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  iھای كاپيتال سكوت
٢  

  

  ھای كاپيتال سكوت

 یگقاعد  یسم با دو بيماركس"گذرد كه  ی نمMichael Burawoy یاووكل بورين اظھارنظر ماي  از ایاديزمان ز

ش از يا با گذشت بين حساب، آيا  بهii". كارگرۀ و انفعال طبقیدار هي سرمایماندگار: ش مواجه استيل ابطال دلۀمثاب به

) اركس مھم بودند میكه برا(ھا  تيده است كه واقعيت فرا نرسين واقعيا رش يتال، زمان پذي سال از انتشار كاپ١٢۵

  iiiكنند؟ ید نمئيأ ماركس را تۀينظر

 رد ی برایخي تارۀ بر اساس تجربیليچه دل. مي ماركس را در نظر دارۀين كه كدام جنبه از نظريا  دارد، بسته بهیبستگ

كارگران ه استوار بر استثمار يده، كه سرماين اي ای دستیب دستيتخر د بهيا بايم؟ آيه داريت سرمايل ماركس از ماھيتحل

 كردن و شدت ی طوالنی برائیھا وهي شیوسته در پين پي دارد، كه بنابرای كار اضافیر برايناپذ یري سیاست، كه اشتھا

 یھا   در انكشافیزيچ م؟ چهيپردازی است، بش بارآوري و افزای واقعی، كاھش مزدھایدن به روِزكاريبخش

  ه متفاوت شده است؟يمان شود كه سرما نمونفكر رھين تواند به ا یر مي در دو قرن اخی جھانیدار هيسرما

آورد مگر آن كه  یحساب نم سالمت و طول عمر كارگر را به"ه ي ماركس كه سرماۀ مثال، گفتیم كه، برايكن یا فكر ميآ

گر مورد يست ديط زيه با محي او در برخورد سرماۀ، گفتقتاً يا حقيست ـ و يگر معتبر نيد "جامعه آن را مجبور كند
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در " مند است  جھتین سود پوليتر دارانه، كه در جھت بالفصل هيد سرماي تولیروح كل"ن كه يا در طرح اي آivرد؟ندا

رفت در  شي پۀن كه ھميا ايقرار دارد، و " ی انسانیھا  سلسله نسلیداِر زندگيط پاي اشكال گوناگون شرایتمام"مقابل 

اتر ي است در نابودكردن منابع پایرفت شيْن پيك زمان معي یا خاك بریزيخ ش حاصليافزا"دارانه در  هي سرمایكشاورز

 نظر ماركس را در مورد یائيميکی ھا و كودھا  سمۀني مدرن ما در زمۀا تجربيماركس بر خطا بود؟ آ" یزيخ آن حاصل

د، مردود آور ی كل ثروت ـ خاك و كارگر ـ میمنابع اصل"دارانه بر سر  هيد سرمايعت، و آن چه تولي و طبیدار هيسرما

   vشمرد؟ یم

ز يه نيت سرمايا ماھين قرن اتفاق افتاده است، اما آين ربع اير ـ در واقع ـ در آخري در دو قرن اخیاديات زتغييرالبته 

  ھا است؟ ن آنيب

ه در ماركس درك يچاوشان مدرن سرما. ستيتال ني كاپۀي نظری براتقابلیاش  یل رسميه بر بدي سرمای ظاھریروزيپ

د يزه و ھدف توليعنوان انگ ه دارد كه بهي سرمایافزائ شه در خودارزشيافتند كه ريی ه مي سرمایائياز پو یمانند یب

، و ی جاریازھاي نۀدي، پوش ، محدود، خودخواھانهی سنتی ارضاھایتمام " هيآن سرما. كند یدارانه عمل م هيسرما

 ی را انقالبی زندگۀ كھنیھا وهين شيچن د و ھميند تولي فرآوستهينھد، پ یفراپشت م را " ی زندگۀ كھنیھا  وهي شیدھايبازتول

 ۀ و مبادلیكش د، و بھرهي تولۀجانب  ھمهۀازھا، توسعيد، گسترش ني تولیروھاي نۀ كه از توسعی موانعیتمام"كند،  یم

 بر ی مبتندي در مركز درك ماركس از تولیتمام ن بهيـ ا" شكند یكنند را در ھم م ی ممانعت می و فكریعي طبیروھاين

كند،  ید مجبور مي تولۀداران هينش اشكال سرمايھا را به گز ه امروز ملتين، اگر سرماي بنا بر اvi.ه قرار داشتيسرما

ن برقرار است يدھد كه آن چه كه ھنوز در زم یگر نشان ميك بار ديند و در واقع يآفر یر خود مي تصوه منطبق بیائيدن

 یليعنوان دل تواند به ی خود نمیخود ن بهيگردد، ا یدر ھوا محو م) شود یساخته من ي آھنیھا شامل آن چه توسط انسان(

  vii.بر رد ماركس درنظر گرفته شود

 متضاد یژگيم ويتوان یه، ما نمي و كاھش ارزش سرمایكار یش بيھا، افزا شدن لي تعطین روزھايو سرانجام، در ا

ش ين كه گراي بر ای مبتید داشت؛ حكميكأش بر آن تكس در حكميم كه مار بسپاریفراموشه دارانه را ب هيد سرمايبازتول

 ین كه متحقق شدن ارزش اضافيدھد و ا ی میرو" كنش نخست" مولد فقط در یروھاي مطلق نۀه به توسعيسرما

 در viii.فروش رسده ب" عي توزۀط خصمانيدر آن در چھارچوب شرا" د ياست كه كاال با" یكنش دوم"دشده مستلزم يتول

ن كه درك ماركس يم و آن اي ھستیگريم، ما ھنوز شاھد نمود ديبر ی كه در آن به سر میا دارانه هي بحران سرمایھا نشانه

  . اش معتبر است یشگي ھمۀھمان انداز ان شده است بهي بتاليكاپه كه در يت و منطق سرماياز ماھ

ن است كه ي آشكار ھمیقاعدگ یو آن ب.  آشكار ھنوز وجود داردیقاعدگ یار واضح، آن بين وجود، آن سكوت بسيو با ا

ن يو ھمچن(ھا   از راستی برخیبرا. ستيز در دست ني آن نۀ از رفتن بالفاصلی حاكیه ھنوز با ماست و نشانيسرما

 ی براید نه تنھا مانعي تولۀداران هين كه روابط سرماي است بر این اثباتيا)  مولدیروھايت نيلوو ھواداران تز ایبرا

  ix.است" یدي تولیرويتر ن شي بۀ توسعین روابط برايتر مناسب"ست بلكه در واقع ي مولد نیروھاي نۀتوسع

 یا  كارگر، طبقهۀام طبقيق"مرگ بود، كه آن با   محكوم بهیدار هينان خاطر ماركس است كه سرماين، البته، خالف اطميا

ده، متحد و متشكل يد د آموزشيدارانه تول هيرماند سيابد، و توسط خود سازوكار فرآيی ش ميلحاظ تعداد افزا وسته بهيكه پ

د ي امده است و خلعيصدا درن  ھنوز بهیدار هي سرمایبرا" ناقوس مرگ"ن وجود يبا ا. رسد یان خود ميپا به" شود یم

  x.اند د نشدهي شدگان خلع

ن ي درك اۀد ما را آماديا بیزيح دھد، چه چيتواند آن را توض ی ماركس متاليكاپ در یزيچه چ. م كه چرايالزم است بدان

 است كه در یزيعكس آن چه  ھست، بلكه بتاليكاپست كه در ي نیزينھاد من، آن چشيپ  كرد؟ پاسخ، به ی میخيقصور تار

  .ستيآن ن
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  "ھای واقعی سكوت" ـ ١

تدالل او، ، بنا به استاليكاپ. ان شده استي ب"تامپسون. پی. ای" یفقر تئور در یخوب ب است بهي غاتاليكاپآن چه در 

 از ی طبقاتۀخ، خشم و درك مبارزي تاریاسي و سی است، و ابعاد اجتماعیدار هيه، و نه سرماي منطق سرمایبررس"

شود كه او  ی آغاز می مشكالت ماركس وقتتامپسن از نظر xi".زديخ ی برمی منطق اقتصادۀستم بستي مستقل از سیمكان

در » كيستم اورگانيس«ك يعنوان  ن اعتبار كه، كل جامعه بهيا  ، به]...كند یگذر م [یدار ه يسرما" به یاسياز اقتصاد س

 یاسيشود كه به اقتصاد س یل مي تشكیاديھا و روابط ز تيكل جامعه از فعال"ن بود كه يراد در ايا". شود ینظر گرفته م

و  xii". نداردیچ ترميھا ھ  آنی برایاسي و اقتصاد س شوند یف مي تعریاسي از اقتصاد سرونيبھا  شوند، آن یمربوط نم

م يپرداز ین نكته مي به طرح این باور است كه وقتياو به ا. است" ی انسانۀتجرب" ترم تامپسون یبرا" بيترم غا"نيا

   xiii".ميشو یرو م  ماركس روبهی واقعیھا ك باره با سكوتي به"

 كردن، ی زندگی براتاليكاپ در ئیچ جاي وجود دارد؟ ھتاليكاپن سكوت در ي ایرد كه به راستيتواند نپذ ی میچه كس

ق ي كه خود را از طریمردم. ھا وجود ندارد دادن انسان  كردن و توسعه كردن، لذت بردن، مبارزه دادن، تالشتغيير

 محصول یھا یدھند، ھست ی متغييركنند  ید ميچنان كه تول عت خود را ھمي كه طبیكنند، كسان ید ميشان تول یھا تيفعال

 ۀمثاب ، بهی درونیش چونان ضرورتی كه  متحقق شدنانسان"ـ " یغنانسان  "ۀديا. ستندي نتاليكاپ یاھ س، سوژهيپراكس

اند، منطق   ھا مسلط م كه بر انساني آن، ساختارھا را داریجا  بهxiv.به استيتال غري با كاپـ كامالً "از، در او وجود داردين

طور كه  ه است، درست ھمانيد سرمايد و بازتولي از تولیا جنبه" كارگر ین معنا است كه مصرف فرديه كه به ايسرما

ه است ي سرماۀميھمان اندازه ضم م كه بهي داری كارگرۀن است؛ طبقيد ماشيد و بازتولي از تولیا ن جنبهي ماشیزكاريتم

  xv". آنندۀميجان كار ضم ی بیكه ابزارھا

ده با يكمال رس  ماركِس بهی ذھنیري درگۀجيآن نتكند كه  ی استدالل متامپسونن سكوت وجود دارد؟ يبه ھر حال، چرا ا

عنوان  به" درنظر نگرفتن كارگر یبرا] یاسي اقتصاد س به [یاش به دوم هي اولۀكه، خالف حمل.  استیاسينقد اقتصاد س

ا، ي  شده است،یگذار  طعمهیاسي كه توسط اقتصاد سیا تله: "افتد ی، ماركس در تله م"كند ی كه او كار نمیك انسان، وقتي

 یمفروضات نه مصلحت شخص" كه در آن یده شده است ـ گردآبيك فروكشي تئوریتر، او به درون گردآب قيطور دق به

 تامپسوناز نظر ". رنديگ یھا در فرودست قرار م شوند، كه نسبت به آن انسان یه مينسان كه منطق و اشكال سرماا

 كه ئیه قرار دارد، جاي سرمایز در درون مدارھايآن ھمه چ ست كه در یا"ستم بستهيس"ا ي  جهيسم نتيمشكالت ماركس

   xvi.كند یمفروض م" كيستم اورگانيس"ك ي ۀمثاب ه خود را بهيسرما

ك ي یا شده ز مفروض يھر چ" كه در آن یستميعنوان س ك را بهيستم ارگانين وجود، اگر درك ماركس از سيو، با ا

 ین صورت، ادعايم، در ايري بپذ )اند ستميج خود سي مفروضات نتای، در آن تمامیعبارت به" (باشد یز ميفرض ن شيپ

 حتا در مركز بحث xvii.ت شده باشد وجود نداردي تثبتاليكاپ كه در یكيستم ارگانيچ سيھ. ستي نیرفتني پذتامپسون

م ينيب یما مك در نظر گرفته شود، يستم ارگانيك سي ۀمثاب  بهیدار هين بوده است كه سرمايد ساده، كه قصد بر ايبازتول

 ۀ حركت اما نه نقطۀشود ـ نقط ید نميد و بازتوليه توليست، كه توسط سرمايه ني از سرمای وجود دارد كه بخشیعنصر

ه است، كه يد سرماي بازتولی برای ضروریو، آن فرض. ستيه ني خود سرماۀجي كه نتیه، فرضيبرگشت به مدار سرما

  :ه الزم استيمحض وجود خود سرما

تواند با  یدار م هياما سرما. ه استيد سرماي بازتولی برای كارگر شرط الزمۀد طبقيبازتول و یدار نگه

  xviii.دمثل وانھديانت ذات و تولي صی كارگر برایھا را به كشش] شرط[ن ينان خاطر اياطم
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چه  آن. كيو، سپس، سكوت تئور] كار رفته است قول باال به  نقلیسي انگلۀ كه در ترجمئیھا مجموع كلمه[ و دو كلمه یس

 یال، كه موضوع كتابؤن سيو ا. ید كارگر مزدي تولید است، بررسي دوم تولۀب است لحظيه غاياز مدار سرما

 یار فراتر از بررسي بسیزير چيكرد، درگ یل ميرا تكم" یت درونيكل"د ي بود و بای كار مزدۀ شده در باریزير طرح

 یجا  بهxix.رديگ یز در برمي را نی كار مزدید اجتماعيال بازتولؤن سيشود؛ ا یم] كارگر [ۀا خانوادي یكيد فزيبازتول

  xx.ك استيستم ارگانيك سي از انكشاف یا  فقط لحظهتاليكاپ، "ستم بستهيس"

  

  يابی سكوت  ـ مكان٢

ن يجا بحث ا نيدر ا. مي كنئیاند شناسا راه   ھمیر مزد كاۀبت كتاب در باري را كه با غیلي از مسائیم چندتاي كنید سعئيايب

 یفراسوشان موضوع كتاب من،  ن وجود بحث كامليطور كامل دنبال شود با ا تواند به یگر نميمسائل و مسائل د

  . است كارگرۀ طبقۀ ماركس در باریاسياقتصاد س: هيسرما

  الف ـ مبارزه برای مزدھای باالتر

 یا لهيه وسي سرمایھا، برا  انسانیدھد كه در آن كارگران، و در واقع تمام ی ارائه میا وهي شیبخو  بهتاليكاپ كه یدر حال

 ۀ در باریز چندانيچ. كند ی كارگر نمۀي سوین كار را براي ھستند، ھمئیافزا اش به خودارزش یكشش ذات] یراستا[در 

ين كه ا اي، و "از كارگر به بھبودين "ۀا در باري،  كرد در آن گفته نشده استئیعنوان ھدف كارگر شناسا چه ماركس به آن

 یه براي مثال، چرا سرمایار قابل فھم است كه، براين بسي اxxi.كند یافتن به آن ھدف مبارزه مي  دستیگونه او براچ

 قاً يكند، اما ما دق یمبارزه م" اش ی به حداكثر واقعی كردن روز كاریاش و طوالن یكاھش مزدھا به حداقل واقع"

 ی مبارزه براۀ در بارتاليكاپ در ی، بحث مضافاً xxii".آورد یوسته در جھت مخالف فشار ميانسان كارگر پ" م چرا يدان ینم

  . وجود ندارد باالتر اصالً یمزدھا

م يطور دا د كارگران بهي جدیازھايست كه در آن ني نیا وهي شیوجو ن است كه آن در جستي اتاليكاپك جنبه از سكوت ي

 الزم یشرط"، "زديخ ید كه از خود جامعه برمي جدیازھاين"نش يد داشت كه آفريكأوسته تيماركس پ. دشون یده ميآفر

ب كارگران به مصرف، ي ترغی برایا لهي وسیدار در پ هين كه سرمايو ا" ه استي بر سرماید مبتني تولیبرا

ن ياز ا. است" دآوردنيد پدي جدیازھايره نيوقفه، و غ ی بیھا یق ورراجيش دادن، از طريد به اجناس جدیھا یبندگيفر"

اش  یاز و وابستگي كارگر، نیفقر ذھن"ن معنا بود كه يا دارانه به هيد سرمايد داشت كه رشد توليكأ، ھرچند ماركس تیرو

د از ي جدیا د حلقهياز جدي ھرچند ھر نxxiii. از اعراب ندارندی محلتاليكاپھا در  ني، اما ا"كند یھمان نسبت رشد م به

 یكند كه مبتن ی اعالم مسهيگروندركند، ھر چند ماركس در  یه وابسته ميشود كه كارگران را به سرما ی مئيیطالر يزنج

   xxiv. ساكت استتاليكاپجا  ني، اما ا"ه استوار استي سرمایقدرت امروز"د در كارگران است كه ي جدیازھاين نيبر ھم

شود، اما، پس، موضوع  یارائه نم] تاليكاپدر [تر  شي بیزدھان مي تضمین مبارزات كارگران برايرياد زين نحو، بنيا به

 یحتاج الزم برايگذارد كه استاندارد ما ین ميكنار، فرض را بر ا ز بهيچ تال، ھمهيتواند باشد؟ كاپ یھر حال چه م به

درھم  " اجتناب ازین كار را براياست؛ و ماركس ا"  ثابتیمقدار"ن ي معۀن در ھر دوريكارگران در ھر كشور مع

 چه ین كه استاندارد زندگينظر از ا  اشاره كرد، صرفسهيگروندركه او در  چنان  ھمxxv.كند یم" زيخته شدن ھمه چيآم

كند تعلق  ی برخورد می كه به كار مزدیفصل رفته به ھم یات روتغييرن يدرنظرگرفتن خود ا" كند، تغييرتواند  یمقدار م

 از یسته بخشيطور با  كارگران بهیازھايات در نتغيير: و قاطع بود كهح يار صرين نكته بسي ماركس در اxxvi".دارد

ھمان كه (تال نوشته بود ي كاپی خود كه برایھا نوشته  دست١٨۶١ ـ ٣ ۀچنان كه او در نسخ  نبود، ھمتاليكاپموضوع 

  : ده استان كريب)  برگردانده شده استیسي به انگلیتازگ  شناخته شده و بهzur kritik  نقدیبراعنوان  به
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مت بازاِر يچنان كه در سطح صعود و نزول ق  كارگران، ھمیازھايھا در سطح ن ن جنبشي األۀمس

د توسعه داده شود يه باي سرمای عمومۀ كه رابطئیجا ـ جا نين سطح، به اين ائيا پايت كار به باال يظرف

 یازھايسطح ن[ن  مرتبط با آیھا  پرسشیتمام...  كارین مزدھايـ تعلق ندارد، بلكه در دكتر

 ی به بررستغير میعنوان مقدار ك مقدار ثابت بلكه بهيعنوان  نه به]  متنیسيكارگران ـ مترجم انگل

   xxvii.تعلق دارد... طور خاص  بهیكار مزد

  : نوشت١٨۶۴ ـ ۵ در سال تاليكاپ جلد اول ی كه برای بود كه ماركس در مطلبی ھمانقاً ينكته دق

. ن بروديتواند باال و پائ یدھد خود م یل مي كار را تشكیروياش ارزش ن ی كه ارزش كلیحتاج زندگيسطح ما

   xxviii. مزدھا تعلق داردیجا بلكه به تئور نيا ات، اما، نه بهتغييرن يل ايتحل

ی  نقل مكان می كارمزدۀست به كتاِب درباريبا ی كه متاليكاپ در یفرض(حتاج ين فرض استاندارد ثابت ماينه فقط ا

ات در تغيير یرھايثأال و جواب قرار دادن تؤ مورد سی برائیچ جايتواند ھ ی نمتاليكاپنا است كه در ن معيبه ا) افتي

 یھا هي اتحادۀ در باریز چندانيست كه ماركس در آن چي تعجب ھم نی وجود داشته باشد، بلكه جای واقعیمزدھا دست

 در یچ بحثيھ. نگفته است) xxix"ن مبالغه كردتوا ی میسخت س بهي كارگر انگلۀ طبقیشان برا تيكه در اھم ("یكارگر

 از ینيكند و سھم مع ی متعييندار  هي خود را در برابر سود سرمایارزش تقاضاھا"گونه كارگر متشكل ين باره كه چا

رغم  گونه، بهين باره كه چ در ایا چ مالحظهيوجود ندارد؛ ھ" دينما یجاد شده توسط خود را مطالبه مي ایارزش اضاف

 یني معیھا مشاركت كمّ  عكس، آنه ابد؛ بيبه حداقل مطلق كاھش "مزدھا  دھند دست یه، كارگران اجازه نميماش سريگرا

ن است كه يھا ا هيت بزرگ اتحادير انگلس، مزيفست بنا به xxx.وجود ندارد" كنند یافت مي ثروت را دریدر رشد عموم

  .ب ھستندي غاتاليكاپھا در  ني ای، تمام اماxxxi". دارندیش استاندارد زندگيش به حفظ و افزايھا گرا آن"

عنوان  ، به"آورد یفشار م] هيبه سرما[كارگر در جھت مخالف " كه ی جنبش را وقتیبررستال يكاپن است كه ينكته در ا

 كنكاش یجا ، به) طرح كردتاليكاپكه ماركس در  (ی روز كاریحتا در مورد مبارزه برا. رديگ ی خود، در نظر نم ھدف

تر  شي بیازشان به وقت و انرژيخاطر ن  بهی كاھش روز كاری كارگران به مبارزه برایش ذاتي گراۀ بارك دريتئور

). ی دفاعی، كنشیعني(كند  یتمركز م" نرمال "ی حفظ روز كاریشان، او بر تالش كارگران برا د خوديند تولي فرآیبرا

م، اما از برخورد ي ھستیش دادن نرخ ارزش اضافيفزاه به ايش سرماي شاھد گراتاليكاپ كه ما در ی، در حالیطور كل به

از كارگر به ين"، كه از ی كارمزدیھا شيحتا گرا. مينيب ی نمیزي چی نرخ ارزش اضافكاھش دادن به یش كار مزديگرا

 یكيچ چھارچوب تئوري ھxxxii.اند بي غاتاليكاپ ھستند، در خودشان ید و اساس مبارزات كارگران برايآ ید ميپد" رشد

ح منطق ي توضی وجود ندارد چرا كه آن براتاليكاپ در یحتاج زندگي استاندارد مایھا شيظور برخورد با افزامن به

  . در نظر گرفته شده استیه و نه منطق كارمزديسرما

  ادامه دارد

  

                                                 
ھا اداشتي   

گان كانادا،  كرده لي تحصیھا در انجمن"  سال١٢٥تال بعد از يكاپ: "یستيالي ارائه شده در پنل انجمن مطالعات سوسۀد نظر شده از نسخي ـ تجد١

   ١٩٩٢تز يافته در لبووي و انتشار١٩٩٢، ی م٢٨ – ٣١تاون،  شارلوت

.۵١.ۀ، صفح١٩٨٩ یبوراو.  ستیتيشوند خود حكا یطور جداگانه مشخص م به" ھا یقاعدگ یب"ن ين كه اي ـ ا ii  
iii ٤٠٧- ٨. یھا ، صفحه١٩٨٧ابم، ماركسھا بي يت منطبق با واقعام را كامالً  یكيج تئوريشدم نتا یحال م ـ خوش.  
iv  ـ ماركس a٣٨١. ، ص١٩٧٧  
v ص١٩٨١ ـ ماركس ،nو ماركس٧٥٤ a۶٣٨، ص١٩٧٧  

vi ـ ماركس bو ماركس۴١٠، ص١٩٧٧ a۶١٧، ص١٩٧٧  
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vii  ٧٨٧- ٨، ص ص ١٩٧٦ ـ ماركس و انگلس   

viii  ٣٥٢، ص١٩٨١ ـ ماركس  
ix  ١٧٥، ص١٩٧٨ ـ كوھن  
x ـ ماركس a٩٢٩، ص١٩٧٧  

xi  ۶۵،ص ١٩٧٨ ـ تامپسون  
xii  ۶٢،ص ١٩٧٨ ـ تامپسون  

xiii  ١۶۴- ۵، ص ص١٩٧٨ ـ تامپسون  
xiv ٣٠۴، ص١٩٧۵ ـ ماركس  
xv  ـ a٧١٨-١٩، ص ١٩٧٧  

xvi  ١۶٧، ١۶٣-۴، ۶۵، ۶٠، ۵٩، ص ص١٩٧٨ و تامپسون٢۴١- ٢، ص ص١٩٧۵ ـ ماركس  
xvii ـ ماركس  b٢٧٨ص ١٩٧٧  

xviii  ـ ماركس a٧١٨، ص ١٩٧٧  
xix  ـ ماركس b٢۶۴ و ۵٢٠-١، ص ص ١٩٧٧  
xx تز ي ـ لبووa١٩٨٢تزي؛ لبوو٣، فصل ١٩٩٢  

xxi  ـ ماركس a٧٧٢، ص ١٩٧٧  
xxii ١۴۶، ص١٩٨۵ ماركس  ـ  

xxiii  ـ ماركس b؛ ماركس ۴٠٩-١٠، ٢٨٧، ص ص ١٩٧٧a١٠۶٢،ص ١٩٧٧  
xxiv ـ ماركس b٢٨٧، ص ١٩٧٧  
xxv ـ ماركس aتز ي؛ لبوو۶۵۵ و٢٧۵، ص ص١٩٧٧a٢، فصل ١٩٩٢  

xxvi ش آمده اليتكاپ" فصل"ن كه آن در يممكن است صورت گرفته باشد با توجه به ا" فصل"ن بخش به عنوان ي ـ در متن ارجاع ماركس به ا

   ٨١٧، ص a١٩٧٧ماركس. دھد یل مين نسخه تشكي را در ا٨٨٢ تا ٢٣٩ھا  است، كه صفحه
xxvii ۴۴- ۵، ص ص ١٩٨٧ ـ ماركس و انگلس  

xxviii  ـ ماركس a١٠۶٨- ۶٩، ص ص ١٩٧٧  
xxix ـ ماركس aتز يد به لبووينگاه كن. ١٠۶٩، ص ١٩٧٧aفرض  كه ی وقتی نسبی مشكالت در بحث ارزش اضافۀ مالحظی برا۵، فصل ١٩٩٢

  رديگ ی میحتاج رو به كاستياستاندارد ثابت ما
xxx  ٣١٢، ص ١٩٧١؛ ماركس ۵٩٧، ص ٩٧٧ ـ ماركس  

xxxi  احتمال  ھا، به ش آنيوسته در حال افزايسازمان كارگران، مقاومت پ: " ن بودي ارفورت اۀر انگلس در نقدش از برناميتفس. ١٩٧٠ ـ انگلس

  ."ل خواھد كردش فقر عميه افزاي مانع علی نوعۀمثاب اد بهيز
xxxii سه شود با، يمقا. ھا است ن آني مابیئش به متحد شدن و كاھش جدايھا گرا نين اي ـ در بa۴، فصل ١٩٩٢  


