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  طبقات
  

به  نآنکه تنها صاحب نيروی کارش است، صاحب سرمايه و صاحب زمين که درآمدهای شا   
تشکيل  سرمايه دار و مالک زمين دی،ترتيب دستمزد، سود و اجارۀ زمين است، يعنی کارگر مز

بزرگ در جامعۀ مدرن که بر پايۀ شيوۀ توليد سرمايه داری بنا شده است را  دهندۀ سه طبقۀ
  ميدهند.

در انگليس جامعۀ مدرن در ساختار اقتصاديش بی شک بيشترين و کالسيک ترين تکامل را    
داراست. با اين همه طبقه بندی طبقات در اينجا نيز در شکل خالص خود پديدار نميگردد. طبقات 

) باعث  بسيار کمتر در روستا در مقايسه با شهرکه هر چند  يانی و واسط نير در اينجا (م
پوشاندن خط مرز ها در همه جا ميشوند. معهذا اين برای برسی ما فاقد اهميت است. ديديم که 

و بيشتر وسايل توليد را از تمايل مداوم و قوانين تکامل شيوۀ توليد سرمايه داری هر چه بيشتر 
کار جدا کرده و وسايل توليد تفکيک شده را هرچه بيشتر در گروهای عظيم متمرکز ميکند، با 

ين ترتيب کار را به کار مزدی و وسايل توليد را به سرمايه تبديل ميکند. از سوی ديگرمطابق ا
يا بديگر سخن  i)۵٨ن از سرمايه و کار می باشد، (با اين تمايل، جداسازی مستقل مالکيت زمي

منطبق  یه دارايتبديل کل مالکيت ارضی به آن شکلی از مالکيت ارضی که با شيوۀ توليد سرم
  است. 

متشکل از چيست؟ و جواب به اين   يد پاسخ داد اين است که : يک طبقهالی که بااولين سؤ   
بدنبال خواهد آمد: چه چيزی است که باعث ميشود که  دوم پاسخ داديم الؤسال وقتی که ما به ؤس
  بدهند؟  را رگران مزدی، سرمايه داران و مالکان زمين تشکيل سه طبقۀ بزرگ در جامعهاک

نظر اول درآمد ها و منشاء آنها. سه گروه اجتماعی بزرگ که اعضاء شان ، يعنی افراد در    
اجارۀ زمين گذران ميکنند، يعنی از طريق تمزد، سود و ، بترتيب از طريق دسنتشکيل دهند شا

  تحقق يابی نيروی کارشان، سرمايه شان و مالکيت ارضی شان.
ميدهند؛  را موران رسمی نيز تشکيل دو طبقهمأ اين نظرگاه بطور مثال پزشکان ومعهذا از    

زيرا که آنها متعلق به دو گروه متفاوت اجتماعی اند، اعضای هر کدام از اين گروه ها درآمدشان  
در مورد تجزيۀ بی پايان عاليق و سلسه مراتبی همچنين  ميکنند. اين دريافت يکسانی را از منشآ

نيز نها منقسم ميکند مايه داران و مالکان را بدآکه تقسيم کار در اجتماع هم کارگران و هم سر
مالکان زمينهای زراعی، مالکان اين آخری به مالکان تاکستانهای شراب،  مثأل -صادق است

  معادن و شيالت تقسيم ميشوند.مالکان جنگلها، 
  [ دستنوشته در اينجا قطع ميشود ]            
  



همانگونه که مشاهده ميکنيد دستنوشتۀ سرمايه در اينجا قطع ميشود و همراه با اين آنچه که تا    
کنون به عنوان کتاب سرمايۀ کارل مارکس معروف است نيز به پايان ميرسد. البته بسياری 

      م سرمايۀ مارکس ميتواند مطرح باشد. د چهارارزش اضافه به عنوان جل تئوريهای معتقدند  که 
لد سوم است در هر شکل ضميمه و متممۀ انگلس به جلد سوم سرمايه جزء جدايی ناپذيری از ج

  ترجمه شده است و ترجمۀ  آن در سايت کمونيستهای انقالبی يافت ميشود. که البته قبأل
ترجمۀ سرمايۀ مارکس را به پايان ببريم و سالها تالش توانتسيم  از ما بسيار مسروريم که بعد   

 و بای جنبش کارگريمان ايفا کرده باشيم اميد واريم که با اين کار سهم کوچکی در نشو و نما
  هميار و همکاری رفقای سايت کمونيستهای انقالبی. تشکراز 

   
  پيروز باشيد

   ٢٠١٧وئن فرخ فرخی ژ
  

  :توجه
قابل دسترس همه عالقه مندان  و رايگانکس جلد سوم سرمايه مار ۵٢تا  ٢٩ترجمه فصل 

  است.
  

 کمونيستهای انقالبی
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۵۵٨ف . ليست {F. TSIL } بدرستی متذکر ميشود که : " تفوق مزارع بزرگ که غالبأ توسط خود مالکان اداره ميشوند تنها نمايانگر فقدان تمدن، وسايل 

هستان، مجارستان و مکلنبورگ ، صنعت داخلی و شهر های ثروتمند است. از همن جهت است که اين شکل در سراسر روسيه، لارتباط
}GRUBNELKCEMی جانشين مل تجارت و صنعت توسط مزارع متوسط و زمينهای اجاره ا} يافت ميشود. قبال در انگليس نيز مستولی بود، با تکا

شد."                       
  (Die Ackerverfassung, die Zwergwirtschaft und die Auswanderung, 1842, p.10.) 


