در همان سال %01.1و  %02.9

، هنوز در این کاهش پیداکرد. در واقع %12.1به  %99.6از  ترتیببه)اکثراً در روستاها( 

 مناطق این نسبتست، و در برخی از ها سه برابر شهرهات روستاسرزمین متوسط جمعی

  0رسد.به بیش از بیست برابر می

 

 جهانروند تغییر ترکیب طبقاتی شاغلان در 
رود که ترکیب سهم شاغلاِن طبقات انتظار می 0202-0222ی طولانی در دوره

درآمدی در جهان و هریک از  گروه مختلف در چهارهای اقتصادی تفعالی مختلف در

گروه  داری وی سرمایههایعنی اقتصاد ها،هاین گرو یدهندهکشورهای تشکیل

                                                      

 :کبستخمین طبقات توسط نویسنده براساس آمار 0 

http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarc
hy/Page3.jspx?MBI_ID=32 

http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page3.jspx?MBI_ID=32
http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page3.jspx?MBI_ID=32
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شود. طرح دلایل اقتصادی و سیاسی دگرگون میکشورهایی مانند چین، ویتنام و کوبا، 

همه، آمار تغییر گنجد. با اینی اهداف این بررسی نمیاین تغییر ساختاری در محدوده

ی مدی در دورهدرآهای های اقتصادی در جهان و گروهساختاری اشتغال در فعالیت

 رساند. می تحول یاریاین دوی به تبیین تا ح 0202-0202

 %33، سهم اشتغال در سطح کل جهان در کشاورزی از 0202-0202ی در دوره

کند، در یافزایش پیدا م %10به  %66در بخش خدمات از  یابد وکاهش می %01به 

در سال (. 0.1 جماند )میباقی  %03های صنعتی درحد تحالی که سهم بخش فعالی

 اناز کّل شاغل %61.2 و متوسط شاغل کارگر اتطبق در سطح کل جهان جمع ،0222

ی طبقهجمع  داد. در همان سال،لف است( تشکیل میتکه شامل طبقات مخ)را 

از  ( %02.1 + %33) %62.1راه با آن، بدون مزد هم یلیمکارکنان فازی و بورژواخرده

طبقات جمع  بودند: به این قرار 0202این ارقام در سال  0گرفت.را در بر می شاغلان کلّ

راه با زی و نیروی کار بدون مزد همبورژواخردهی طبقهجمع و  ،شاغل متوسطِ و کارگر

را شامل  شاغلاز کلّ نیروی کار  ( %02.3+  %30.6) % 60.1 و %16.0 ترتیببه ،آن

و  ی کارگرطبقهسهم  0202-0222ی به عبارت دیگر، در دوره 0.(0.0)ج شدندمی

داری و غیر درآمدی و در هریک از کشورهای سرمایه هایتمامی گروه در متوسط

ت متفاوتی، افزایش داشته است. چنین با شدت و حد ی به شکلی ناموزون ودارسرمایه

پای آن معرف کاهش پرولتریزاسیون جوامع مختلف است و هم فرایندرشدی بیانگر 

 زی و کارکنان بدون مزد آن )و یا تولید خرد( است.بورژواخردهی سهم مجموعه

ت ی کشاورزی، صنععمده سه بخش تغییر ترکیب اشتغال در ی این روند بهتجزیه

-0222ی آن با تغییر ساختار طبقاتی در دوره یو مقایسه (0202-0202و خدمات )

گروه درآمدی و در سطح کشورها، به نحو گویاتری روندهای تغییر  به چهار 0202

                                                      

 .کبسی نویسنده بر اساس مفهوم طبقه در این بررسی با استفاده از آمار محاسبه0 

 2022که تخمین آن در سال  ی متوسططبقهشاغل و بیکار جدا از  ی کارگرطبقهبرای سهم طبقه  0

پذیر نبود، رجوع کنید به بخش قبلی و ج امکان کبسمند به دلیل فقدان آمار خرد و تطبیقی نظام

0.0. 
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 پای آن با ساختار طبقاتهای اقتصادی و تغییر همترکیب تجمع نیروهای مولد در بخش

 (.0.0و  0.0 ،0.1ج دهد )را نشان می در تمامی کشورها

اقتصادی و نیز اشتغال طبقات در چهار  یگانههای سهتروند تغییر اشتغال در فعالی

 (:0.1)ج  به شرح زیر است گروه درآمدی

به نفع اشتغال در  آرامیدر گروه درآمدی بالا سهم اشتغال در کشاورزی و صنعت به

جمع  به زیانغل و متوسطِ شا ی کارگرطبقهیابد، و سهم جمع خدمات کاهش می

 رود؛، بالا میزی و کارکنان بدون مزدبورژواخردهاشتغال 

 سهم اشتغال در کشاورزی و صنعت جمله چین و کوبا(میانی بالا )از در گروه درآمد

 غلو متوسطِ شا ی کارگرطبقهیابد، و سهم جمع نفع اشتغال در خدمات کاهش میبه

 رود؛سرعت بالا میزی و کارکنان بدون مزد، بهبورژواخردهضرر جمع اشتغال به

پایین )از جمله ویتنام و هند( سهم اشتغال در کشاورزی و  در گروه درآمد میانی

 و ی کارگرطبقهیابد، و سهم جمع نفع اشتغال در خدمات کاهش میبه آرامیصنعت به

 سرعت بالازی و کارکنان بدون مزد، بهبورژواخردهجمع اشتغال  زیانغل به متوسطِ شا

 رود؛می

ورزی و صنعت به نفع اشتغال در در گروه درآمدی پایین، سهم اشتغال در کشا

جمع اشتغال  به زیانغل و متوسطِ شا ی کارگرطبقهسهم جمع  یابد،خدمات کاهش می

دهد، رخ می های درآمدی دیگرچه در گروهرود، لیکن برخلاف آنزی بالا میبورژواخرده

 رود.شمار کارکنان فامیلی بدون مزد، بالا می

در  0202های کشاورزی، صنعت و خدمات در سال تآمار اشتغال در فعالی

های درآمدی در جداول نیز با آمار گروه 0.1جدول کشورهای منتخبِ این بررسی در 

  نوا هستند.هم 0.0و  0.0

، سهم نسبی اشتغال بخش 0202-0222ی در دورهتوان ادعا کرد که سرانجام، می

در بخش دولتی سهم اشتغال  به زیانگردش  وهای تولید فرایندخصوصی در 

ی سهم نسبی طبقه ،در این دوره است. داری، افزایش داشتهداری و غیرسرمایهسرمایه

های ی متوسط در بخش خصوصی و دولتی )منهای ردهکارگر شاغل و کارکنان طبقه

ردش گ فرایندتولید کاهش و در  فرایندزی( در بورژواخردهمختلف کارگزاران سیاسی و 

ای هفرایندیابیم که درون هرکدام از تر، درمیدر سطح تفصیلی است. داشته افزایش
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ین دهند. با اتولید و گردش، کارکنان بخش خصوصی اکثریت شاغلان را تشکیل می

ده جا شجابه و مالی گردش فرایندبه سمت  تربیشحال، طی این دوره، بخش خصوصی 

می و خدمات عمو یتولید فرایندتی در است، در حالی که کارکنان بخش دولتی و فرادول

اشغال بخش دولتی در  گرد آماری اشتغال بخش خصوصی در کنارتمرکز دارند. پی

 های مختلف با مشکلی جدیمند برای سالکشورهای مختلف به شکل تطبیقی و نظام

ار یروبروست چرا که بسیاری از کشورها به دلایل متفاوتی چنین آماری را در اخت

ی به ارایه نمونه تنها عنوانبهرو نویسنده دهند. از اینو بانک جهانی قرار نمی کبس

ها و برای چند کشوری که ساختار در برخی از سال 0.1موجود در جدول  آمار

 کند.اکتفا میاند، شان در این بررسی مورد بررسی قرار گرفتهطبقاتی

فته شد، گ تفصیلبه پرولتریزاسیون فرایندازاین در بخش نظری گونه که پیش همان

و  در سطوح جهانی پرولتریزاسیونایجاد شاخص  پرولتریزاسیون فرایندبرای سنجش 

بت یا مثنیز  تر از یک ویا کم تربیشتواند ارقامی کشوری ضروریست. این شاخص می

ی کارگر )و + در مورد طبقه0 ی زمانی داشته باشد. رقمی بیش ازدر یک دوره منفی

 نپرولتریزاسیوبیانگر افزایش خالص  در این بررسی جمع طبقات کارگر و متوسط(

ی زمانی( است. از این )خالص از تغییر مطلق تعداد اشتغال در یک طبقه در یک دوره

زمانی اثر تغییر سهم طبقاتی ی توان اطمینان داشت که در یک دورهطریق می

ی رقم این حال مقایسهچربد. در عینیافزایش صرفِ اشتغال م )ساختاری( بر تاثیر

شاحص بین کشورهای مختلف و همچنین در مقایسه با طبقات دیگر، ارزیابی شّدت 

 .کندپذیر میرا امکان پرولتریزاسیون ترو یا کم تربیش

هان در سطح ج پرولتریزاسیون فرایندشاخص متوسط ، 0202-0222ی در دوره

در کشورهای  فرایند. شدّت و ناموزونی رشد این (0.2بود )ج  0.1تمامی کشورها( )

ی مختلف و نیز میان چهار گروه درآمدی میان کشورها فرایندی این مختلف و مقایسه

 یابد: معنی می 0.2این کشورها، با ارقام جدول 

متعلق به چین، ویتنام و کوباست که به دلیل  پرولتریزاسیونبالاترین رقم شاخص 

مهاجرت روستاییان کشاورز و غیر کشاورز  و نیز -انباشت سرمایه -رشد بالای اقتصادی
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زی در این کشورها بورژواخردههای پایینی طبقات متوسط و به شهرها و پیوستن لایه

 انجامیده است؛  ی کارگرطبقهبه افزایش سهم 

و بسیاری از  وجود چین، کوبا به دلیل پرولتریزاسیونشاخص  ارقام بالای

مانند ترکیه و برزیل در گروه کشورهای با درآمد میانی بالا،  رشدبهروهای داریسرمایه

د به رش و وجود هندوستان و ویتنام و کشورهایی که در گروه درآمدی میانی پایین که

 ند؛ااند، قابل فهمهتای از انباشت سرمایه دست یافقابل ملاحظه

با  هایاز رقم متوسط جهانی در کل گروه کشور پرولتریزاسیونتر شاخص رقم نازل

گونه که پیش از این داری پیشرفته(، همانالا )در واقع تمام کشورهای سرمایهبدرآمد 

در  و متوسط ی کارگرطبقهسبب سطح بسیار بالای سهم جمع بهاست،  داده شدهنشان

  ؛(0.2)ج  گردش سرمایه استهای تولید و فرایندکل اشتغال طبقات مختلف در 

 و توسطی مطبقهر پایینی با پیوستن اقشا پرولتریزاسیوندر تمامی کشورها روند 

در شهرها و کاهش سهم دهقانان و کارکنان  ی کارگرطبقهزی به صف بورژواخرده

 راه بوده است.روستاها در کل اشتغال هم

  

 اتی سهم زنانِ شاغل در جهانتغییر ترکیب طبق
های با درآمدهای در کشور ویژهبهدر بازار کار،  ت زنانی اخیر، موقعیچند دههدر 

قوق ح حق اعتصاب، تشکل و ی متوسططبقهبالا و میانی و در کشورهایی که کارگران و 

ع وانم مانند کاهش و تغییر)اند دست آوردههی خود بی با مبارزهتربیشدموکراتیک 

ه پیشرفت داشت ،(خت دستمزداو تبعیض در پرد تیّ قانونی استخدام بر اساس جنس

متوسط و  ار،دسرمایه یموقعیت زنان طبقه تربیشها لیکن این پیشرفت است.

ی اخیر شرکت زنان در بازار کار مزدی است. در چند دهه کرده را بهبود بخشیدهتحصیل

ی، کار خانگت در ین مسئولیتربیشاست، اگرچه غالب زنان هنوز  رو به افزایش داشته

عهده دارند و هنوز مزد و حقوق غالب زنان و میزان نگهداری و تربیت کودکان را بر

هنوز زنان کارگر با کارهای ، تراز مردان استکنند، کمزنانی که در فقر زندگی می

 های کارگری در تمامیرو هستند، و هنوز اتحادیههبتری روناپایدارتر با مزایای کاری کم
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 های مسلمان، آنان را نادیدهو در کشور رشدبهروهای داریویژه در سرمایهکشورها، به

  گیرند.می

کل  %32میلیارد مرد شاغل(  0میلیارد زن )در مقایسه با  0.3، 0202در سال 

جهان در همان سال در  شاغلشدند. ترکیب طبقاتی زنان جهان را شامل میشاغلان 

و متوسط  ی کارگرطبقههای آنان در شغل تربیش ر تجمعمقایسه با مردان بیانگ

 (%02.2کارکنان فامیلی بدون مزد ) ویژهبهو  (%02.3زی )بورژواخردهو سپس  (11.6%)

، به نحو 0202گروه درآمدی در سال  ی ترکیب طبقات زنان به چهارتجزیه لیکن است.

تری( سهم طبقات مختلف زنان را بر اساس گسترش نیروهای )و یا انضمامی تربینانهواقع

ا چین، ویتنام، کوب ،مصر ،متحده، شیلی، ایران ایالاتتولیدی در تمامی کشورها مانند 

 (. 0.0دهد )ج نشان می ،و غیره

 ی کارگرطبقهجمع زنان  ، سهم نسبی0202رود، در سالگونه که انتظار میهمان

های داریکه شامل تمامی سرمایه گروه کشورهای با درآمد بالادر غلشا و متوسط

های درآمدی گروهاست که در مقایسه با این سهم در %92.6ی موجود است، پیشرفته

د فامیلی بدون مزارکنان زی و کبورژواخردهجمع سهم  است. تربیشبسیار تر، پایین

که در مقایسه  است %9.6 درآمدی بالاگروه که نشان از تولید کالایی خرد دارد( در )

، اگر 0202(. در سال 0.0است )ج  ترهای درآمدی دیگر بسیار کمبا سهم زنان در گروه

زی و بورژوای خردهطبقهو جمع  (شاغلو متوسط ) ی کارگرطبقهجمع سهم زنان 

است،  %00.0و  %22.1 ترتیببه گروه درآمد میانی بالاکارکنان فامیلی بدون مزد در 

است و سهم شاغلان  %21.1و  % 30 ترتیببه گروه درآمد میانی پاییناین ارقام در 

 (.0.0رود )ج می کشاورزی بالاپا نیز در خرده

 و متوسط ی کارگرطبقه، تغییر ترکیب سهم زنان در جمع 0202-0222ی در پهنه

ی طبقهدر چهار گروه درآمدی بیانگر افزایش سهم جمع زنان  اس جهان، و نیزیدر مق

دون ب زی و کارکنان فامیلیبورژوای خردهطبقهو متوسط در مقایسه با سهم زنان  کارگر

ناِن ن و نیز زااین به بعد باید انتظار داشت که نقش مرد در نتیجه، از(. 0.0مزد است )ج 

و متوسط در جنبش کارگری و سیاسی افزایش یابد و فراتر از مبارزات  ی کارگرطبقه

رغم افزایش این، در این دوره، و به محور کنونی باشد. گذشته ازمحلی و موقعیت
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مان، های مسلتولید و گردش در کشور فرایندی شرکت زنان در بازار نیروی کار و آهسته

 های جهانان در بازار کار در دیگر کشورتر ازسهم شرکت زناین مشارکت همواره پایین

 (. کبساست )بوده

 

و نابرابری درآمد و ثروت در کنار رشد انباشت در  پرولتریزاسیون

 جهان

هایشان دهی تعیین امکانات متمایز و نابرابری زندگی افراد و خانواعامل عمده

دنیای معاصر ای که در آن جای دارند، سطح درآمد و ثروت است. در حسب طبقهبر

و  -ایجاد ارزش اضافی و تعلق آن به سود  -تولید  فرایند منبع توزیع درآمد و ثروت در

گردش است. لیکن آمار  فراینداز ارزش اضافی به بهره، اجاره و مزد در  یتقسیم بخش

ف های مختلدر کشور مدتمدت و یا بلندکوتاه پذیر( درمند و تطبیقی )مقایسهنظام

یا مفاهیم کّمی درآمدیِ نوکلاسیک و متعارف  طبقاتی و -مفاهیم مارکسیستی مبنای بر

حسب وضع شغلی های خانوار برو یا توزیع هزینه و تقسیم آن به دولتی و خصوصی،

داری، و داری و غیرسرمایههای سرمایهدر کشور ای از طبقات اجتماعنشانه عنوانبه

  0د.های درآمدی در سطح جهان وجود ندارگروه

یری گناگزیر به ارقام بانک جهانی و سازمان ملل در اندازه، این بررسی بهدر نتیجه

شاخص شکاف  ،تبالای جمعی % 02سهم متوسط درآمد ، تخمین جینیشاخص 

ی انسانی در کشورهای منتخب و در سطح کل آن ی شاخص توسعهنابرابری، و رده

-0222ی دردوره شهری و روستایی(ی ضریب جینی در دو بخش محاسبه و نه) کشور

  0(.0.0و  0.0کند )ج ، اکتفا می0202

 هه توجید به چند نکتاب ی این بررسیمورد استفاده در تفسیر تغییر ضریب جینی

 داشت: 

                                                      

 در مورد ایران. 012-022( ص 0391در این مورد ن.ک. به بهداد و نعمانی )0 

برای نشان دادن های اقتصادی در بررسیی نابرابری است که هایکی از شاخص GINI ضریب جینی0 

 و استآمد در . ضریب صفر جینی بیانگر برابری کاملشودکار گرفته میهبنابرابری درآمد در یک کشور 

  است. حداکثر نابرابریی دهندهنشان ( %022ضریب جینی یک )یا 
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در سطح یک کشور،  ،های موجود جینی نابرابری توزیع درآمد، و نه ثروتشاخص

ا یتغییر ثروت در سطح کل جامعه و  میزان وهای کند، و به تفاوتگیری میرا اندازه

متغیر محاسبه تک یبرای توزیع اعتنا است، چرا کهبی های شهری و روستاییبخش

  ؛های درآمدی مختلف در یک کشور(در گروه )برای مثال، درآمد متوسط شودمی

 در گذاریسرمایه مزدی و درآمدهایبررسی  مورد استفاده در اینشاخص جینی 

 دهدنشان نمی راو درآمد طبقات مختلف  ثروت توزیع لیکنشود، را شامل می سال یک

ا (، ام0.0بری است )ن.ک. به جدول اگیری نابرشاخصی ناکافی برای اندازه رواینازو 

های منقول و غیر منقول خانوارها در آن کشور و ضریب شاخص جینیِ ثروت و دارایی

 انکشورهای جهتواند بسیار بالا باشد )فقدان آمار ثروت در تمامی یا دیگر کشورها می

 ناپذیر کرده است(؛امکانپذیر را مند و مقایسهی نظاممحاسبه

درآمد و افزایش ضریب جینی در هر کشور باید در نظر داشت -در تفسیر رشد تولید

تواند همراه با افزایش یک کشور می درآمد-ن رشد بالای تولیدی معیاههدوردر  که

، و در ویتنام در 0202-0222ی شد )مانند آنچه در چین در دورهاضریب جینی ب

چه رخ داده است(، اگر ، و در ایران در چند سال پیش از انقلاب0202-0222ی دوره

ر را فق دتواننمیدرآمد و ضریب بالای جینی -زمان رشد سریع تولیدهم دوام طولانی و

 هش دهد؛کابرای اکثریت مردم 

ی متفاوتبسیار  تواند توزیع درآمدمیمیان دو کشور  درآمد و شاخص جینی مشابه

است و  گیری هر واحد از یک توزیعاندازه چرا که شاخص جینی برای ،را نشان دهد

های بالا و پایین درآمدی تجمع ضرایب جینی بالا و پایین در دهک میانتواند نمی

این دو حالت تفاوتی نخواهند  تفاوتی قایل شود )در حالی که ضریب شاخص جینی در

های درآمدی تواند در دهکمی کرد و به عبارتی دیگر، در یک کشور ضریب نابرابری

 . مدی بالا باشد(آتر درهای پایینبالا باشد و در کشور دیگر این ضریب در دهک بالا،

های محاسباتی، نظری )برای مثال غیر طبقاتی بودن محدودیت رغمبه همه،اینبا

ی آن جینی و محاسبهبالا بودن ضریب  ،آن(، و مشکلات تفسیری شاخص جینی درآمد

و نه ثروت( و تغییر آن ) بالا بودن نابرابری درآمدیبیانگر در یک کشور در طول زمان 

 .است

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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در نوسان و  0.0و  0.0ت در جداول بالای جمعی %02 ضرایب جینی و سهم درآمد

ی و دلایل اقتصادنوا در هریک از کشورهای منتخب این بررسی بهوبیش همتغییری کم

 دهند:را نشان می 0202-0222ی متفاوت، روندهای نابرابری درآمد در دورهاجتماعی 

کشور منتخب در  هفتدر  ، نابرابری درآمد0202-0222ی ی دوم دورهدر نیمه

ه درجات مختلف رشد کرده است، ب رشد(داری پیشرفته و روبهسرمایهاین بررسی )

 است؛  0220-0229های نابرابری سالتر از چه در برخی از آنها این نابرابری کماگر

رابری منعکس در این دو جنوبی و روسیه ناب یالات متحده، کرهیکشور ا سهدر 

یک از آنها روند ی دوم این دوره ثابت مانده است، اگرچه هروبیش در نیمهشاخص کم

 اند؛ی اول طی کردهمتفاونی را در نیمه

م این دوره رو به ی دوها در نیمهصخراییل این شاکشور چین، ویتنام و اس سهدر 

تر نیپای این ارقام در چین اندکی 0222ی ههد درحالی که در اواخر، اندکاهش داشته

 .کشور بوددر این  0202-0202ی از ضرایب دوره

بالا و نیز شاخص شکاف نابرابری در هریک از  %02سهم درآمد  0.0جدول 

اساس را بر 0202و  0201های بین سال های منتخب در یک سال مشخص درکشور

دهد. شاخص شکاف آخرین آمار موجود در هر یک از کشورهای منتخب نشان می

از  % 02درآمد  از تقسیم سهم متوسط نابرابری درآمد در یک کشور در یک سال معیّن

جمعیت در یک کشور  درآمدترینکم از %02ت بر سهم درآمد پردرآمدترین جمعی

 شکل روشنی بیانگر تفاوت شکاف، افزایش ارقام این شاخص بهرواینازآید، و می دستبه

های مختلف است. برای مثال این شاخص نشان درآمدی در یک کشور و میان کشور

برابر این  6.2از پردرآمدترین جمعیت  % 02درآمد  دهد که در سوئد سهم متوسطمی

 2ت بوده است، در حالی که این رقم در آلمان یمعج درآمدترینکم از % 02سهم برای 

 است.  برابر بوده 09.0و در برزیل  برابر، 1.1برابر، در ایران  1.0 برابر، در چین

یر و نه ثروت( و تغی) نابرابری درآمدیبیانگر  های مختلف نابرابری پیشینشاخص

ه درآمد سران-تولیدهای نابرابری ناموزونی آن در یک کشور است. یکی دیگر از جنبه

تولید ناخالص داخلی سرانه  .(0.3)ج  بین کشورهای مختلف در یک سال معین است

ی ن در چهار گروه درآمدی این بررسی در مورد این جنبهدر جهابه قیمت جاری دلار 

ی گروه بالایی درآمد ، متوسط درآمد سرانه0202کننده است. در سال نابرابری آگاه
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سرانه در  برابر درآمد 11 ترتیببه ی جهان(های پیشرفتهدارییهشامل تمامی سرما)

برابر درآمدسرانه در گروه کشورهای  02گروه کشورهای با درآمد پایین )مانند یمن(، 

برابر درآمدسرانه در گروه کشورهای با  1با درآمد میانی پایین )مانند ویتنام و مصر(، 

از  %02.6و  %20.9ترکیه( بود. در همان سال، درآمد میانی بالا )مانند چین، برزیل و 

 هایهای کشوردر گروه ترتیببهتولید ناخالص داخلی به قیمت جاری دلار در جهان، 

بود. در همان سال سهم تولید  های با درآمد میانی بالا تولید شدهبا درآمد بالا و کشور

، بترتیبه و فرانسهآلمان، ت متحده، چین، اایال ناخالص به قیمت جاری دلار در جهان در

 (.0.3د )ج بو %3.0، و 3.2%، 6.1% ،02.1%، 06.6%

رغم کسادی نسبی اقتصاد در جهان در و به از سوی دیگر، و در کنار این نابرابری،

زی بورژواخردهو  ی متوسططبقه، مالکان سرمایه و قشر بالای 0202-0221های سال

 اند.ایجاد شده در کشورهایشان و در جهان افزودهبه سهم خود در ارزش  مدرن و سنتی

 %32جهان،  ثروتمندترین کشور مثابهبه ایالات متحده ،0202در سال برای نمونه، 

 «ارزش»)یعنی، جمع  دارایی مالی «ارزش خالص»تریلیون دلار(  022معادل )

را در اختیار  ( در جهانبدهی پس از کسرهای نامشهود، های مالی، یا داراییدارایی

تریلیون  26چین معادل  دارایی مالی در «ارزش خالص»داشت. در مقایسه، همان سال 

 ارزش»لاتین از کلّ  ( بود، در حالی که سهم جمع کشورهای آفریقا و آمریکای%09دلار )

ی ، بخش مهمروایناز رسید.می %0.9و  %0.0به  ترتیببهدارایی مالی جهان  «خالص

( تحت کنترل آمریکا، اروپا، چین و ژاپن بود. بخش %11)نزدیک به از ثروت جهان 

ترین افراد جهان است، در عرض یک سال ای از این ثروت که در دست ثروتمندعمده

تریلیون  2ها به دارایی آن «ارزش خالص»تریلیون دلار افزایش یافت و  0.0بیش از 

داری اقتصاد سرمایه و تولیدی دراین ارقام بیانگر اهمیت روابط تجاری  0دلار رسید.

  آلود این روابط میان قدرتمندترین کشورهاست.نتیجه نقش تنشجهانی، و در

                                                      
0 global-wealth-report-2020-en.pdf  

 و
 https://howmuch.net/articles/distribution-worlds-wealth-2019 

file:///C:/Users/Farhad/Downloads/global-wealth-report-2020-en.pdf
https://howmuch.net/articles/distribution-worlds-wealth-2019
https://howmuch.net/articles/distribution-worlds-wealth-2019
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مالی و مستقیم در تولید و خدمات در -ی پولیآمار تجارت جهانی و حرکت سرمایه

در سال  دهد.ی دیالکتیکی را نشان میوپولیتیک این رابطهئژ های اخیر به روشنیسال

 ،ترتیببهسهم صادرات و واردات در گروه کشورهای با درآمد بالا در کل جهان ، 0202

بود. در کنار این گروه، سهم صادرات و واردات در گروه کشورهای با  %22و  22.1%

و  %03.1، ترتیببهبه دلیل وجود چین در این گروه(، در کل جهان )درآمد میانی بالا 

تجارت خارجی  %20این دو گروه در حدود  0202بود. به عبارت دیگر، در سال  00.1%

اروپا در صادرات و  یرا در دست داشتند. در این دو گروه سهم آمریکا، چین و جامعه

گیر است. برای مثال، در همان سال سهم آمریکا در صادرات و چشم واردات جهان

 %00.9و  % 03.3 ترتیببه کنگهنگ-، و سهم چین%00.9و  %02 ترتیببهواردات 

 (. 3.0بود )ج 

ستقیم گذاری میهرجی )سرمای خاسه نوع جریان سرمایه ، سهم0209در سال 

قرضه، و اعتبار بانکی در مقایسه با تولید ناخالص  -اق بهادارگذاری در اورخارجی، سرمایه

رسید. در می %0، و %0.2 ،%0به  ترتیببهتریلیون دلار(  96.1خلی جهان به دلار )اد

ی مستقیم خارجی در جهان گذارسرمایهجریان ورودی و خروجی  لهمان سال ک

تریلیون دلار بود: مقدار ورودی و خروجی این جریان  0و  تریلیون دلار 0.3، ترتیببه

 010 ترتیببهمیلیارد دلار، در آمریکا  001و  022 ترتیببه (کنگهنگشامل در چین )

در آن  0میلیارد دلار بود. 32و  010 ترتیببه ی اروپااتحادیهدر  میلیارد دلار، و 26و 

                                                      

خروجی جریان  است.گذار خارجی تبدیل شدهترین کشور سرمایهمهای اخیر چین به مهدر سال 0

های دولتی و خصوصی و فراملیتی ( توسط شرکتکنگهنگگذاری مستقیم خارجیِ چین )بدون سرمایه

گذاری است که این مقوله شامل سرمایهمیلیارد دلار بود )بدیهی031معادل  0202این کشور در سال 

، سهم 0222سال  در. شود(نمی ملاحظه است،های پیشرفته که قابلداریچین در بورس سهام در سرمایه

ت در بخش خدمات بازرگانی ترتیب اهمیبه های مختلف اقتصادیمستقیم چین در بخش گذاریسرمایه

تور بود. کانقل و انبارداری، و مانوفوفروشی، منابع کانی و نفت، حملو خرده با تکنولوزی سطح بالا، عمده

الیاتی در آمریکای لاتین نیز های دولتی و خصوصی چین در جزایر بهشت مدر همان سال شرکت

 ن.ک. به  ای داشتند.گذاری قابل ملاحظهسرمایه
World Investment Report | World Investment Report 2019 
(unctad.org) 

 و

https://worldinvestmentreport.unctad.org/world-investment-report-2019/
https://worldinvestmentreport.unctad.org/world-investment-report-2019/
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داری های سرمایهی مستقیم خارجی در کشورگذارسرمایهجریان ورودی  %63.0سال، 

ی مستقیم گذارسرمایهبازده جریان ورودی و خروجی  پیشرفته صورت گرفت. نرخ

های وابستگان شرکت فرایندبود، و در این  %2.6و  %2.9، ترتیببهخارجی در جهان 

 (. 3.1و  3.6، 3.3، 3.0در استخدام خود داشتند )ج نفر را میلیون  12جهانی 

 

 گیریجای نتیجهبه

دهد. های تلخ جهان نابرابر امروز را نشان میتآمارهای کلان بالا بخشی از واقعی

ویژه بازتاب آن در بازار کار در سه عرصه، و در ها، بهردتر بر این نابرابرینگاهی خُ

شرایط کار کارگران و  (0) اند. این سه عرصه عبارتند از:ای نزدیک، هشداردهندهآینده

( 0های با درآمد میانی و پایین؛ )ویژه در کشوردیگر فرودستان شاغل در جهان، به

مزد  ( مشکلات دسترسی به کار شایسته و3و انواع بیکاری نیروی کار؛ )ناقص اشتغال 

 مناسب.

آمد پایین های با دری روزانه در کشوررانهمتوسط درآمد س 0209نخست، در سال 

 0202ی در عین حال، در دهه بوده است. دلار 1تر از ( کمد)براساس برابری قدرت خری

های فقیر در مقایسه با نرخ رشد کشور در %0 تر ازی تولید کمنرخ رشد سرانه متوسط

های با درآمد میانی )بالا و پایین( شکاف درآمدی میان این دو تولید در کشوری هسران

های تتکنولوژیک، و تنوع فعالی ،نوع رشد، تحول ساختاری یعرصهگروه درآمدی را در 

کاهش  0202ی گونه که پیش از این آمد، در دههاست. همان تولیدی گسترش داده

 های بادر گروه کشور (ی پایین تر از شهرهاسهم اشتغال در بخش کشاورزی )با درآمد

 تردید بدونتر از این نرخ در میان گروه میانی )بالا و پایین( بوده است. درآمد پایین کم

ط ی شرایاین ناموزونی ده ساله موجب کاهش توانایی شاغلان کشورهای فقیر در عرصه

 شود. کار و درآمد بهتر می

عملاً تعداد بیکاران  0202 در سال، کبسنی و جهابانک  دوم، بر اساس آمار اخیر

 وقت شاغل نیستند در حدودکه تمام «شاغلانی»شده، بیکاران اعلام نشده و رسمی اعلام

                                                      

China's Growing Role in World Trade (nber.org) 

https://www.nber.org/system/files/chapters/c10475/c10475.pdf
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شود که بدون شک با توجه به دوام بحران ناشی از شیوع ویروس میلیون برآورد می 122

 یتحادیهاترین کشورها )آمریکا، ئوپولیتیک میان نیرومندهای ژو تشدید درگیری روناک

یژه وها، بهاروپا و چین(، مشکل بهبود شرایط کار، دستمزد و بیکاری در تمامی کشور

نرخ رسمی  0202اگر در سال  دهد.های با درآمد پایین و میانی، را افزایش میدر کشور

 %1.1ه ب داری پیشرفتهبیکاری در جهان با توجه به کاهش بیکاری در کشورهای سرمایه

ای نه چندان دور این نرخ برای جمع بیکاران رسمی، غیررسمی، رسید، در آیندهمی

های با درآمد کودکان کار در کشور تربیشند و تعداد هرچه اوقتآنانی که شاغل پاره

  (.0202، کبس) خواهد رسید %03به بیش از  یین و میانی،اپ

تضمین شرایط کار و درآمد مناسب  ناچیزامکان  نشان ازهای بالا، م، نابرابریسو

گونه که پیش از این ی آینده دارد. همانههی گذشته و دحتی برای شاغلان در دو دهه

پا و کارکنان فامیلی بدون شاغلان خرده شاغلان جهان را %60.1، 0202آمد، در سال 

و در مشاغل ند درآمدای از آنان فقیر و کمملاحظهبخش قابل دهند.تشکیل می مزد

ویژه زنان، های اجتماعی مختلف، بهسنتی و غیررسمی، بدون برخورداری از بیمه

کار مشغولند. بهبرای بقای خود و خانوادهای خود  المللی و کودکان کار،مهاجران بین

های اجتماعی مختلف وقتی که از بیمهتمام هایبسیاری از شغل یدر چنین وضعی حت

حساب د تضمینی برای دسترسی به شرایط کاری و مزد مناسب بهتوانبرخوردارند، نمی

ی شاغلان و بیکاران در جهان از حق اعتصاب و تشکل ت توده، اکثریگذشته از اینآید. 

ند و اشان محرومهایهای صنفی و سیاسی برای دفاع از خود و خانوادهمستقل سازمان

نحوی به اندبرند و نتوانستهرنج میاز نابرابری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جهان 

ر المللی در مسیمطلوب از نیروی عظیم میلیاردی خود همراه با همبستگی ملّی و بین

 ها بهره گیرند. یرابرهایی از این نابر

گونه که در آغاز گفته شد، هدف اصلی این بررسیِ تغییر آرایش انجام، همانسر 

در دو  داریداری و غیر سرمایهکشورهای سرمایهتطبیقیِ طبقاتی شاغلان در -کمّی

 ی ترکیب و تغییر سهمهئقرارگیرد که ارا تأکیدا این امر باید مورد ی اخیر است، امدهه

روابط طبقاتی و  شخصگزین بررسی انضمامی و متواند جاینمی طبقات در این دوره

ایدئولوژیک در دی و اهای سیاسی، اقتصفرایندیک از این طبقات در های هرلایه

ی و ی ملها در عرصهی آنت و مبارزهو استراتژی طبقا های مختلف، تاکتیککشور
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و همچنین جدلی کودکانه بر سر افزایش و کاهش )لمللی شود. بررسی سهم نسبی ابین

طبقات اجتماعی( نباید به توجیه  ها بدون تحلیلی عینی و علمی از مفهوماین سهم

ود. ای تبدیل شپردازان چنین بررسیسیاسی و ترجیحات فردی نظریهها و تخیلات آرزو

های انضمامی و خاص اقتصادی، سیاسی اتخاذ چنین گرایش نادرستی پیچیدگی تفاوت

ی و سصادفی و احتمالی بودن پراتیک سیاث، تهر یک از طبقات، محدّ و ایدئولوژیک

ی واقعیت انضمامی نشان گیرد، در حالی که پویایطبقات را نادیده می ژیکتاسترا

ا ی شوند وی طبقات متشکل میهایدهد که تنها از طریق عبور از چنین پیچیدگیمی

در عین حال، هرگز نباید فراموش کرد که اگرچه ویژگی گسترش  شوند.ل نمیمتشک

 ست، گسترشا ی آنبیگانهداری خصلت تحمیلی و ازخوددر سرمایهفعالیت انسانی 

وخیز وناگون و با افتهای گواره و به شکلشورها و در جهان همتمامی کسرمایه در 

 ست با مقاومت و ستیز در مقابل آن. ا راهبسیار، هم
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