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  iھای كاپيتال سكوت
١  

  
 

  ی مترجم  مقدمه

  یرغم تمام ه، بهيگذرد سرما یتال ماركس ميم قرن كه از انتشار كاپيك و ني باً يرقن پرسش كه چرا بعد از تيا

 یسم طرح شده است، اما پرسشيران ماركسيگ  دشمنان و خردهیش، ھنوز با ما ست، اگر چه از طرف برخيھا بحران

  .ز مطرح استي نیليست اصي ھر ماركسی كه برایاست جد

پرسش باال خالصه  پاسخ او، اما، فقط به. ن پرسش استيه ا پاسخ بی برامايكل لبوويتز تالش ۀ حاضر خالصۀنوشت

 كه یدھد ـ پرسش یز پاسخ ميگر را ني دیكه پرسش رد بليگ یباور من، تالش او نه فقط پرسش باال را در بر م به. شود ینم

  . سم دامن زده استي از ماركسی گوناگونیھا یمواجه با آن به تلق

، روند مايكل لبوويتز بحث ی، با مفروض داشتن درستیاضي منطق رۀويش  خواھم كرد بهین مقدمه سعيمن در ا

بندند را نشان  ین روند صورت مي كه حول ای جانبیھا  كارگر را دنبال كنم و ارتباط آن با بحثۀ طبقی آگاھیريگ شكل

 خود ی مثل آگاھیوعات كارگر در ارتباط با موضۀ طبقیعنوان نمودار روند آگاھ توان به ین مقدمه را ميدر واقع ا. دھم

 .  و حزب در نظر گرفتیستيكالي، مبارزات سندیبه خود
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د ي شگفت تولئیايمندان اش  ثروتیدرست است كه كار برا: "ديگو یاش م ی و فلسفی اقتصادیھا نوشته ماركس در دست

 و ی كارگران خرفتیبرا شعور است، اما ۀد كننديكار ْتول. ... نديآفر ی میدست  كارگر فقر و تنگی، اما برا كند یم

در آثار » یشدگ یءش«و » یگانگيب«، » كاذبیآگاھ «یھا شكل  كه بعدھا بهیـ اظھار نظر" آورد یبار م  بهیشعور یب

: سدينو ینامد و م ی میدار هيا را گوركن سرمايست ْپرولتاريفست كمونين ماركس در مانيھم. افتي ماركس توسعه یبعد

ر يكسان ناگزي ا بهي پرولتاریروزي و پیآورد، سقوط بورژواز ید ميكنان خود را پدز گوريش از ھر چي بیبورژواز"

  ". است

 یشود حرف یشود، منضبط م یگر كارگران متحد ميك سقف با دير يند، زيب ید آموزش مي تولۀن كه كارگر در پروسيدر ا

آورد  یبار م  بهیشعور ی و بیش خرفتيا شعور است ـ برۀدكنندي كه تولی كه كار ـ كارین كارگرين كه ھميست، اما اين

 در ینيدار آغاز فصل نو  هيسان طال نير گردد، و بديكسان ناگزي  بهیاش با سقوط بورژواز یروزي شود كه پئیرويآن ن

آن پرداخته نشده  طور سر راست به  ماركس بهیھا  را پشت سر گذارد كه در نوشتهیا د پروسهيت گردد، بايخ بشريتار

 ی سرنگونیخيد به رسالت تاري است كه در آن كارگر بایا  قدر مسلم پروسه  ست؟یا گونه پروسه روسه چهن پيا. است

د كه يا تولي كار ۀ محصول پروستواند ینم، اما، ین آگاھيم، ايدي قول ماركس د گونه كه در نقل ھمان.  آگاه شودیبورژواز

  . وجود كرد د جستي تولۀ از پروسرونيبد ي را بار آنيباشد، پس ناگز» آورد یبار م  بهی كارگر خرفتیبرا«

دارانه  هي سرمای اقتصادیدھ كه تحت سازمانیا در جامعه. شديندي خود بی به بقاديباگر، ي دیكارگر، اما، مثل ھر انسان

 افزون بر. دار، وجود ندارد هيدار آن، سرماي كارش به تنھا خریروير از فروش ني او غی بقایگر براي دیاست، راھ

ز ي خود نیط زندگيبھبود شرا كه به شد بلياند ی خود نمیط بقايگر، فقط به شراي دین انسان كارگر، مثل ھر انسانين، ھميا

 یدار منفرد، برا هيك سرماي ۀطيط كارگر، دست كم در حي او ست ـ بھبود شرای طبقاتۀن سرآغاز مبارزيشد و اياند یم

ن يا ، بهآشكارت ين واقعيكارگر، اما، به ا. دار است هي با منافع سرماآشكارضاد ن در تينه دارد و بنا بر ايدار ھز هيسرما

ن ياما، ا.  آگاه شودتواند یماش،  یط زندگي بھبود شرایدار، برا هياش با سرما هھن مواجيپرده، در نخست  یتضاد ب

ا جمع ين كارگر منفرد يا. ست منفردیدار هي از كارگران معترض در برابر سرمایا جمعي كارگر منفرد ی ْآگاھیآگاھ

  .دار، آگاه شود هي با سرماثرؤم ۀك مبارزي ی، برای جمعۀضرورت تشكل و مبارز  بهتواند یمن يچن معترض ھم

 یاش نف ین الزام است كه ھستي تابع اضرورتاً شكل تشكل . ستين تشكل دلخواھانه ني شكل اتعيينن مرحله، ي اما، در ا

شود،  ی در دل آن بسته مضرورتاً  ی نظام بعدیھا  كه نطفهیدار هيشا سرماي پیھا الف نظام نباشد ـ خیدار هينظام سرما

و خود را، چونان ي نظام آلترناتۀ نطفضرورتاً  یدار هيابد، نظام سرمايی گردد، و در دامنش رشد م یه ميتوسط آن تغذ

آن  ه و رشد بهي تغذۀ اجازضرورتاً ن، ياگسلد، بنا بر  یرد كه تار و پودش را از ھم ميگ ی در نظر می سرطانیا غده

 از یا جمعي كارگر منفرد ۀ از مبارزی ناشی ـ آگاھین مرحله از آگاھي كارگر ھم، در اۀناگفته نماند كه خود طبق. دھد ینم

ن ياز ا.  نبرده استی پیدار هي ضدسرماۀ مبارزضرورت ـ به یط زندگيدار منفرد بر سر بھبود شرا هيكارگران با سرما

لفه ؤھا دو م ان آنيگون است، كه م  گونانیھا لفهؤر ميثأش، تحت ت شكل تشكلتعيين كارگر، در ۀ، طبقیرو

د توجه داشت كه ما يبا(ش است  به مطالباتیابي  در دستیروزيتر پ شين ھرچه بي نخست، تضمؤلفۀم: ن انديتر كننده تعيين

ن ي بر قوانید مبتني بام كه لزوماً يكن ی را دنبال میونيلين مي چندی اجتماعۀك طبقي ی آگاھیريگ  از روند شكلیلحاظات

د بر اساس ي ھم بایگر اس، ھرگونه مداخلهين قي؛ بر ھمی ذھن صرفاً یھا  حاكم بر حركت آن باشد و نه استنتاجینيع

ت يشد، واقعكوت درآمدن بيواقع  بهیشه كه براي اندیست براي نین كافيا: "قول ماركس  باشد ـ بهینين عين قوانيشناخت ا

ند تا ينش یدار منفرد منتظر نم هيدار است ـ سرما هي سرماۀ طبقۀ دوم، توان مقابلؤلفۀم"). كوشدشه بيد در جھت انديخود با

 یھا  نھادی منافع او را بر تمامی بورژواز یرتوكتايش ديشاپيد، پيصدا درآ ش بهيزنگ خطر كارگِر متشكل برا

ھا شكل  لفهؤن ميند اي برآین، شكل تشكل در راستايبنا بر ا. كته كرده استي جامعه دی و اجتماعیاسي، سیاقتصاد
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 یدار هيه و نظام سرماي كارگر سود سرمای برایروزين پيتر شين بين تضميد در عين تشكل باي شكل ایعبارت بندد؛ به یم

جاد شده ي ایھا ن تشكلياوله است كه آغازش به ي اتحاد،ن نوع تشكلي اۀبست  صورتیخي شكل تار ندازد ـيرا به خطر ن

 ھم شكل یگريان اشكال دين ميالبته در ا. گردد یست شود، برمي كه ماركس كمونی كارگر، حتا قبل از زمانۀتوسط طبق

ازھا يھا با ن ن نوع تشكليكرد ا علت عدم تطابق عمل كنند، اما، به یت ميجا، اعالم موجود جا و آن نياند و ھنوز ھم، ا گرفته

 ی مستعجل ھستند كه پس از چند صباحیھا  دولت، اصوالً ی طبقاتین مرحله از آگاھي كارگر در اۀص طبقو اھداف مشخ

  . گذارند یھا وام هي خود را به اتحادیشوند و جا یخوش انشعاب و انحطاط م دست

ر، خود را در دا هيخطر افتادن سود سرما محض به دار، به هياش با سرما ی طبقاتۀھر حال، كارگر متشكل در مبارز به

ست كه تا ين معنا نيا ن بهيا(ك طبقه كشف كند ي ۀمثاب  خود را بهتواند ی مند ويب یدار م هي سرماۀ كامل طبقئیآرا برابر صف

ن طبقه، در ي وجود دارد، بلكه ابالقوهصورت  شود به یچنان كه ادعا م ا آني كارگر وجود ندارد و ۀن لحظه طبقيش از ايپ

دار در برابرش، به وجودش  هي سرماۀ طبقئیآرا  آن، بدون صفی دارد اما اجزابالفعل ی، وجودیدار هيك نظام سرماي

  .كنند یدا ميت ملموس پيگر است كه ھوي دۀك طبقي فقط در برابر ی اجتماعۀستند ـ طبقيآگاه ن

 در تواند یم ی مزد كارگرۀمثاب است كه كارگر به»  یخود به خود «ی، اما، سقف آگاھیت طبقاتين ھويبردن به ا ی پ

دار،  هياش با سرما  تنھا بستر مواجھهۀمثاب اش به یط زندگي ـ بر بستر بھبود شرایدار هيدار ـ نه سرما هيمبارزه با سرما

» هيت سرماي ماھیزگيرازآم«و »  از كاری ناشیخرفت«د در ارتباط با ي را بای خود به خودین حد آگاھيا. كسب كند

 یجا، برا نيدر ا. كند ی ناممكن مین مرحله از آگاھي كارگر در اۀ طبقیه را برايسرما یدرك كرد كه رفتن فراسو

 است كه، يیآن آگاھ» یخود به خود «یدانم كه منظور از آگاھ یح را الزم مين توضي نادرست، ایرھاي از تعبیريجلوگ

 كه یكارگر وقت. دي تولۀطي از حرونيب آگاه ۀد شكل گرفته است نه بر اثر اراديت تولي كارگر، به محوردۀمستقل از ارا

كند و قس  یش حشر و نشر دارد، مطالعه ميند، با رفقاينش یون ميزي تلویھا كه پا  انسانۀي است مثل بقیكند انسان یكار نم

دار  هي سرماۀ طبقیدئولوژي مسلط كه ھمان ایدئولوژي غالب ْاز اۀر رسانيثأھمان گونه كه تحت ت ن، بهيو بنا بر ا. ھذا یعل

ك طبقه ي در قالب   و نهیفرد به صورت تواند یمق مطالعه يا از طريش و يشود، در حشر و نشر با رفقا یثر مأاست مت

 ی مادیرويك نيابد به يچه در سطح طبقه گسترش  ، اما، چنانی فردیھا ین آگاھيا. ابدي دست یدار هي ضدسرمایآگاھ به

ك يرون ْيد ـ و بي تولۀ درون ـ درون پروسئیم كه جدايا در نظر داشته باشن ريد ايجا با نيدر ا.  بدل خواھد شدیطبقات

رون قرار ي بیر فضايثأ تحت تك كارگري ۀمثاب بهد ھنوز ي تولۀرون از پروسيكارگر در ب. ستي نیكي، مكانی مكانئیجدا

 مؤثر است و   طبقهید خود به خویف آگاھي فرد كارگر ھم بر كم و كیا ارادي یروني بیچنان كه آگاھ رد، ھميگ یم

 ضد ۀ به مبارزی طبقاتۀ مبارزیدارانه و ارتقا هيد سرماي سازمان تولكيدئولوژيطلسم ا در جھت شكستن تواند یم

  . عمل كندیدار هيسرما

 خود به ی كارگر با كسب تمام و كمال آگاھۀدم كه طبقيجا رس نيا  كارگر، بهۀ طبقیند آگاھي فرآیريگ یجا، با پ ني تا ا

 ۀد در ھمان گزاري آن را بائیچرا.  دھدء ارتقایدار هي ضدسرماۀ را به مبارزی طبقاتۀست كه مبارزي ھنوز قادر نیخود

تا . افتيـ " آورد یبار م  بهیشعور ی و بی كارگران خرفتی شعور است، اما براۀد كننديكار ْتول"... نخست ماركس كه 

 كار الزم و ملزوم بودن از یز در ذھن كارگر حاكي است ھمه چی خود به خودی كارگر محدود به آگاھی كه آگاھیزمان

ت از آن دارد كه وجود كارگر بسته يز حكايكند؛ ھمه چ ی مءه را القاي كارگر به سرمایز وابستگيه است؛ ھمه چيو سرما

 ی برایور ضریه شرطيد سرماي است كه حفظ و بازتولكيدئولوژيت ايواقعن ي ایايز گويه است؛ ھمه چيبه وجود سرما

ه نتواند با استخدام كارگر ي، اگر سرماندريسهوگرزبان ماركس در  ا بهي.  استی كارگر مزدۀمثاب د كارگر بهيبازتول

شود؛ آن  یت خود ظاھر ميد موجوديط بازتوليرون شرايت كار بيخود ظرف: " استخراج كند، آن وقتیارزش اضاف
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 ۀليازھا بدون وسيك اسباب زحمت صرف است؛ ني ین رويش وجود دارد، و از اتيط موجوديبدون شرا] كارگر[

  "ھا  آنیارضا

ه يسرما" زيار رازآمي بسیھست"ن، اما، از يا. شود ید ميه تولياش به سرما ی از وابستگین، كارگر با خودآگاھيبنابرا

 كلمه ظاھر ی واقعیعنام  كار بهۀجيو نه نت] هيسرما[ آن ۀجيعنوان نت  بهی اجتماعیدي تولیروھاي نیتمام"زد ـ يخ یبرم

 مولد یروھاي نۀجيانباشت دانش و مھارت، كه نت"و ". كشد ی كه از زھدان خود سربر مئیرويچون ن شوند، ھم یم

ن چونان خصلت يرند، و بنا بر ايگ یه و نه كار قرار مي سرماۀ تحت جاذبین روي است، از ای مغز اجتماعیعموم

چنان سخت در  ه آني سرمای مادیھا  كار به خصلتیت اجتماعيمولد"تقال ن انيو ا). ۴۴..."(گردد یه ظاھر ميسرما

شده درك  گانهين شكل بي در الزوماً ره ي از علوم، اختراع، و غیور ن، بھرهي ماشیاياذھان مردم جا گرفته است كه مزا

د ي تولۀ پروسن كه، خوديخالصه ا). ۴۵"(شوند یه انگاشته مي سرمایھا ھا خصلت ني ای كه تمامیشوند، طور یم

 ۀمثاب وه بهين شيملزومات ا ت، سنت و عادت بهيم و تربي تعلۀواسط آورد كه به یوجود م  بهی كارگرۀطبق"دارانه  هيسرما

  ".كند ی نگاه میھي بدیعين طبيقوان

ط يه شراا بي پرولتاریشرط آگاھ شيه ْپيت سرماي از ماھئیه ْرمزگشاي سرمایگزيگاه رازآمين، با توجه به جاي بنا بر ا

 یدات كار و لغو ھرگونه كارمزديه بر توليت سرماي و لغو مالكیدار هي ضدسرماۀازش به مبارزي از نی آگاھ  خود،ئیرھا

 ۀ به مبارزی فرا روۀ، اجازی خود به خودی كه آگاھیوقت است، ئین رمزگشاي ای گره كار در چگونگیاما تمام. است

ه، پرده برداشتن از آن چه كه در يت سرمايل، ماركس پرده برداشتن از ماھين دليھم ؟ درست بهدھد ی نمیدار هيضدسرما

د و بخش اعظم عمر ي دی استثمار است ـ را ضرورۀجيه نتين كه خود سرمايتواند آشكار شود ـ آشكاركردن ا یسطح نم

ن ضرورت امروز يا. كنند یھا نشان دھد كه چرا مبارزه م  كارگران كرد تا به آنی براتاليكاپخود را صرف نوشتن 

 با افق یدار هي ضدسرماید آگاھيگونه با شود كه چه ین صورت ظاھر ميداند به ا یرو ماركس مي كه خود را پی كسیبرا

  ت بخشد؟ ي كارگر برد و به آن ماد ن طبقهي را بیلغو كار مزد

 حاكم یدئولوژي مسلط ایدئولوژيا ـ ا:  و جو كرد  جستیدار هي سرماۀك جامعيط حاكم بر يد با توجه به شرايپاسخ را با

 یروھاي ـ ن٣. ار دارديه در اختي سرمایدئولوژي امكانات جامعه را جھت بسط ایه تمامي سرمایكتاتوري ـ د٢. است

. د منھدم گردديرند كه در جا بايگ ی در نظر می سرطانیا  را چونان غدهیدار هي ھر جنبش ضدسرمایھا سركوب جوانه

ن ي است كه ای تا زمانفقطن يدان دھند، اما، ايك مي سمبولیدار هي ضدسرمایھا است به جنبش ممكن یالبته در موارد(

 ی طبقاتۀك مبارزي یريگ كه چونان مانع بر سر راه شكل كنند بل یجاد نميه اي سرمای برایھا نه تنھا خطر جنبش

 خود به ی آگاھیھا تيدْ با محدوي تولۀوژك سي ۀمثاب ، بهی كارگر، از طرفۀ ـ طبق۴.) كنند ی عمل می واقعیدار هيضدسرما

 یخي به نقش تاری انقالبۀك سوژي ۀمثاب  بهضرورتاً  ی هي ضدسرمایگر، با كسب آگاھي دیرو ست و از طرف  روبهیخود

  . ديفائق آ» ديبا«و » ھست «یا به زبان كانت بر دوگانگيكند؛  یه عمل ميعنوان گوركن سرما خود به

 دل بست و ی خود به خودیھا توان به پروسه ینخست، ھرگز نم: دير رسيج زيتوان به نتا یال م باؤلفۀبا توجه به چھار م

 ۀسم، بدون سوژيالي با سوسهي سرماینيگز یجا. تسد نشي مولد و تضاد آن با مناسبات تولیروھايد رشد نيبه ام

 ۀده، بھانيا پوشيپرده  یا ناخواسته، بيه  مولد را، خواستیروھاي كه رشد نیكسان. ستي ممكن ن  كارگر ـۀدھنده ـ طبقتغيير

ن كه يا اياند و  دهيا نشني را از زبان ماركس  تين واقعياند، ا  خود قرار دادهیخيعنوان انتخاب تار  بهیدار هيانتخاب سرما

   :دھند كه یسد ـ نسبت مينو یست را ميفست كمونيشود و مان ی بعد بالغ میآن را به ماركس جوان ـ كه دو سه سال

ملزومات  ت، سنت و عادت بهيم و تربي تعلۀواسط آورد كه به یوجود م  بهی كارگرۀ ْطبق،دارانه هيد سرمايرفت تول شيپ"

ابد، ي توسعه ن كه آن كامالً يد، ھمي تولۀداران هي سرماۀسازمان پروس. كند ی نگاه میھي بدیعين طبي قوانۀمثاب  به وهين شيا

بت يرفته، با غ شي پیدار هي سرمای كه امروز با چشمان خود در كشورھایتيـ واقع) ۴۶"(شكند یكل مقاومت را درھم م



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

، یطور كل ھا، و به  انتقال و ادغام تجارب، آموختهی كارگر براۀدوم، طبق. مينيب ی، می انقالبۀافتي  كارگر سازمانۀطبق

ـ كه در » یزمان ھم «یھا یاھكند ـ و آگ ی كسب می مبارزات طبقاتیـ كه در طول زمان ط» یدرزمان «یھا یآگاھ

 ۀ با ھدف مبارزیدھن سازمانيسوم، ا. از داردي نی سراسریدھك سازمانيكند ـ  به  ی كسب می و جھانی ملۀگستر

ۀ في انجام وظی برایدھن سازمانيچھارم، ا.  باشدیاش ـ علن ن شاكلهيتر ی ـ دست كم در اصلتواند ینم یدار هيضدسرما

، از یدار هي سرماۀ جامعی ـ با توجه به توان نھادھای كار مزدانحالل یط برايجاد شرايه و اي سرمایگورسپار  بهیخيتار 

س و ارتِش تا به يلومه و زندان تا پي و جر  سركوب، از دادگاهیت گرفته تا نھادھايم و تربي و تعلیگذار  قانونینھادھا

 مقابله با ی برایاتيك ستاد عملي ۀد مثابيكه با ود باشد، بل محدی انتقال و ادغام آگاھۀفيتواند فقط به وظ یدندان مسلح ـ نم

 از یاز به آن افرادي نیدھن سازمانيپنجم، ا. گر، عمل كندي، و تدارك انقالب، از طرف دیسركوب، از طرف ئیتوانان يا

 یط برايشراجاد يه و اي سرمایگورسپار  بهیخيتار  ۀفي نخست خود به ضرورت انجام وظۀ كارگر دارد كه در وحلۀطبق

د ي بایخي تارۀفين وظيست، متحقق شدن اي نی كافیخي تارۀفين وظي به ایاما آگاھ.  داشته باشدی آگاھی كار مزدانحالل

را يبلد، زندان، شكنجه و اعدام ـ را پذ ی، نفی، گرسنگیكار ین آرمان ـ بي اۀنيد ھزيھّم و غم او، آرمان او باشد؛ او با

  .باشد

دن به اھداف فوق در چه ظرف ي رسی كارگر براۀ طبقی سراسریدھتواند باشد كه سازمان ین مين لحظه اي پرسش در ا

 است، یس اجتماعي پراكسۀمثاب  بهیرد؟ تنھا ظرف ممكن، كه محصول مغز اجتماعيتواند انجام گ ی می موجودیخيتار

عنوان  مخالفت با حزب به. ب استشود، حز ی منتعي میخيون تاريون خود و نه فرماسي ْتوسط فونكسلهيوس ۀمثاب كه به

ا يتواند، با محروم كردن پرولتار یفكرانه است كه فقط م  روشنئیھا  افسانهی ژاكوبنیا محصوليدارانه  هي سرمایا لهيوس

له نه ي وسۀمثاب حزب به. خ احاله دھدي تاریھا سم را به دوردستيالي، سوسیخي ـ تاری طبقاتی به آگاھیابي  دستۀلياز وس

ون ي چه در فرماسیون فئوداليما، چه در فرماسيالغ، شتر و ھواپچنان كه اُ  ، ھمیستياليدارانه است و نه سوس هيسرما

تواند  ی وجود دارد آن میاگر بحث. ما استيالغ، شتر و ھواپ ھنوز اُ یستياليون سوسي و چه در فرماسیدار هيسرما

ك ي ۀمثاب ھا ست نه خود حزب به  تحقق آن باشد كه حزب در خدمتیفيا عدم ضرورت وظايمعطوف به ضرورت 

 اكثر انه است، اما، اتفاقاً يگرا ليشدت تقله  بیكرد ی به حزب رویكرد ابزار ید اذعان كنم كه روين وجود، بايبا ا. لهيوس

شود كه در آن امور  ی در نظر گرفته میكي حزب دستگاه بوركرات :رسند ی حزب میكرد به نف ین رويمنتقدان حزب با ھم

ت به يرد كه در نھايگ ی شكل میاسي كسب قدرت سی برای و تبان زمان انواع و اقسام توطئه شوند و ھم یرتق و فتق م

  . انجامد ی طبقه میجا  حزب بهینيجاگز

د در متن ين، بايست، بنا بر ا یخيك ضرورت تاريحزب . ستي نیخي فراتارۀديك پديك ظرف صرف، يحزب، اما، 

 اما ه كوتاۀ حزب خواننده را به مقالیكيالكتين دي تبیبرا.  در نظر گرفته شودن ديالکتيکیشد و دریخيات تارتعيين

نوكس آمده است ي جان مالۀ نوشتسم و حزبيماركس كتاب ۀ ـ كه در مقدم حزبۀدر بار كالوس ھورنر ـ یپرمحتوا

  .رس است  ھفته در دستۀت مجلين كتاب در سايا. دھم یمراجعه م

 یكيكار رفته است  به دو اعتبار به» هيسرما«تز يكل لبووي ماۀ مقالۀدر ترجم: دانم كه ی را الزم محين توضيان ايدر پا

 تاليكاپ ۀ آن از واژی بوده است برای ماركس كه من ھر كجا مراد از دومۀي كتاب سرمایگريه است و ديخود سرما

  . ام استفاده كرده

  ادامه دارد

  

  

                                                 
ها  ياداشت  
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گان كانادا، كرد ھاي تحصيل در انجمن" لسا ١٢٥كاپيتال بعد از : " ارائه شده در پنل انجمن مطالعات سوسياليستيۀ ـ تجديد نظر شده از نسخ١

   ١٩٩٢ و انتشاريافته در لبوويتز ١٩٩٢ مي، ٢٨ – ٣١تاون،  شارلوت


