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  مايكل لبوويتز: نويسنده
 آبتين درفش:  ازبرگردان

  ٢٠١۴ سپتمبر ٢٣
  

  iھای كاپيتال سكوت
٣  

  

  گرائی درونی ب ـ عملكرد

ازھا و اھداف يه است و فقط ني چون تنھا سوژه سرماقاً يب است، دقيتال غاياز كاپعنوان سوژه   چون كارگر بهقاً يدق

سم ي ماركسیژگيو. ست وجود دارد ی جارتاليكاپ كه در ی در بحثی درونۀانيكردگرايك نقش عمله مد نظر است، يسرما

فرض است كه  شين پيدھد ا ی را ارائه میدار هي سرمایك سويتال تنھا يص است كه كاپين تشخيه كه ناتوان در ايسو كي

ت يرسم  ھستند كه بهئیازھايكه تنھا ن(ه است ي سرمایازھايافتد كه در پاسخ به ن یل اتفاق مين دليا افتد به یچه اتفاق م آن

  ).شوند یشناخته م

ارگران از دارد كه كيه ني است كه سرمایابد، از آن روي كاھش یه، اگر روز كاريسو كيسم ين، از نظر ماركسيبنا بر ا

پول ـ م  ل كاال بهيتبد[متحقق كردن  از بهيه ني است كه سرمایابد، از آن رويش يمزد افزا اگر دست. استراحت كنند

از به كارگران سالم و سرحال يه ني است كه سرمای عرضه شود، از آن روی عمومیستم درمانيك سياگر . دارد] یفارس

ه مستلزم ي است كه سرمایجاد كردد، از آن روي ایستم مدارس عموميك سيھا خود؛ اگر  نهياز به كاھش ھزيدارد و ن

 یھا از دارد كه بخشيه ني است كه سرمای شوند، از آن روی از اقتصاد ملئیھا اگر بخش. تر است دهيد  آموزشیكارگران

 كارگران از ھمان یازھاي كه نیوقت. ه ھستنديسو كي ن ذاتاً يچن ني ائیھا استدالل. ف اقتصاد توسط دولت اداره شوديضع
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ه تمام يسو كيسم يست كه ماركسي تعجب نیشوند، جا یت شناخته ميرسم ه بهي سرمایازھايگردند و تنھا ن یابتدا حذف م

  .ابديه دري سرمایازھاي با نیخوانی را در ھم مبارزات واقعیآوردھا دست

انه در خود يكردگراين استدالل عملھم. نديجو ی میست كه به ماركس تاسي نین مشكل منحصر به كسانين وجود، ايبا ا

 و از مقاومت ی محدودكردن روِز كاری كارگران براۀت خود از مبارزيتوجه به روا یب. افت شوديتواند  ی متاليكاپ

محدودكردن كار "،  ی انسانیدادھا ل رفتن درونيل تحليدل ر كند كه بهين گونه تفسيتوانست ا یه، ماركس ميتوسط سرما

ن يخالصه ا. شود ی می ضروریس با كود مرغيشد كه كود دادن مزارع انگل  یكته مي دیتوسط ھمان ضرورت یا كارخانه

ابد يی ه مطابقت ميل كه آن با ملزومات سرماين دليبه ا") شود یكته ميد("افتد  ی اتفاق میكه، محدود كردن روِز كار

ح، به ھر حال، ين ابراز نظر صريا). اك ھستند خیزيخ  حاصلۀن دوباريمأطور كه زارعان مجبور به ت درست ھمان(

كند  یمشغول انحطاط نژاد انسان م ه ھمان اندازه خود را دليكند كه سرما ی اظھار مشود حتا اگر ماركس بعداً  یظاھر م

   ii.آن مجبور شود به" تحت فشار جامعه"د ي، و با"دي خورشین روي زمیفرو افتادن احتمال"مشغول  كه دل

ارزش "" كار توسط یروي كه ارزش نیشود وقت ی كار آشكار میرويح ماركس از ارزش نيتوضن مشكل در يھم

ن است كه چون كارگر ي فرض بر اiii.شود ی متعيين"  كاریرويد، رشد، حفاظت، و تداوم ني تولی الزم براحتاجيما

ثر عمل كند ؤطور م  بهگونه كه  آن،ن ابزاري اۀاستفاد  دارد، حفظ ارزشیشود و عمر محدود یسفانه اسقاط مأمت

 یل الزم برايوسا" آن را جبران كند بلكه ۀ روزانی و خرابیرد كه نه فقط فرسودگيگ ی را در برمئیھا نهيھز

چنان كه ماركس  آن" نيانسان، مانند ماش" كه ئیجا  از آنiv.ز پوشش دھديش، را نی فرزندانعني، " كارگریھا نيگز یجا

پرورش تعداد  "ی برایحتاج كافيد ماي، با"ن شوديگز یگر جاي دید توسط انسانياشود، و ب یفرسوده م"كند  یمطرح م

  v.وجود داشته باشد" ن او شوند و نژاد كارگران را تداوم بخشنديگز ید در بازار كار جاي فرزند كه باینيمع

ه ير كه سرمان خاطيا به حفظ فرزندان است ی تداركات الزم برای كار حاویروين كه ارزش نيتعارف، طرح ا یب

اند ـ   مبارزه كردهئیھا ن الزامين چني تضمین كه كارگران برايخاطر ا  كند ـ و نه بهیريست سال بعد سربازگي بخواھد یم

 تاليكاپ خود از ی برایبت كارمزدي غۀجيشناسانه خود نت تي غائیمعنا ین بياگر چه،  ا! شناسانه است تي غائیمعنا یك بي

  .دوش كشد ش را بهيروان پۀانيكردگرامل عیھا ئیمعنا ی از بیت برخمسؤولي دياست، اما ماركس خود با

 ۀك پروژي چونان تاليكاپ كه افزون بر آن با یاند و كسان  كردهیروين ارتباط از ماركس پي كه در ای آن كسانیبرا

ب است، ي غاتاليكاپچه كه در  افت آنيناتوان در در. اند ناك بوده ج وحشتيكنند، نتا یل شده برخورد مي تكمۀشناسان شناخت

. شان ه، بر دستاني صرف سرمای، نفی انتزاعیايك پرولتاريمانند و  یھا م  سوژه، آنۀمثاب افت كارگر بهيناتوان در در

د ين ابزار تولي كارگر كارخانه، اۀمثاب و خالصه شده به)  ثروتۀدكننديتول(د ي تولیايه در دني سرماین كارگر مولد برايا

ھر ( داشته باشد ی در پیدار هي سرماۀ در جامعیش پاسخ مقتضيابد كه براي  دستيیروزيچ پيھ تواند به ینمثر كه ؤم

 ۀجي نتۀمثاب  ْكه بهnot - capitalه ي سرماین نفي، ا)ه استي سرمایروزيابد در واقع پي ی كه تظاھر خارجيیروزيپ

  .ه نداردي سرمای مگر سرنگونیا نهيچ گزي ـ ھی انتزاعیايه ْمتحد و منضبط است ـ پرولتاري سرماۀتوسع

  

   ـ وابستگی كارگر مزدیپ

 سوژه ۀمثاب ه بهيست اگر ما بر كارگر و نه بر سرماي مشكل ن آن اصالً یو فھم چرائ. اند د نشدهي دشدگان، اما، خلعي خلع

تر رشد يشدارانه ب هياد سرمي كه در توليیاز و وابستگيه، ني به سرمای كارگر مزدین وابستگيچرا كه ا. ميتمركز كن

د به يش، او بايازھاي نی ارضایبرا. ديري را در نظر گیكارگر مزد. شود ی میدي كلألۀ فھم مسیكند، است كه برا یم

 كه دارد، یا  بالقوهی تنھا كاالید رويط حاكم، او بايتحت شرا. ابديد خودش دست ي تولۀرون پروسيھا از ب مصرف ارزش

 ی ْبرایبرا. هيمصرف است ـ سرما  كار ارزشی او كاالیابد كه براي بیداريب كند و خرت كار زنده، حساي ظرفیعني
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 ی برای كارگِر مزدۀمثاب  بهیجا ما با كارگر نيدر ا.  باشدیگري دی برايید ھستي بایخود بودن، كارگر مزد

 خود یش كارگر برای كه ھدفا هليكرد دارد، وس یرويله  وسۀمثاب ه بهي كه به سرمایعنوان كس م ـ بهيرو ھست خود ْروبه

  .است

يدن ه در رسي سرمای ست برایا  ست كه در آن كارگر واسطهیا  رابطهۀرنديتنھا دربرگ  نهیدار هين كه، سرمايخالصه ا

 ست یا ه واسطهي ست كه در آن سرمایا  رابطهۀرندين دربرگيچن كه ھم بل) هي ـ سرمایه ـ كارگر مزديسرما(ش به اھداف

م، ي كنیبند  دوم را مفصلۀين سوين كه ايھم). یه ـ كارگر مزدي ـ سرمایكارگر مزد(ش ين اھدافمأر ت كارگر دیبرا

ه ياز به سرماين رابطه، كارگران نيدرون ا. ه وجود نداردي كارگر به سرمای در پِس وابستگيیزگيچ رازآميگر ھيد

 ی برای ضروریه شرطيد سرمايظ و بازتولحف.  كارگر ظاھر شودیبرا یضرور ۀ واسطۀمثاب د بهيه بايدارند؛ سرما

ه نتواند يكند، اگر سرما یسه اشاره ميندروچنان كه ماركس در گر ھم. ماند ی می باقی كارگر مزدۀمثاب د كارگر بهيبازتول

  : استخراج كند، آن وقتیبا استخدام كارگر ارزش اضاف

ش يتط موجوديبدون شراشود؛ آن  یش ظاھر ميتد موجوديط بازتوليرون شرايت كار بيخود ظرف

 ی ارضای برایا لهيازھا بدون وسيك اسباب زحمت صرف است؛ ني ین رويوجود دارد، و از ا

  vi...ھا؛ آن

دارانه نه  هيد سرماي تولۀ در باریزيو ھر چ. شود ید ميه تولياش به سرما ی از وابستگیك آگاھي ۀمثاب ن، كارگر بهيبنابرا

ز است ـ يه رازآميت سرمايخود ماھ. كند ی سھم می اداvii"یاحساس وابستگ"ن به ينچ كه ھم  بلی وابستگۀ به رابطصرفاً 

چون  شوند، ھم ی كلمه ظاھر می واقعیمعنا  كار بهۀجي آن و نه نتۀجيعنوان نت  بهی اجتماعیدي تولیروھاي نیتمام"

ك ي یاش را در ازا ی كه حق زندگEsauمثل عزاو " كه كارگر، یدر حال". كشد ی كه از زھدان خود سر برمئیروين

 یك ھستي"ه به يكند، سرما یه واگذار ميخود را به سرما"  خالقیروين" ش نسبت به ي، حق خو"ظرف آش واگذار كرد

  viii.گردد یت ظاھر مي منبع كل مولدۀمثاب شود چرا كه آن به ی كارگر بدل میبرا" زيار رازآميبس

شوند، فقط در شكل  یه ظاھر ميعنوان سرما  فقط بهورتاً ، علوم ـ ھمه ضرین و آالت، تكنولوژي ثابت، ماشۀيسرما

  :شوند یشان درك م ۀداران هيسرما

ن نحو مجذوب يا ، بهی مغز اجتماعی مولد عمومیروھاياز ن] شده منتج[انباشت دانش و مھارت، 

  ix....گردد یه ظاھر مي چونان خصلت سرماین رويشود، و از ا یه و نه كار ميسرما

چنان  ه آني سرمای مادیھا  كار به خصلتیت اجتماعيمولد"ن انتقال يح داد، ايگونه كه ماركس توض ، ھمانین روياز ا

ن شكل ي در الزوماً ره ي از علوم، اختراع، و غیور ن، بھرهي ماشیايرفته است كه مزاگسخت در اذھان مردم جا 

 در ین كه، كارمزدي خالصه اx".شوند یم انگاشته هي سرمایھا خصلتھا  ني ای كه تمامیشوند، طور یشده درك م گانهيب

 است كه در آن یا  رابطهیكارمزد/ هيت سرماي خود ماھۀنھد چرا كه رابط یه وامي خود را به سرمایھا ش خصلتيتذھن

  .ن كرده استين چنيت ايحال در واقع  تا بهیكارمزد

 ینان خاطر شرط وجوديتواند با اطم یمه يشود، سرما ید مي بازتوله منظماً ي به سرماین حس وابستگي كه ائیجا تا آن

د ي تولی كارگرانه،داران هيد سرماي تولۀخود پروس.  خود كارگر وانھدیھا د كارگر، را به رانهي حفظ و بازتولیعنيخود، 

  :رنديگ ی در نظر میھي بدیه را امريكند كه ضرورت سرما یم

ت، سنت و يم و تربي تعلۀواسط آورد كه به یوجود م  بهی كارگرۀدارانه ْطبق هيد سرمايرفت تول شيپ

 ۀسازمان پروس. كند ی نگاه میھي بدیعين طبي قوانۀمثاب به] ديتول [ۀوين شيملزومات ا عادت به

  xi.شكند یابد، كل مقاومت را درھم مي توسعه ن كه آن كامالً يد، ھمي تولۀداران هيسرما
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 و انفعال یدار هي از تدوام سرمام احتماالً يتوان یگونه م  چهر ماركس،ين تفسيدر پرتو ا! شكند یكل مقاومت را درھم م

د ي تولی اصلئیبايز" ماركس كه ۀن گفتيم؟ در واقع، با در نظرگرفتن ايران سخن بھا یگقاعد یبعنوان   كارگر بهۀطبق

 ی اجتماعیوابستگ"ن يق تضمين طريا  كار و بهۀري ارتش ذخی خالی آن در پركردن جاھائیدر توانا" دارانه هيسرما

ھرچه قدر (م يران كارگر سخن بۀام طبقيم از قيتوان یگونه مما چ" ی است ضروریدار است، كه امر هيكارگر به سرما

افته اشاره ي  توسعهیدار هي سرماۀچنان كه ماركس در بار عكس، ھمه  بxii؟")ده، متحد و متشكل باشديد ميحتمل تعليكه آن 

  :كرد

 ممكن یعبارت ماند، به بی باق" دي تولیعين طبيقوان"تواند در دست  یزھا، كارگر ميدر گذار معمول چ

] ین وابستگيا[د است، و يط تولي از خود شراید، كه ناشيك گويه لبياش به سرما یاست كه به وابستگ

  xiii.شود ین ميشه تضمي ھمیبرا] یعين طبيقوان[ھا  توسط آن

ه با نگاه عقل ي به ملزومات سرماافته ضرورتاً ي  توسعهیدار هيت، سنت و عادت، كارگر در سرمايم و تربيتوسط تعل

 یستمي و برساختن سیدار هي سرماین كردن فرض ضروري تضمی براینگرد؛ و آن احساس وابستگ یمتعارف م

  . استیشه ـ ضروري ھمیك از آن ـ براياورگان

  

    كاپيتال ـ فھميدن سكوت 3

آن قدر مھم بود، چرا ) هي درك فقط منطق سرمایجا به (یدار هي درك سرمای برای كارمزدۀپس، اگر كتاب دربار

ن باره كه چرا ي در از مطلقاً يكند كه قبل از ھر چ یال ما را ملزم مؤن سيآورد؟ پاسخ به اينگارش در ن ماركس آن را به

فھم او از  ھمان قاً يپاسخ دق. مينوشت وقوف داشته باش) و، در واقع، جلد اول را دوباره و دوباره (تاليكاپماركس 

 كارگر ی برای شرط ضرورئیرمزگشاه، ي سرمایز بودن ذاتيبا در نظرگرفتن رازآم. ه استي كارگر به سرمایوابستگ

  . ه استي سرمای گذار فراسویبرا

تواند آشكار  یه را، پرده برداشتن از آن چه كه در سطح نميت سرمايل، ماركس پرده برداشتن از ماھين دليھم درست به

 یه تئوري سرمای ذاتیزگي با رازآمئیارويرو.  استثمار استۀجيه نتين كه خود سرمايد ـ آشكاركردن اي دیشود، ضرور

ا ي( ـ و نه شش كتاب تاليكاپن منظور خاص فقط ي ای، برایتيطور با اھم ، بهین روياز ا. كرد یآور م  را الزامتاليكاپ

  ! الزم استتاليكاپ است؛ در واقع، فقط جلد اول  شده بود ـ الزمیزير كه در آغاز طرح) هيحتا سه كتاب اول

ت ياز به لغو مالكي او از نی، آگاھ"اش ئیط رھاياز شرا] ايپرولتار [یآگاھ "یتال ماحصل تالش ماركس بود برايكاپ

  xiv".شبر پرچم» ی نظام مزدیالغا «یبرنوشتن اسم رمز انقالب "یعنيدات كار ـ يه بر توليسرما

 كه به ی كارگرۀ طبقۀه به توسعي سرمایش ذانين وجود، با در نظرگرفتن فھم ماركس از گرايا محدود بود، با ین ھدفيا

  . بودیدي كلینگرد، ھدف یم" یھي بدیعين طبيقوان "ۀمثاب ه بهيملزومات سرما

. مي اشتباه كن كامالً تاليكاپت يگاه و اھميم ممكن است در فھم جاين ھدف محدود قصور كني، اگر در شناخت ایھر رو به

ب ي، تخریھا، كساد كاھش مزدھا، بحران. ه وجود نداردي سرمای فراسویچ گذاريه، ھي از سرمائیبت رمزگشايدر غ

عنوان تنھا   ثروت و بهی منبع تمامۀه به مثابي كه سرمایشود چرا كه تا زمان یه نمي سرمای به فراسویست منتھيط زيمح

  صرفاً تاليكاپن، يبنا بر ا.  وابسته به آن ھستندرورتاً ضران شود، كارگ ی كارگران ظاھر میازھاي نی ارضاۀليوس

 گذار ی كارگران برای انقالبۀ از مبارزیا كه لحظه ست، بليك ني اورگانیعنوان نظام  بهیدار هي در درك سرمایا لحظه

ل كه، ين دليا آورد بهينگارش در ن  را بهی كارمزدۀاش در بار  شدهیزير ماركس كتاب طرح. ز ھستيه ني سرمایفراسو

 تامپسون یپ. ی كه ایزيچ. اش ی انقالبۀپروژ مند بود تا به تر عالقه اش كم شناسانه  شناختۀل پروژيتكم ت، او بهيدر نھا
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ماركس قبل از "كند  یاش بر سر قبر ماركس خاطرنشان م یرانلس در سخنچنان كه انگ ن است كه، ھميكند ا یفراموش م

  xv" بودیك انقالبيز يھر چ

  

  ترين سكوت  جدی ـ۴

ر يثأكند ت ید مي كه توسط آن كارگر خود را تولیا ك سوژه و بر پروسهي ۀمثاب ن، قصور در تمركز بر كارگر بهي بنا بر ا

 ألۀم مسيه حركت كني سرمای از تضادھااگر منحصراً .  داشته استی انقالبۀسم و ھم بر خود پروژي ھم بر ماركسیجد

ين كه بر ا)  شده استRegulation Schoolم ي اصحاب مكتب تنظیچنان كه آن برا ھم( باشد یحيتواند توض ی میاصل

گردد كه  ی متمركز میمي خاص تنظیھا وهي بر شی بررسیق اوليطر شود؛ به ید مي بازتولھر حال بهه يگونه سرماچ

م ي سوژه آغاز كنۀمثاب  گر، اگر ما از نقطه نظر كارگر بهياز طرف د.  را تداوم بخشندیدار هيتوانند روابط سرما یم

 ما را به ن ضرورتاً يتواند موفق نشود؛ و ا یه ميگونه سرمايطه الزم، چن خواھد شد كه، تحت شراي ای اصلألۀمس

 یديكأ ناتی به معناتاليكاپسكوت ماركس در . كند یت مي ماركس ھدای در تئوری طبقاتۀ مبارزۀ پروسیت مركزيموقع

 كه یا  سوژهۀمثاب ت كارگر او را بهيگونه كه ھر فعال درست ھمان. د بوده استي تولۀوس پرۀمثاب  مبارزه بهۀبر خود پروس

ز يكنند ن ی خود مبارزه می كه در آن كارگران برایا گونه پروسه ھمان دھد، به ی متغييركند  یھا م تي فعالۀاو را وارد ھم

د، سلسله ي جدیازھايھا در مبارزه ن آن. كنند ید ميافته تولتغييريطور  ھا خودشان را به  آن، ست كه در آنیا پروسه

كنند در خود  یشان تالش م ی ارضایھا برا  كه آنئیازھاياگر چه ن. دھند یافته را، توسعه متغييري یازھاي از نیمراتب

ھا به   دادن آنتغيير ۀسود است، پري جدید كردن مردمي تولۀ مبارزه پروسۀ خود پروسی رود، ولیه نمي سرمایفراسو

  .ايدادن دنتغيير قادر به یھا  سوژهۀمثاب د از خودشان ـ بهي با درك جدیردمم

 تغييرو " طيدادن شراتغيير یبودگ باھم"ت ي در فھم مركزیناتوان. ستين درك نيتر از ا ی ماركس ضروریز برايچ چيھ

 ست كه بدون آن ئیاير فھم عنصر پو دیده شود ـ ناتوانيفھم" یعمل انقالب "ۀمثاب تواند به ی كه فقط میبودگ خود ـ آن باھم

دن مبارزه ي فھمxvi!تواند وجود داشته باشد یه نمي از سرمایرفت چ فراين ھي و بنا بر ای بر احساس وابستگیانيچ پايھ

تال، يبا محدود شدن به كاپ.  است ن ورطهيتر ی جدتاليكاپ ی ماركس در رفتن فراسویل كوتاھيدل د بهي تولۀ پروسۀمثاب به

 بتيغتر،  قيطور دق ا بهيه ـ يك سوي یسميھا، ماركس  بدون سوژهیه، ساختاري سرمایكين مكانيم و فقط قوانينما یما م

  .سميماركس

ه باشد روشن است ـ ي سرمای رفتن فراسوی برائی مبناتواند ی نمچه م، آن وقت، آنيريپذرا ب" یعمل انقالب"ت ياگر اھم

م يشو یك ميد نزدي جدۀچنان كه به آغاز ھزار  ست كه ما ھمیزين چن آي و اxvii.اند نب و جوشی كه در جبت مردميغ

 ی براتاليكاپ، صد سال پس از آن كه ١٩۶٧ سال ۀدن در باريشياز به انديما ن. مياش دار از به فكر كردن در بارهين

گرد تولدش  ن سالي پنجاھم آن در تيچنان كه اھم ھم(دا كرده بود يتر پ شي بیتي اھمتاليكاپ. ميافت، دارين بار انتشار ينخست

ن علت كه مردم در يا كه به تر از آن زمان بود بل یقي حقیدار هيش از سرمايل كه شرحن دليا چرا؟ نه به). تر شده بود شيب

گونه  ھمان. سازد یمصرف م  ارزشتاليكاپ ی كه از تئوریزين است آن چيا).  خودتغييرو در حال (جنب و جوش بودند 

 كم و ی، ابزارھا]شدن[د ي، الق]شدن[مرده  ھا از دل  آنیريجلوگ "ی كارگران براۀواقف بود، مبارز یخوب كه ماركس به

ھا در  ح به كارگران كه چرا آني توضی را براتاليكاپھرچند ماركس .  ستیضرور" د ْشدني تولۀه شديش خوب تغذيب

د در يت خود بايكوشد، واقعيت درآمدن بواقع  بهیشه كه براي اندیست براي نین كافيا"حال مبارزه بودند نوشت، اما 

   xviii".كوشديشه بجھت اند

 آن، را یھا چه را كه از آن صرف نظر شده است، سكوت م، الزم است آنيدھ یتال آموزش مي كاپۀ كه ما در باریوقت

دن آن يان بخشيه پاد بيو ما با. ستيكه آن چه را كه ن تال ھست بلي نه فقط آن چه را كه در كاپیعبارت م ـ بهيآموزش بدھ
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 كه در يی انقالبۀپروژ  كه بهیسميافته قرار دارد، ماركسيسم دوباره تولدين در مركز ماركسيا. مي رسانیاريسكوت 

  .  ادامه خواھد داد،ميكن یتال مشاھده ميكاپ
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