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از ظرفیت تغییر جهان برخوردار  ی کارگرطبقهکه دعای کارل مارکس مبنی بر اینا

ز شود. پیش ایستی محسوب میی سوسیالنظریهسهم او در ترین گمان مهماست، بی

 ،متعارف طوربه، یا ()موجود قربانیان نظام عنوانبهمارکس، کارگران در بهترین حالت 

 د.کرتهدید می بشر راتمدن  شانکه وجود رفتندبه شمار میمردمی فرومایه  عنوانبه

برای بارزات جمعی کارگران ها را به چالش طلبید و اعلام کرد ممارکس این فرضیه

 .رودشمار میبهی اردسرمایهنظام برای ای بالقوه آزادی بدیل سوسیالیستی

 این وصف، انتقادای در معرض انتقاد قرار دارد. با گسترده نحوبهین دیدگاه امروزه ا

در مورد کسانی صادق  ویژهبهکند. این امر معنا نمیرا بی نقدهای اواز مارکس، هدف 

های دیدگاه یبر پایهیا  «عقل سلیم» باطبقه را مارکس از  است که الگوی

 هایبندیقشربا  را طبقهگرایش دارند  هایی کهدیدگاه ؛کنندرد می اختیشنجامعه

، مردم بر بنیاد درآمدفرق گذاشتن بین های مختلف روش - بپندارند اجتماعی یکسان

دارای  ست: آیا معلمانِ. پرسش اما اینشغل یا الگوهای مصرف اجتماعی، منزلت

کی منافع مشترها م درآمد فروشگاهک نشاغلاگاهی، کارگران کارخانه یا تحصیلات دانش

 دارند؟

 یالگوهای قدیمی مبارزه شود کههای دیگر آشکار مینظراز دیدگاه اینان و اختلاف

ابعاد ها تشوند، بلکه تفاوبوط میتر به سیاست مرنسبت به گذشته کم تنهانهطبقاتی 

ده چنان پیچیکنونی اختلافات آنالگوهای  کهطوریهب ،ی پیدا کرده استترگسترده

 .اعتبار ندارد طبقهبه  اتکاد که نشومی

 نطقیمر، تنها در صورتی درون نیروی کا طرفه بر تمایزاتتأکید یک گرایشاین اما 

 سه،در مقای ملحوظ شود. اراستثم ی( مجزا از روند پیچیدهقشربندی )طبقاتیکه  است

 تنهانهداری هکشی در سرمایبهره یروند پیچیده گونهچهداد که  مارکس نشان

ی هنگام روابط مشترککند، بلکه همرا در بین نیروی کار ایجاد می شماریی بیهاتفاوت

یتی سنخو غیره  موقعیت اجتماعی، درآمد، شغلدر  اختلافبا کند که ریزی میرا نیز پی

ثمار الگوی است د.سازبدل می طبقه به همین مناسبات مشترک است که طبقه را .دنندار

ده نادیرا  ی کارگرطبقهدرون  هایتفاوت اهشود مارکسیستباعث نمی مارکسظر نمورد

اشاره  هاتفاوت در بین اینهمبستگی  مادی یپایه بهعنصر استثمار  . برعکس،بگیرند

 دارد.
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 روش مارکس
توان درک کرد. او تصریح کرد: بهتر میرا طبقه  بهرویکرد مارکس تاریخ  یعرصه رد

 دیگر تفکیک کنیم، اما نیاکاناز یک های گوناگونمعیار باها را انسان توانیمیم اگرچه

طبیعت برای رفع  غییرای اجتماعی هدفمند و با قصد تما در واقع از طریق کاره

ر این فرآیند، ترین محومهمکردند. ، خود را از دنیای طبیعی متمایز مییشاننیازها

 هزار01تا  هزارهشتی زمانی بین ا در بازهههایی از انسانگروه انقلاب نوسنگی بود.

ها و کردند، الگومیکاو وبرای بقای خود کند یش که تا آن زمان در طبیعتسال پ

 .کردند د محصولات کشاورزی را آغازو تولیترک رفتارهای کهن را 

را  یمازاد مجبور بودند برای نخستین بارعنوان کشاورز، ها با بازسازی خود بهنسانا

 أمینتنمونه،  برای - ها تولید کنندطی سال تولید مزارع خودمنظور بازبه مور منظطبه

. این امر یک مشکل اجتماعی جدید نخوردردبه محصولات در رویارویی باذخایر غلات 

 متها و سهمراه با دولتگیرد؟ طبقات )میچه کسی کنترل مازاد را برعهده ایجاد کرد: 

رل ار طولانی کنتانتقالی بسی یدوره پس از هااقلیت د کهزمانی پدیدار شدنبر زنان( 

 تثبیت کردند. ،تولید کرده بودندسایر اعضای جامعه  ی کهخود را بر مازاد

دهد[، طبقه یک ویژگی عام در تاریخ بشری از این منظر ]نشان می مسألهدریافت 

ن ای که در آهخاص دارد، رابط ینیست، بلکه خاستگاه تاریخی مشخصی در یک رابطه

  آورد.از سوی گروه دیگر را به دست میاجتماعی  مازاد تولید یک گروه، کنترل بر

جازه ا به مارکس کهنخست این. اساسی داردقوت طبقه سه  بررسیاین رویکرد برای 

، حاکم یز سوی طبقههای مختلف اخذ مازاد تولیدکنندگان ادهد که با وارسی روشمی

ا از دهقانان ب ستثمار اربابان فئودالی اعنوان نمونه، نحوهدی کند: بهبنتاریخ را دوره

سهم خود، به ت. این امرن از کارگران مزدی متفاوت اسداراکشی سرمایهی بهرهنحوه

 پی دارد.داری را دراجتماعی در جوامع فئودالی و سرمایه یاشکال مختلف مبارزه

اه طبقه، شرایط لازم را برای الغای آن روشن این مدل با اشاره به خاستگ که،ایندوم 

تواند ب برگزیده گروهِتا یک  که مازاد کافی وجود داشت وجود آمدهببقه زمانی طکند: می

 مند شوند.قدر نبود که همه از آن بهرهاین مازاد آنآورد، اما آن را تحت کنترل خود در

ه یش مازاد به سطحی رسید ککه افزا ر شدپذیامکانزمانی غلبه بر تقسیمات طبقاتی 
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 امکان تحقق آن در نظامکه مارکس  امری ؛مند شوندستند از آن بهرهعموم مردم توان

 .را توضیح دادداری سرمایه

اد تحلیل خود از طبقه، روابط چون بنیدادن تولید مازاد همسوم، مارکس با قرار

 دهد.نشان میداری را ها در اقتصاد سرمایهای از نقشطیف گسترده درونی

داری تنها در پرتو الگوی پویای در واقع، برداشت مارکس از روابط طبقاتی سرمایه

تولید جدید، پویا  یچون یک شیوهداری همیابد. سرمایهاو از انباشت سرمایه معنا می

 «پرولتاریا»ها به و یگانه با جدایی تولیدکنندگان مستقیم )دهقانان( از زمین و تبدیل آن

توانند تولیدکنندگانی که تنها با فروش نیروی کار خود در بازار کار می ؛گشت پدیدار

میت بود، زیرا شرایطی اهتحول در روابط اجتماعی بسیار با به بقای خود ادامه دهند. این

ترین و در عین حال به لجام گسیختهبه پویاترین  هم زمانداری کرد که سرمایهرا ایجاد 

 .شداجتماعی در تاریخ تبدیل  نظام ترین («بیگانه»)یا به تعبیر مارکس 

 

 تولید دهقانان

ها : آنریشه داردزمین  ر برکنترل مؤثتمایل دهقانان به در  بات نسبی تولید دهقانیث

و ند( دادعنوان مالیات به اربابان میکردند )بخشی از آن را بهعمدتاً برای خود تولید می

ظام . در مقابل، ندادنددر بازار اختصاص میمبادله  پایاپای یا یه معاملهرا ب یاندک بخش

ند در هر کجا که مزدی، بر روشی استوار است که در آن کارگران مجبور مبتنی بر کارِ

داران پذیر است در جستجوی کار باشند. این ویژگی کارگر مزدبگیر به سرمایهامکان

در یک منطقه همراه با افزایش آن در جاهای  نیاز مازاد برکارگران را )دهد تا اجازه می

جا آنکنند. علاوه بر این، از جاهجاب تربه مناطق سودآورتر سودآور مناطق کم دیگر( از

در قرار دارند. ( رقبا)ماً زیر فشار نوآوری یداران داکه تولید برای بازار است، سرمایه

وزیع بازت کنندگانتولید بین کارآترینکار ، این شرایط بدان معنی است که مجموع

 دارد.گرایش داری سرمایهنظام به افزایش بارآوری در مزدی  رو، کارِاین. ازخواهد شد

 داری مطالبرابطه بین کار مزدی و پویایی نظام سرمایه یزمینه اگرچه مارکس در

آغاز کرده که در آن به تعریف طبقه را « سرمایه»جلد سوم ما هرگز ، انوشتزیادی را 
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کافی مصالح برای ما تدارک دیده، تا  ی، او به اندازهاین وجود به پایان نرساند. بابود 

 بتوانیم الگویی از طبقه را از آثار او بازسازی کنیم.

عنوان یک رابطه تعریف . او طبقه را بهبه تلاش مهمی دست زدن کار برای ای لنین

خرند. داران آن را میسرمایه کهد، در حالیفروشنرا میخود  یکار کرد: کارگران توانِ

 متفاوت است. های بین مشاغل ظاهراًشباهت توضیح، یکردت این روقو ینقطه

 داری مدرن ازنمونه، سرمایه برایبخش نیست. متأسفانه، این الگو کاملاً رضایت

کاری  توانِمانند کارگران، اغلب  ، مدیرانی کهکندیق مدیران ارشد خود عمل میطر

شوند )در کارگران، استثمار نمی شباهت بهبی ،هارسانند، اما آنفروش میبه  خود را

های دیگری نیز وجود دارند کشی از دیگران نقش اساسی دارند(. گروهها در بهرهواقع آن

 شاندستن زیرو هم با کارگراها از آن برترداران ها هم با سرمایهکه شرایط زندگی آن

متوسط  یطبقه»خاص و غیره. این  کارشناسان، میانیمدیران  - پوشانی داردهم

داری است، به ، که وجود آن بازتاب پیچیدگی روزافزون روند کار در سرمایه«جدید

زمان رساند، در حالی که همحفظ استثمار کارگران تمایل دارد و به آن یاری می

 ا فشار بر کارگران متناظر است.کند که تا حدودی بفشارهایی را تجربه می

جتماعی فرایند ا رابطه بامارکس در  یسازی تئوری طبقهترین تلاش برای بازپیچیده

استثمار از سوی جفری. دی سن کروا در اثر درخشان او  ییابندهپیچیده و تکامل

ه طبق»بیان شده است. وی تصریح کرد: « مبارزات طبقاتی در جهان یونان باستان»

عیت استثمار، اجتماعی واق جمعیعبارت است از بیان چون یک رابطه( م)اساساً ه

به گروهی از افراد  ...... یک طبقهیافته در ساختارهای اجتماعیشکل ی استثمارشیوه

از سوی کل نظام تولید اجتماعی تعیین  شود که جایگاه آنمعه اطلاق میدر یک جا

 «شده است.

 

 کشیبهره

چون یک داری، همسرمایه وی استثمار منظر فرآیند پیچیده زابه طبقه هنگامی که 

یش فزاا گونهچه را درک کنیم کهتوانیم اینمیاندیشیم، ی تولید، میپویا و یگانهوجه 

  .خواهد شدمنجر  ی کارگرطبقهتار مداوم در ساخ هایدگرگونیبارآوری نیروی کار به 
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. در حالی که وزن ات انجام گرفته استتولید دراین افزایش بارآوری نمونه،  برای

بارآوری  افزایشآن اندازه نیست که زمانی بود، اجتماعی کارگران در بخش تولید بریتانیا 

انیا در در بریت ، بازده تولیدمشاغل تولیدی رغم کاهشست که، بهمعنی آنهنیروی کار ب

 .بالاتر از هر زمان دیگر بود 7112سال 

طلق کارگران صنعتی، زمان با کاهش تعداد مز آن است که همحاکی ا تنهانهاین امر 

های یفناور یارائهکه دهد طور عینی نیرومندتر شوند، بلکه نشان میتوانند بهمی هاآن

سیار بهای مهارت بهجدید بدان معنی است که کارگران مدرن نسبت به پیشینیان خود 

 .متفاوت نیاز دارند

این تغییرات این است که کارگران مدرن نسبت به کارگران در گذشته  ییک نتیجه

سطح تحصیلات رسمی بسیار متفاوتی دارند. اگر در گذشته آموزش در خدمت حفظ 

ی ادبی و حساب اهای پایهنخبگان بود، امروزه آموزش رسمی )حداقل در سطح مهارت

حسوب منیاز ضروری هر شغل پیش سطح دانشگاه( تقریباً ای تاو به شمار فزایندهساده، 

 . این روند دو نتیجه دربردارد:شودمی

د: در نبسیار بهتری برخوردار اتنخست، کارگران امروزه نسبت به گذشته از تحصیل

و  ند،تربا فرهنگ های گذشتهزمان اکثریت حاکماناز واقع، اکثر کارگران مدرن حتی 

ه کنترل دموکراتیک بر کل جامعه یاری ها برای دستیابی بسازی آناین به آماده

 رساند.می

د دها این امکان را میاز منظر روند انباشت سرمایه به م ینظام آموزش بررسیدوم، 

اهر یرا صنعت به کارگران م. زدرک کنیم را مربیان با سایر کارگران یچگونگی رابطهکه 

فرآیندی است ( اساس )درجا که آموزش جمعی نیاز دارد. علاوه بر این، از آن انمربیو 

که برای تولید نسل بعدی کارگران طراحی شده است، از نظر کیفی با عملکردهای 

تجهیز  ایصرفاً بر عملکردهای پیشین تحصیل درتفاوت دارد. لحاظ کارکرد بهپیشین 

 اعتماد به نفس لازم برای حکمرانی متمرکز بود. نخبگان در کسب مهارت و

 .دهندآموزش میفرایند تولید  را برایکارگران  ،علمانمروزه بخش زیادی از ما 

 مانند یعنی توانایی کاری خود رادهند، مزدی انجام می گرعنوان کارها این کار را بهآن

پی دارد درای از زندگی تجربهکار دهند. این در معرض فروش قرار میایر کارگران س



 

 
 

ی بیژن سپیدرودیلج / ترجمهبلکپل  7  

تا با  ،ندم تحت فشارها مدااست: آن هشبیی سایر کارگران تجربهه طور فزاینده بکه به

 آموزان، کارآیی خود را افزایش دهند.تر به دانشآموزش بیش با و ترکم یهزینه

بیان بهداشتی و خدمات اجتماعی  هاینظام یبارهدر توانی را میروایت مشابه 

وند، رشمار میهبای رهزینهپمنبع داری( سرمایه دیدگاهاز کرده )تحصیل کارگرانِ. کرد

معنای بهکه ، شود ها از بازار کارحذف آن موجب تواندمی مانند آن و هرگونه بیماری و

نظام های خدمات بهداشتی و اجتماعی نظیر دادن سرمایه است. بنابراین، نظامهدر

نتیجه، آن دسته از پرستاران، اند. درضروری کاملاً  استثماربرای فرآیند  آموزشی،

کنند به دلیل نقشی ها فعالیت میکه در این حوزه غیره تماعی، مدیران وکاران اجددم

شناخته  ی کارگرطبقهبخشی از  عنوانبهکه در حفظ روند انباشت سرمایه دارند، 

 شوند.می

 صرفاًبتوان درمان و آموزش را  ،های بهداشتنای آن نیست که نظامامر به معاین  

های اجتماعی از این نهادها جنبش ن است کهروش -به نیازهای سرمایه فروکاست 

ه هایی کشیوهه، ببسط داده استرا هایشان ی کارکردحوزه اند کهمطالباتی را خواسته

جا که ، از آناین وجود با سرمایه بر افزایش سود ارتباطی ندارد. یبینانهبا تمرکز کوته

ه کسانی ک یاند، بخش عمدهها اساساً در پاسخ به نیازهای سرمایه رشد کردهاین نظام

نامد، می «کارگر جمعی» راآنمارکس  کهچون بخشی کنند باید همکار میها در آن

 .کرددرک 

 

  منافع مشترک

 مشاغل و شماربی درکه  کارگرانی یم درک کنیم کهتوانمی دیدگاهاین  تعمیم با

بخشی از کارگران مگی هکنند، کار می متفاوت دستمزدهایبا  گوناگونهای جایگاه

ش بارآوری و فشارهای مشابهی را برای افزای ،شوندار میسر استثمکه یک ،اندجمعی

در مقاومت )جمعی( منافع مشترکی  کارگر یطبقهکل  رو،اینکنند. ازخود تجربه می

امل برای از میان بردن کدموکراتیک بدیلی نیل به به هدف و داری علیه استثمار سرمایه

 دارند.  راستثما
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هایی هلای و را در اختیار دارند استثمار که روندبرعکس، کسانی هستند  ،دارانسرمایه

ا رپلیس، ارتش و غیره ، گرتوجیههای گاه قضایی، رسانهمدیران، دست -از کارمندان 

ند. کنمی تضمین کشی راره هایی که تداوم شرایط بهلایه اند،پیرامون خود گرد آورده

ای ر، تولید بکنندرا هدایت میاستثمار  فرایندداران ر حالی که سرمایهوصف، د با این

 و نهکورارقابت کورکه  ینظام بر، زیرا کندیبیگانه م ،کارگران مانند ،را همها آن ،بازار

 .نیستحاکم  نظارت فراگیریهیچ  ،بر آن سلطه دارد هابین سرمایه برنامهبی

داران از کنترل بر روند ، اما سرمایهگی همه استبیگان ساززمینهداری گرچه سرمایها

آزادی و  چونه این بیگانگی را همشوند، بلکه تمایل دارند کمند میبهره تنهانهاستثمار 

حساس بیگانگی، ا شوند و در اثراستثمار میتحققی تجربه کنند. برعکس، کارگران خود

 کنند.ذلت و خواری می

را  داریسرمایه این بدان معناست کهد. کنخصمانه ایجاد میی ت رابطهاین اختلافا

 ی طبقاتیزهمبارمثابه نظام هتر، بها( بلکه، اساسیبندیر تقسیم طبقاتی )قشرنه از رهگذ

وندهای پی تنهانهاجتماعی  یفرآیند مثابهاستثمار بهتوان درک کرد. به بهترین وجه می

کند، بلکه با ایجاد می ،از کارگر جمعی چون بخشیهم ،بین کارگران مختلف عینی

وجود هبای خصمانه ند، رابطهانفعدردسر نظام ذیداران و کسانی که در اجرای بیسرمایه

 انکشبهره» -کمی متفاوت متنی در  - مارکسیست روسی ،کسانی که بوخارین: وردآمی

 بود. نامیده «جمعی

 بنیاد ،هگرانروابط استثمار برتنی مب ی طبقاتیمبارزه کهدهیم ص یکه تشخزمانی

نظام کنیم که کارگران در  کم دروانیتمی ،دهدرا تشکیل میداری سرمایهنظام 

ی کار مزد استثمارجا که این نظام به از آنهستند.  ییهمتاقدرت بی داری دارایسرمایه

 اند.بزیر کشیدن آن برخوردار  ی، کارگران از قدرت بالقوهوابسته است، در نتیجه
 

 ؟ی کارگرطبقهچرا 

باید علیه کارگر  یگیری طبقهکنند که جهتها استدلال میمارکسیست ،روایناز

ما دوریم، اهشته بودن کارگران بما از هرگونه توهم در مورد فر البته. باشد داریسرمایه

 ند. و ظهورراد ضربه بر جریان سود برخوردارها از قدرت استراتژیک ایدانیم که آنمی
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بازار  یدهشسبات بیگانهسازد تا منااین کارگر جمعی است که تولیدکنندگان را قادر می

 را با کنترل دموکراتیک بر تولید و توزیع مازاد اجتماعی جایگزین کنند: سوسیالیسم.

دانیم که می ،وصف این با کرد، خودداری کارگران کردناگرچه باید از رمانتیزه 

ها داری، آنلازم برای مقاومت و در نهایت شکست سرمایههای جمعی برای رشد سازمان

 تنهانهد تا نها باید برای همبستگی بکوشباید بر اختلافات در صفوف خود غلبه کنند. آن

بسیاری ات اختلافبر  آن،برشد، بلکه علاوه ا ذکرکه در بالهایی بندیقشر اشکال مختلفبر

یره چهراسی و غیره اگرجنسجنسی، هم نژادپرستی، تبعیض شود:که از ستم ناشی می

  شود.می در درون خود ی کارگرطبقه یموجب تجزیه غالباً  که هاییستمشوند، 

شناسان طبقه، تمایل دارند پردازان فرهنگی معاصر، مانند جامعهدر حالی که نظریه

های مختلف تحت ستم را برطرف کنند، اگر تشخیص دهیم که تا اختلافات بین گروه

 ند،اداری استثمار شدهی از انحا در روند سرمایهنحوبهها در واقع عضای این گروها یهمه

 است. وجود آمدههبرهایی همگانی  اساستوان مشاهده کرد که می

نگرند، استدلال ما این است عنوان تفاوت میکسانی که ستم را صرفاً به در مقابل

 نایعمهبر پیوند با روند استثمار )گیرد که دتمام کسانی را دربر می ی کارگرطبقهکه 

های مختلف دهد تا دریابیم طبقه بخشی آن( قرار دارند. این امر، اجازه میگسترده

گران ز کاربیکاران تا آن دسته ا ی«ارتش ذخیره»کارگران را از هر گروه تحت ستم نظیر 

ار زتولید نیروی ککه ناخواسته با ماندن در خانه در کنار فرزندان، به باد شورا شامل می

  کنند.کمک می

اوم چالش کشیدن مداز این منظر، مشخص است که با همبستگی کارگران تنها با به

ف های مختلگروه هایی کهتوان به پیروزی نایل آمد، ستمانواع و اشکال ستم می یهمه

ار ردهد. به همین دلیل است که لنین اصمیقرار  دیگرو در برابر یک جزیهکارگران را ت

های کارگری، بلکه باید عنوان دبیران اتحادیهفقط بهها نهداشت که سوسیالیست

عمل کنند. به همین دلیل است که مارکس  «ستمدیدگانگویان سخن»عنوان به

کسب  د. او یادآوری کرد که کارگران برایینام «عام یطبقه»مدرن را  ی کارگرطبقه

 جاکه اوآن و از، مبارزه کنند صورت جمعیهب یبرای دموکراسی واقعباید  آزادی خود



 توانند جهان را تغییر دهند؟کارگران میچرا  01 

کارگران در  «رهانیخود»بر این باور بود که  ،داشتطبقه از  ایجانبههمهبرداشت 

 .تواند حاصل شودمیبا رهایی بشریت  تنهادار سرمایه یمبارزه با طبقه

 

 بازگشت مقاومت

 یمرهز کاربست اشکال روزا داریسوسیالیستی در برابر سرمایهسرانجام، اگر امکان بدیل 

 عنایتی به این بدیلبیدلیل  به عمدتاً خیزد،همبستگی از سوی کارگر جمعی برمی

 است.نشینی کرده به بعد عقب 0891 یجنبش کارگری از دههست که ا

را  عیتاین وض تغییری زمینهانگلیس  ویونان تا  مصر از ایتودهسرگیری اعتصابات 

 پیوند با جنبش کارگری به این درتوانند داری میسرمایه نیروهای ضدکند. فراهم می

وجود آورده باشد که هتا حدی این درک را بامیدوارم این مقاله  فرایند یاری رسانند.

ه این ظرفیت را دارد ک تنهانه: همبستگی کارگران قرار شودید چنین پیوندی بربا چرا

بدیل دموکراتیک سوسیالیستی آن را با  دنتوامی داری را شکست دهد، بلکهیهسرما

 جایگزین کند.
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