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هشناساناستگاه مارکسیسم جامعهخ
محمد مالجو|مایکل برآوُي

ی را شناسهاي انتقاديِ جامعهبار نیست که مارکسیسم درصدد برآمده است فرصتنخستین
شناسانه را از هگل و جامعهیم توان گفت خود مارکس کوشید مفاهتصاحب کند. می

برداشت » جامعه«سیمون در خود بگنجاند اما حرف مفت است اگر بگوییم مارکس از سن
مانده تهايباال مقولهند، جامعه دستِ کدقیقی داشت. به قراري که آلوین گولدنر نیز تأیید می

رکس و انگلس هاي ماما گولدنر مسلماً به نوشتها1هاي مارکس و انگلس است.در نوشته
امالً ي کي کمونیسم که قصهشان دربارهيهاکند نه به نوشتهداري اشاره میي سرمایهدرباره

رار مکرر نظر بگیرید، یا اصرا در هاي پاریسنوشتهستدگانگی در متفاوتی است. غلبه بر بی
عدادهاي استتوانند که افراد فقط در وضعیت اشتراکی میبر اینمبنیایدئولوژي آلمانیدر

مانیفست ها شکوفا سازند، یا دفاع از مفهوم جماعتی دري جنبهخویش را در همه
ي افراد است، یا ي همهشرط پرورش آزادانهي هر فردْ پیشه پرورش آزادانهککمونیست 

ي گوتاقد برنامهنتري از سوسیالیسم که مارکس از کمون پاریس یابرداشت عینی
يایدهشود، یا حتااشاره میهسرمایهم که دربهتولیدکنندگان وابستهگیرد، یا رمیب

، باري، شودانگلس یافت میشهري یا علمیِسوسیالیسم: آرمانرفتنِ دولت که درتحلیل
هایی که از مارکس و انگلس باقی مانده این یا آن برداشت از جامعه در مرکز ي نوشتهدر همه

ارکس و مارکسیسم کالسیک نتوانست تحقق بخشد عبارت بود چه مکمونیسم جاي دارد. آن
توانست بهداري، تحلیل مکملی که میاز تحلیل مکملی از جامعه تحت حاکمیت سرمایه

انه شناسي مارکسیسم جامعهي کمونیسم انجامیده باشد. پروژهتري دربارهبینش منسجم
همین است.

اد مهار ددست میداري بهتحلیلی که از سرمایهراي شناسی را بوقتی مارکسیسم الحق جامعه
»مارکسیسم غربیِ«جامعه زاري کند! به فقدانکه اصالً مهار کرد تا براینکرد، شگفت 

شناسی را در خود جذب کرد. اندیشم که جامعهسالیان بین دو جنگ جهانی اول و دوم می
در غرب هیچ انقالب مارکسیسمِ برآمده از شکست با چالشی مضاعف مواجه بود: چرا
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يوقوع نپیوست و چرا انقالب روسیه به دیکتاتوري نزول کرد؟ در این پروژهسوسیالیستی به
وکاچ ش یعنی کُرش و لاهنگانآمضاعف، مارکسیسم غربی و خصوصاً مکتب فرانکفورت و پیش

يجامعهيشان دربارههايهاي وبر و فروید گرایش داشتند و نه به نظریهعمیقاً به نوشته
وف ي خسي استیال و عقالنیت و در حقیقت دربارهشان دربارههايخودگردان بلکه به نظریه

اي نونوار، هم با مارکسیسم هاي غربی، مجهز به زرادخانهشدند. مارکسیستجامعه متشبث می
ه نداري به سوسیالیسم را نشاانداز از سرمایهدستاي بیالمللِ دوم که جادهمکانیکیِ بین

ب لنینیسم درافتادند. متناسب با روزگار، مکت-گرایی انقالبی مارکسیسمم با جزمگرفت و همی
داري پرورانْد و (نا)عقالنیت و ماندگاري سرمایهي هآور دربارهایی یأسفرانکفورت نظریه

گرفت.شناسی آلمانی سرچشمه میبخشی از این یأس از جامعه
دیگري وجود داشت که مقهور یأس روزگار نشد اما شدیداً از این، مارکسیسم غربی وجودبا

ند. دو ریزي کشناسانه را پیي ایدئالیستی کمک گرفت تا مبانی مارکسیسم جامعهاندیشه
حاظ ر بانفوذ اما نامتعارف از لاش آنتونیو گرامشی و کارل پوالنی بودند، بسیاي اصلینماینده

ا ی را پیش گرفتند ام. گرچه مسیرهاي بسیار مختلفکردندیتی که مفهوم جامعه را طرحجدّ
ي جامعه استفاده کردند تا هم بینش سوسیالیستی را حفظ کنند و هم پیوند هر دو از ایده

ي اول، ابداعی مفهومی بود براي در درجه» جامعه،«ي کارگر. اما شان را با طبقهتنگاتنگ
اش پیشر قوانینی که مارکس دربارهاش در برابناپذیريداري و شکستدرك دوام سرمایه
رم کرد، پنجه نوسانه نهایتاً با معناي جامعه دستشناسان، مارکسیسم جامعهکشیده بود. بدین
2آور نتوانسته است به انجام برساند.طرزي شگفتشناسی بهچیزي که جامعه

براي شمول طرزي تاریخکه بهها مفهوم فراگیري نیستجامعه در دستان مارکسیست
هاي سنتی و مدرن و نظمهاي قبیلگی و پیچیدههاي میانه و نظامهاي باستان و سدهنجها

لحاظ کارکردي مستقلی را دربربگیرد که با جور نهادهاي متمایز و بهکار گرفته شود و همهبه
هاي رعکس، گرامشی و پوالنی به برداشتدهند. باي شکل میهم به کلیت منسجم و سرزنده

يجامعهازاستند. از نگاه گرامشی، جامعه عبارتاز جامعه وضوحی تاریخی بخشیدخویش 
ي مدنی مربوط شود. جامعهکه همیشه در قالب پیوند متضادش با دولت فهمیده میمدنی

هاي هاي کارگري و احزاب سیاسی و آموزش همگانی و سایر انجمناست به رشد اتحادیه
ي نوزدهم تکثیر شان در اروپا و ایاالت متحدِ اواخر سدهکه همهنفع هاي ذيداوطلبانه و گروه

آهن) و ارتباطات (خدمات ونقل (اتومبیل و راههاي جدید حملحال، شکلعینبودند. درشده 
داد. ازدیگر و هم به دولت پیوند میها) و مقررات (پلیس) مردم را هم به یکپستی، روزنامه
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کند تا مانع نزاع طبقاتی شود. از سوي دیگر، کاري میهمي مدنی با دولتْیک سو، جامعه
ي طبقاتی را ارتقا دهد.تواند منازعهي مدنی از دولت میاستقالل جامعه

نامم که همیشه در قالب تنش می	ي فعالجامعه	از نگاه پوالنی، جامعه چیزي است که من
ي فعال همیشه کنندگان جامعهي مشارکتوالنی دربارهپ3شود.متضادش با بازار فهمیده می

هايي نوزدهم مشتمل هستند بر اتحادیههزند اما در انگلستان سدچندان روشن حرف نمی
ها و سازمان جنبش کارخانه براي کاهش ساعات کار روزانه و جنبش کارگري و تعاونی

ار زي جنینیِ احزاب سیاسی. از یک سو، باچارتیستی براي گسترش حقوق سیاسی و توسعه
به نابودسازيِ جامعه گرایش دارد و، از دیگر سو، جامعه براي دفاع از خویشْ واکنش نشان 

کند که از والنی غالباً به جامعه در شکلی اشاره میپ4دهد تا بازار را تابع خودش سازد.می
که گرامشی آنکند، حالو از طرف خودش اقدام میواقعیتی از آنِ خودش برخوردار است 

فضاي نهاديِ » جامعه«فهمد. از نگاه هر دو اما ي مدنی را در حکم میدان منازعه میجامعه
ي جامعه«کند، هرچند اگر داري میان اقتصاد و دولت اشغال میخاصی را درون سرمایه

زعم هردو، کند. بهدر بازار رسوخ می» ي فعالجامعه«کند به دولت رخنه می» مدنی
ی گر که گرامشي خودتنظیمسرسپردگی بازار و دولت به جامعهاز استسوسیالیسم عبارت

کند.اش میگذاريیافته نامي انتظامجامعه
شناسی از شناسانه، مجهز به همین برداشت از جامعه، خودش را از جامعهمارکسیسم جامعه

به قراري که » ي فعال،جامعه«و » ي مدنیجامعه«کند. یکم، چهار جهت متمایز می
يهاي تاریخیِ مشخصی دربارهام، نه مفاهیمی جاودانه بلکه فرآوردهیش تأکید کردهپیشاپ

اش، دقیقاً در هر دو تجلی» جامعه«یقت، داري اروپایی در سدة نوزدهم هستند. در حقسرمایه
شناسی شمول جامعهود و بادِ دعاوي جهانششناسی کالسیک نمایان میبا تکوین جامعه

ي نوزدهم ازتوانیم پیش از اواخر سدهکه ما نمیاستاینکند. غرض نهسیک را خالی میکال
اهمیت و معناي متفاوتی داشته » جامعه«که استدم بزنیم بلکه حرف بر سر این» جامعه«

اش با دولت و و هم آرایش خاص و رابطه» جامعه«است. در عصر مدرن، هم قوت یا ضعف 
داري و هم سوسیالیسم ي گسترشِ هم سرمایهسازي برامدهاي سرنوشتآاقتصاد از پی

برخوردار بوده است.
ها شناور دوم، جامعه سپهرِ مستقلی نیست که در مایعی از اجماع خودجوش بر سر ارزش

ي فضایی نهادي که به اشغال منزلهشناسانه با تأکید بر جامعه بهباشد. مارکسیسم جامعه
هاي کارگري و کلیسا و اتحادیهداوطلبانه و هاي احزاب سیاسی و آموزش همگانی و انجمن
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ان میزعم پوالنی) و بر مناسبات مناسبات میان بازار و جامعه (بهخانواده درآمده است برحتا
اي هکند. اگرچه این موضوع در کانون توجه نوشتهزعم گرامشی) تمرکز میدولت و جامعه (به

پارچگی و انسجامیاگر فرض کنیم جامعه یکگرامشی و پوالنی قرار ندارد اما خطا خواهد بود 
شده و نوردند غالباً تقطیعواري درمیهاي مویرگعه را قدرتآنِ خویش دارد. بلکه جاماز

شده در قالب استیالهاي قطعههاي نژادي یا قومی و قطعهلب بخششده در قادوشاخه
جنسیتی.

5»شدگیِحک«و » ي مدنیجامعه«هیم مرتبطِ شناسیِ امروزيْ مفاکه جامعهسوم، درحالی

داري ي شرایط ثبات و کارآمديِ نهادهاي سرمایهمنزلهرا به» ي اجتماعیسرمایه«بازارها و 
اي شناسانه اما جامعه چهرهبه تصاحب خودش درآورده است، از نگاه مارکسیسم جامعه

ند اما از دیگر کداري عمل میکه از سویی براي تثبیت سرمایهچندانژانوسی و دورو است
ي عزیمت گرامشی ر نقطهرو اگکند. ازاینچینی میداري زمینهسو براي عبور از سرمایه

دهی رضایت و مدد پیوندش با دولت به سازماني مدنی بهاي که جامعهاز نحوهاستعبارت
اي است که ي عزیمت پوالنی نحوهورزد، نقطهي طبقاتی مبادرت میمحدودسازي منازعه

دهد. اما زداي اقتصاد بازار از خود واکنش نشان میمدهاي انسانیتآپیي فعال بر ضدّعهجام
تواند سامان کامالً جدیدِ سوسیالیستی را گونه میهکه جامعه چاستپرسش هر دو نهایتاً این

گر سازد.ي خودتنظیمتأسیس کند، سامانی که هم اقتصاد و هم دولت را تابعِ جامعه
گرایی و توتالیتاریسم شناسی از فایدهشناسانه هم از انزجار جامعهمارکسیسم جامعهچهارم، 

شمول زند. دعاوي جهانن میهاي چنین انزجاري دامگیرد و هم به شعلهکمک می
ي کنش اجتماعی و جامعه را به ابزارهاي انتقادي بدل ش دربارهاهايشناسی و نظریهجامعه

اش براي ي نظام اجتماعی توأم با مساعیي پارسونز دربارهرو، نظریهسازد. ازاینمی
هاي آفرینی براي نقشبنیادین و توقعهايناچیزشماريِ قدرت و برقراري اجماع بر سر ارزش

گريِ برخوردار از تعادل حیاتی، که جملگی براي مقابله با انواع مکمل و نوعی خودتنظیم
سند 		ها بهطراحی شدند، در دستان مارکسیستداري مدرنفردگرایانه و عقالنیِ سرمایه

گرایانی چون اتزیونیي جماعتداري تبدیل شدند. همین را دربارهسرمایهقطعیِ محکومیت 
وجود امریکاي واقعاً مشان که اصالً شبیهِ قانونی» گراییجماعت«توان گفت که و سلزنیک می

شود. برداشت اي بدل میکوبندهاش) نیست به سند محکومیت هاي بالقوهامکان(یا حتا
ها به آرزوي جنینیِ جامعه تبدیل انگاري بازارها و دولتشناسی از جامعه در نادیدهجامعه

اش کرده مارکسیسمْ اهلیشناسی با جذبطور که جامعهشود. سخن کوتاه، درست همانمی
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ي اسی براي پروژهشنشناسانه درصدد مهار جامعهترتیب نیز مارکسیسم جامعههمیناست، به
سوسیالیسم دموکراتیک خودش است!
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داري جهانی و چپرمایهس
فیروزه مهاجر|وینر با لئو پانیچ گوي جیمی استرنوگفت

، آخرین کتاب لئو پانیچ و سام گیندین است. در این کتاب داري جهانیساختن سرمایه
اب بحث در این کتشود.ویکم ارائه میاقتصادي قرن بیستین بحران بزرگ تحلیلی از نخست

.هاچنان در درون کشورهاست نه میان آنشود که کانون منازعات اجتماعی هممی
کاري نخبگان داري جهانی، همها در سرمایهي نقش دولتپانیچ درباره		وگو لئودر این گفت

لحاظ براي سیاست چپ در جهانی بهو امکاناتی که 2007-2008ي بحران مالی در آستانه
کند.وگو میپارچه وجود دارد گفتاقتصادي یک

است؟»جهانی«سیستمیمفهومچهبهداريسرمایه
ها با اقتصادها و ساختارهاي طبقاتی و اجتماعی دولت-ن ما هنوز عمدتاً متشکل از ملتجها

کامالً متمایز است.
اند، هاي چندملیتی ادغام شدههاي تولید شرکتکنار، بسیاري از این اقتصادها در شبکهاین به

لی از اند. خیقرارداد بستن مشغولسپاري و که در کشورهاي مختلف بسیاري به تولید، برون
ادرات و تجارتشدت براي بخش عظیمی از تولید ناخالص ملی خود به صاکنون بهها همدولت

ناپذیر (از طریق اعتبارات تجاري، ابزارهاي طرزي جداییخود بهينوبهه بهاند، کوابسته
و گذاريهاي سرمایهبانکي بازار پولی، و جز آن) به نظام بانکی جهانی وصل است. مشتقه

ي چه مارکس در دههتوان گفت که آناند. از این زوایا میطور کامل جهانی شدهتجاري به
سمت هایی بهشچون سیستمی با گرایداري همکرد ـ سرمایهمیاش صحبت درباره1850
کم تحقق یافته است.وشدن ـ بیشجهانی
دارند؟عهدهبهنقشیچهجهانیداريسرمایهظمناینتحکیمدرهادولت

ندن ي اقتصاد ل، که قبالً در مدرسهدیوید هلدشود. یکی ازقول شروع میکتاب ما با دو نقل
ن درگیر طور روزافزویک اقتصاد جهانی صحبت کرد که بهاز1990ي اوایل دههبود، و در 

اریک ومی از زند. دها را هم دور میمندترین دولتقدرتمعامالت تجاري است که حتا
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هاي چندملیتی جهانی گوید که شرکتمی،هانهایتعصرکه در کتاب محشرش،،هابسبام
. »هاي کوتوله باشد یا اصالً هیچ دولتی در آن نباشدتیا پر از دول«دهند که را ترجیح می

کتاب ما کوششی است براي تصحیح این پندارهاي نادرستِ هولناك.
کشورهاي چرخند، درها نیاز دارند. وقتی دور و بر جهان میهاي چندملیتی به دولتشرکت

هایی را باشند، بلکه دولتها کوتوله خواهند که این دولتتنها نمیکنند. نهزیادي سکنا می
الزم دارند داراي قابلیت حمایت از مالکیت، پیش بردن مشاجرات بر سر قراردادها طبق 

خت الزم و تضمین یک نسبت کارآمد و الیق حقوقی و قانونی، بنا کردن زیرساهاي بهنظام
و یگذاري مستقیم خارجهاي چندملیتی، سرمایهثبات. این تصور که شرکتنیروي کار با

داري میزان که سرمایههمانکنند، یا بههاي دولتی فعالیت میداري فراملی خارج از نظامبانک
ها نیستند متعلق به جهانیسره متکی بر دولتها متکی بود یکدر آغاز براي ظهور به دولت

دیگر است.
راتدولبهنیازکهایندرعیناقتصادي،سازيجهانیبگوییمهکاستدرستآیااما

ه،سرمایبرها(نظارتاقتصاديسیاستهايانتخابيدامنهشدتبهکند،نمیرفع
ههزینپرکمرشکنطوربهباکنددنبالیدولتاستممکنکهرارفاه)هايبرنامه
کند؟میمحدودراهاآنازبسیاريکردن

ی رسجا که با دستتا آنها بر سرمایه،ها هرگز در موقعیتی نبودند که نظارتبله. اما دولت
هاي رفاه نه نباشد. سیاستشان پرهزییافت، برايبه انباشت سرمایه تداخل می

ها بر سرمایه که در دوران جنگ جهانی دوم و پس از کراتیک و آن انواع نظارتودمسوسیال
ها را اختیار کرده بودند) طوريطور موقت آنها فقط بهداشت (اگرچه آمریکاییآن وجود

جهانی دومداري را تسهیل کنند. در طول جنگ طراحی شده بودند که تجدید بناي سرمایه
ت آزاد و سمت تجارداري بود که بههقصد تضمین نوعی سرمایها بر سرمایه بهنظارت

ا نوعی که باینعیندموکراسی لیبرال) متمایل باشد درتردیدي، هیچسازي (و، بدونفراملیتی
از ها بر سرمایه پسجنگید. نظارتلحاظ اقتصادي ناسیونالیست بود میبهداري که سرمایه

هاي اروپاي ها، چنان طراحی شده بودند که به دولتي جنبهجنگ جهانی دوم آشکارا، از همه
ي این کشورها بالفاصله به که تمام سرمایهطوريغربی و ژاپن فضاي تنفس بدهند، به

واره طوري طراحی شده بودند که موقتی باشند. پس، آن نوع ها همنیویورك نگریخت. اما آن
داري و بازارهاي مالی را در کشورهایی که ها بر سرمایه که اتخاذ شد رشد سرمایهنظارت

کرد.تسهیلها را در اختیار داشتنداین
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هاي رفاه قرن بیستم حقیقت دارد. تردیدي نیست که دولت رفاه ي سیاستهمین امر درباره
ها، خواه از باال ارائه شده باشند و خواه در ل اصالحات واقعی بود. اما این سیاستمحصو
ت ترشان طوري ساختار یافته بودند که مناسباي کارگر از پایین، بیشي فشارهاي طبقهنتیجه

کاري همگانی به چنان طریقی ساختاري بیبیمهداري را تضعیف نکنند. حتاسرمایهاجتماعی
تی داشکه در بازار کار حضور میه بازارهاي کار را تضعیف نکند: تنها پس از آنیافته بود ک

ودي، شان را قبالً پرداخته با، که پولهگرفتی و فقط تا وقتی که این بنکاري را میهاي بیبن
ها سر کنی. بنابراین اجتناب از کشیدن خط تمایزي توانستی با آنداد میت امکان میابه

اري، دها بر سرمایه و اصالحات رفاه، و بازتولید مناسبات اجتماعی سرمایهنظارتدقیق بین 
مهم است.

ید نگاه کرد وال از طرف شما صحیح باشد. باوي طرح سکنم که نحوهنار، فکر میکاین به
ها را که وقتیهاي برخی مصالحهاي هزینهداري به چه شیوهشدن سرمایهالمللیدید که بین

سازي تر از آن، باید این را بررسی کرد که جهانیبود اتفاق افتاد تغییر داد. کلیار قوينیروي ک
.برعکسها را تحت تاثیر قرار داد، ودولت-نیروهاي طبقاتی در هر یک از ملتطور توازنهچ

تفسیرارسیاسیملینیروهايوالمللیبیناقتصادنیروهايبینتعاملبایدطورچه
-درونفشارهايصورتبههمهازتربهراالمللیبیناقتصادنیروهايآیاکنیم؟
گاهناینبهنخستبایدآیافهمید؟توانمیگیرندمیاقتصاديشکلکهدولتی

راخاصیداخلیحامیانقدرتالمللیبیناقتصاديفشارهايطورچهکهمکنی
کند؟میتضعیفیاافزون

وتایی تقسیمی نادرست است. نخست، وقتی کشورهاي کنم که این تقسیم دباز هم فکر می
گاه جاي ها هیچو آنیابند ـدولت استقرار می-المللی در یک ملتهاي بینبانکچندملیتی یا 

شوند. این بر جوامع تبدیل میشوند ـ به نیروهاي طبقاتی درون آندیگري مستقر نمی
ی لهاي نولیبراي جهان سومی سیاستهانهد. دوم، وقتی دولتخارج تاثیر میي داخل/مساله

المللی کار گرفتند، تعبیر بسیاري این بود که صندوق بینبه1990و 1980هاي را در دهه
ها تحمیل کرده است. اما، در تمامی آن موارد، نیروهاي بورژوازي ها را به آنپول این سیاست

فشرد. مجبور به ات پاي میها بود که بر آن اصالحداخلی هم در درون هر یک از این دولت
به ها امکان داد کهشدن به حکومتافکندهزیربهالمللی پول با سرپیش صندوق بینرفتن

المللی پولخواستیم این کار را بکنیم، اما صندوق بینخب ما نمی«جوامع خود بگویند، 
المللی پول کرد این بود که نیروهاي اما در حقیقت کاري که صندوق بین». مجبورمان کرد
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بر سرمایه، و ها براي حذف نظارتاز پیشها را که و اقتصادي داخل این دولتسیاسی 
هاي چندملیتی، و جز آن فشار فرصت پرداختن به واگذاري معامالت تجاري براي شرکت

آوردند زیر پر و بال خودش بگیرد. پس، چیزي که شاهدش بودید فشارهاي داخلی و می
شدند.المللی بودند که یک کاسه میبین

کند. کنند هم عمل میار میها با هم دیدالمللی که دولتهاي بینییآاین در سطح گردهم
و جاهاي دیگر، سران کشورها، مقامات 20المللی پول، گروه هفت، گروه در صندوق بین

هاي مرکزي یاد گرفتند که به زبان مشترکی صحبت کنند، افکار وزارت دارایی و بانک
و به احساس رفاقت و تعهد هاي مشترکی شکل دهند مشترکی داشته باشند، سیاست

کردن سیاست. وانگهی، باز هم باید این را دست هم برسند. این عاملی شد در یکبهنسبت
صورت شود، اما بهتحمیل می» داخل«به شود و بعدشروع می» خارج«فرایندي دید که از 

».داخل«و » خارج«محصول دیالکتیکی بین 
شماروایتدراما،بوده.مالزممردمیهايجنبشباقاعدهبهجهانبستگیهم

بگانینخکهدهند،میتشکیلنخبگاننالیسمانترناسیوراداريسرمایهمنظاساس
نممکدارند.کاريهمهاآنبانظاماینبازتولیدتضمینبرايمختلفکشورهايدر

دنبالبههنخبگروهبستگیهمچراکهدهیدتوضیحوکنید،بازبهتررااینلطفاًاست
جهانیجنگسبکبهوبشکندهمدرکهاینجايبه،2007-0820مالیهايبحران

یافت؟استمراربگیرد،رقابتیشکلاول
ب مراتدار بههاي سرمایهدار و سران دولتبستگی جهانی میان طبقات سرمایهمتأسفانه هم

بستگی سازي. این همیا جنبش دگرجهانی» پرولتاریا«بستگی جهانی میان تر است تا همقوي
المللی و مبناي مادي افزایش سرمایه در سطح بینبهآمدهاي نفوذ رویکی از پینخبگان 

کند.مشترکی است که ایجاد می
اند محصول رو با بحران اقتصادي نشان دادهدرداري رواي که نخبگان سرمایهتگیبسهم

ي ها با نهادهایی که پس از جنگ جهانی دوم براهاي شدید دولتی است. این تالشتالش
شود، و با شروع میکاري میان نخبگان آمریکاي شمالی، اروپا و ژاپن ایجاد شدترغیب هم

براي برآمدن از پس تعارضات طبقاتی 1960ي نهادهاي شکل گرفته در دههاي از مجموعه
هاي موجود فصل تنشوآورد، و حلوجود میقوي که ناسیونالیسم اقتصادي جهان سوم را به

یابد. این نهادها، جایی که مقامات بانک ن و ایاالت متحده یر سر دالر، ادامه میبین اروپا، ژاپ
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را 20ي گروه هفت و در نهایت گروه هم رسیدند، پایهمرکزي و کارکنان وزارت دارایی به
گذاشت.

چه پیش از جنگ جهانی اول و اتفاق افتاد، در قیاس با آن2007چه پس از بحران مالی آن
هم، که کار 1970ي انگیز بود. همان موقعِ بحران دههبزرگ روي داد، شگفتدر طول رکود

ري کااي رقابت درون امپریالیستی، میزان عظیمی همبینی ظهورِ گونههمه شده بود پیش
کاري از دیدیم. این همي بحران میهاي آمریکاي شمالی، اروپا و ژاپن را در ادارهبین دولت

هاي فقط مقامات بانکـ نه20یرتر شده است. سران گروه گچشممراتب بعد بهبه 2007
ي مرکزي و وزراي دارایی، بلکه سران سیاسی ـ به واشنگتن فراخوانده شدند و یک اطالعیه

پیمان شدند براي حل بحرانی که جلو تجارت آزاد و رسمی صادر کردند، که در آن هم
اي نباشند. در دیدار مجدد در ژوئن داخلیهاي سرمایه را سد کند در پی هیچ سیاست جریان
ها دوباره خود را متعهد به این امر کردند. و در واقع، ما شاهد اتخاذ در تورنتو آن2010

هاي تجاري، یا هاي گمرکی به خاك سیاه بنشان، جنگات را با تعرفههاي همسایهسیاست
ایم.ند نبودهالمللی کردن مالی را تضعیف کنها بر سرمایه که بیننظارت

ها داري، آنهاي سرمایهبستگی بین دولتتوجه همرغم این میزان قابلحال، بههربه
داري جهانی، پس از اند به بحران پایان دهند. این چهارمین بحران بزرگ سرمایهنتوانسته

ین بحران هم مانند اسالف است. ا1970ي و دهه1930ي ي نوزدهم، دهههاي سدهبحران
داري قادر به مهار آن درازا خواهد کشید، و اگرچه نخبگان سرمایهکم یک دهه بهدستخود
اند آن را حل کنند.اند، نتوانستهبوده
ارايعمدههايگسلچهاست،نکردهورشعلهراهادولتبینرقابتبحرانایناگر

است؟شدهباعث
هایی مداوم ان را از میان نبرده، تنشهاي بین نخبگبستگیواضح بگوییم، گرچه این بحران هم

داري جهانی در جریان است. ها در سرمایهها و مواضع دولتي موقعیتهایی دربارهزنیو چانه
المللی، به هیچ مفهومی، خبر از درگرفتن رقابتی بینا اما این دیپلماسی اقتصاد بین

دهد.امپریالیستی نمی
ي صنعتی وي این بحران وخامت یافته تعارض بین سرمایهواسطهتعارض اصلی هم که به

هايهاي بین جناحمالی نیست. بخش زیادي از تحلیل اقتصادي جریانات چپ روي تعارض
و » دمول«ي صنعتی مثال، تعارض بین یک سرمایهتلف سرمایه متمرکز شده است؛ برايمخ

ي صنعتی اینک چنان ی در سرمایهاما بازیگران اصل». انحصارگرا«ي مالی یک سرمایه
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مالی يبه سرمایهاند که دیگر نسبتمالی فراملیتیيفراملیتی و چنان وصل به سرمایه
شده وجود ندارد. یعنی جهانیداريِتري براي گسستن پیوند آن با سرمایهاحتمال بیش

ـ در اتحاد با سرمایههاي کارگري اصالحاستراتژي سنتی جنبش ي رمایهعلیه سیتعنصي گرا 
المللی ـ دیگر امکان ندارد.مالی بین

ها، بلکه ملت-ران از قرار معلوم نه بین دولتها از زمان شروع بحهاي عمده در این سالگسل
شوند (مجمع اجتماعی جهانی، ها تا اعتراض فراملیتی کشیده میهاست. البته آندرون آن

واره، در عمل، به تماعی اروپا) اما این همتالش اخیر در فلورانس براي احیاي مجمع اج
هاي ملی برگردانده شده است. بنابراین امروزه ها براي تغییر توازن قوا در دولتتالش
زنم: براي راهی که چین تا این لحظه اند. دو مثال میهاي واقعی تعارضات در دولتگسل

اي همعنایی که موجه کنیم بهداري جهانی دنبال کرده است باید نگابراي ادغام در سرمایه
ي نیروهاي داخل یونان تواند داشته باشد، و باید به مطالعهها در چین میدرپی اعتصابپی
ي سیاست اروپا عرضه نولیبرال بر صحنهترین حزب ضدّچون نویدبخشرا هماسیریزکه

اند بپردازیم.کرده
هاي سیریزا اتفاقی که در یونان بیفتد و پیروزيکنار، مثال یونانی را در نظر بگیریم، هر این به

ویژه در بههایی موافق در توازن نیروها در اروپا،در این میان هرچه که باشد، در نبود چرخش
وي تا همین مرحله هستند. رَها صرفاً قادر به پیشآلمان، آنتر از همه،اروپاي شمالی و، مهم

دهد، اما قابلیت ي زنجیر روي میترین حلقهایم: چرخش در ضعیفبرگشته1917ما به 
یک و کراتوطریقی دممانند یونان براي پیش بردن آن بهاي نیروهاي تغییر بنیادي در جامعه

-ها، و در راس همه ملتدولت-هایی مکمل در سایر ملتبه چرخشها تحقق اهداف آن
مندتر بستگی دارد.هاي قدرتدولت

ي لهانیست، مس» بیرون«و » درون«ي لهاقرار دارند ـ اما، باز، مسها لتها در دوبنابراین گسل
هاست.افزایی بین آنهم
جهانیاقتصادنظمازجانبهیکطوربهتوانندمیمتوسطوکوچکادهاياقتصآیا

بود؟خواهددردناكخیلیکاريچنینشوند؟جدا
که یک کشور خاص دارد، فهمیم که امتحان کنیم. به منابع طبیعیاین را فقط وقتی می

ش اها با توجه به توازن ژئوپولیتک قوا برايیابی به آنهاي دیگر که دستها با دولتتوافق
شود و مسائل دیگر بستگی خواهد داشت.میسر می
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که امکان جداشدن را، از نوعی که استبیرون چنان-اما حق با شماست: دیالکتیک درون
هاي مکمل در توازن کراتیک را ممکن کند، بدون چرخشودمهاي سوسیالازيتحقق بلندپرو
وان تسختی میهاي دیگر به ما، بهترین دولتهاي دیگر، و باالتر از همه نزدیکقوا در دولت

در تصور آورد.
چیست؟چپاستراتژيبرايامراینآمدهايپی

هان را بدون کسب تواند جکه ما خود را از این توهم که کسی میاستاش ایننخست، معنی
کلی غیرممکن است مگربهتر بهسمت جهانی رفت بهدهیم. پیشقدرت تغییر دهد نجات می

اي در تعارض با هم قرار دارند ـ از حیث که توازن قواي اجتماعی که در هر جامعهاین
هاي آن جوامع نمودار شود.ها ـ در دگرگونی دولتچنین سیاستدهی و همسازمان

تراضی برویم. اعتراض که ما باید فراتر از یک سیاست اعاستاش اینراستا، معنیدر همین 
، کار ایجاد سازمان سیاسی بیایدیار نیروبخش و خالق است، باید بهکه بسحالیخیابانی، در

فرنگی پرت کردن به سوي آن، یا صرفاً بیرون دولت ایستادن و گوجهبه ش معطوفاکه عزم
وارد هایی باشد که بتوانندنباشد بلکه معطوف به بناي انواع سازمانبا پلیس سرشاخ شدن،

دولت شوند و ترکیب آن را عوض کنند.
اید، تردید در عصري بسیار متفاوت با عصر من سیاسی شدهاید، و بیساله23شما که جوانی 

چه پاسخی به آن دارید؟
بهناگهانیاعتراضهايجوششتبدیلبهقادرنهادهایینبودکهماموافق

ايرنامهبباید«ـمعمولنقدتکرارازامااست.بزرگمشکلیکپایدارترتشکیالتی
دبایچهبرنامهاینکهچهآنازترروشنيایدهیکداشتنبدونـ»بدهیشکلرا

ازاستبخشیواست،آورعذابمابرايکهدیگرچیزیکام.شدهعاصیباشد
صادياقتگزارشيارائهوتفسیرکهاستاینمصاحبه،اینندداترتیبپشتمنطق
درمعینیجزییاترويمثال،برايگیرد:میصورتتحلیلیغلطحسطدراغلب
المللیبینايزمینهدرراهاآنکهاینبدونشودمیمتمرکزبودجهینآخربرمرور
دهد.قرار

کامالً موافقم.
بین باشد و هم واقعی، اگر فاقد ابزارهاي اي هم شکل دهد که هم ژرفاگر انسان به برنامهاحت

ین ي آن دارند، ااي باشیم که امکانی براي راه یافتن به درون دولت و سعی براي اجراسیاسی
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تحت تاثیر قرار گذارد سعی درمان میکجا خواهد برد؟ تنها امکانی که برايبرنامه ما را به
و نیروهاي نخبگان ي نقش حزب کارگر واسطهاست، که چنان از اساس بهندبمیلیداِدندا

شاداد باز کار زیادي از دستاگر هم روي موافق نشان میابند است که حتوداخل آن در قید
براي تحقق بخشیدن به آن ساخته نبود.

هاي سیاسی نوینی بناسازمانطور که چهي اینپس باید شروع کنیم به اندیشیدن درباره
ازتولید احزاب کمونیست یا ي نسل شما اجتناب از بدانم که دغدغهکنیم. اما می

هاي طور بتوان خالقیت اعتراضهاست. این بستگی دارد که چکراتیک قدیمیودمسوسیال
ـ وهايادر به فراتر رفتن از آن الگهایی که قخیابانی را فراگرفت و آن را در ساختن سازمان

کار برد.باشند بهـ کراتیکودمکامال غیر

از:استايترجمهباالوگويگفت
Global Capitalism and Left, by Jamie Stern-Weiner and Leo Panitch, New Left
Project
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؟کاريقانون کار یا قانون بی
و محمد مالجودانافریبرز رییس

وارکوزارتدستبهکهاستکارقانونموادازرخیباصالحنویسپیشنقدحاضر،يمقاله
راخیروزهايدرچندتغییراتیبانویسپیشاینبود.شدهعرضهنهمدولتاجتماعیِ امور

اجتماعیرفاهوکاروتعاونوزیرودولترییسامضايباکارقانونياصالحیهصورتبه
مرکزتبامشخصاًمقالهایناست.شدهارسالاسالمیشورايمجلسبهنهاییتصویببراي

هشدمطرحنویسپیشنمتدرکارقانونششمفصلنیزو27و21مواددرکهتغییراتیبر
گرانکاربراي		رادوسرباختبازينوعیگونههچاصالحاتاصطالحبهاینکههددمینشانبود

لفصنیزومادهدواینبهکهجاییتانیزکارقانونفعلیياصالحیهزند.میرقم		کشور
کردهظحفتربیشمراتببهشدتیبارانویسپیشمخربسوگیريهمانگرددبرمیششم
*است.

از طرزي نامنتظره در انتخابات نهمین دوره به1384نژاد در تیرماه سال محمود احمدي
ي انتخاباتیِ تنگاتنگی که در هم پس از مبارزهجمهوري ایران به پیروزي رسید، آنریاست

نظر هحال، باینهاي خود قرار داده بود. باجریانِ آن تحقق عدالت اجتماعی را در صدر برنامه
هاي مختلف دولت در موارد مهمی گذرد بخشرسد در دو سالی که از عمر دولت نهم میمی

ساِز الت اجتماعی به زمینهي عداند، از مدافعان برنامهدچار نوعی تغییر موضع شده
هاي اقتصادي بازارگرایانه.سیاست

قانون کار در دولت نهمنویس اصالح برخی از مواد از مؤیدات این ادعا یکی نیز تنظیم پیش
هاي اولیه براي بررسی1385نویس را وزارت کار و امور اجتماعی در تابستان است. این پیش

ي وزیر کار، ابتدا انتقادات و گفتهها ارائه کرد. بهکارگري و رسانههاي کارفرمایی و به گروه
نویس در هیأتی یشي پهاي کارشناسیِ کارفرمایی و کارگري در زمینهنهادات گروهپیش

بندي نظرات گوناگون بهنویس نهایی براي جمعشود و سپس پیشکارشناسی بررسی می
ه صورت الیحنویس یا بهم نیز متن نهاییِ پیششوراي عالی کار ارسال خواهد شد و سرانجا

1شکل طرح به مجلس شوراي اسالمی عرضه خواهد شد.یا به
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نهاديِ وزارت کار تا چه اندازه در دهیم تغییرات پیشکوشیم نشان ي حاضر میدر مقاله
ي برخی مواد ژوهش دربارهپ2هاي اقتصاديِ معطوف به بازار آزاد است.راستاي سیاست

ي اقتصاديهاي برنامهاگر برخی رگهي قانون کار نشان خواهد داد حتاهنهادي اصالحیپیش
قرار گیرد باز هم عناصر مهمی از چپی هاي اقتصاديِ دستدولت نهم در چارچوب سیاست

اي وجود دارد.ي بازار آزاد در چنین برنامهگرایانهي اقتصادي راستنوعی پروژه
تئوریکايخطابه

1369ي فراوان در سال هاهاي بسیار و کشمکشقانون کار فعلی ایران پس از فراز و نشیب
جات گوناگون هکارفرمایی و هم دستهاي ز همان ابتدا هم گروها3.تصویب رسیدسرانجام به
دیگر. هایی کامالً متفاوت با همشدت از قانون کار ناراضی بودند، هرچند با استداللکارگري به

بندي مشکالت قانون کار و هم ي قانون کار هم در صورتنویس اصالحیهرسد پیشنظر میبه
ه زار آزاد تأثیر پذیرفتداران باطرفحل براي رفع مشکالت از گفتار ایدئولوژیک ي راهدر ارائه

ترین تعارض در مناسباتِ کارگر و بر اعتقاد اقتصاددانان نولیبرال در ایران، اصلیاست. بنا
ر است، کار برقراکارفرما نه میان نیروي کار و سرمایه بلکه میان کارگران شاغل و کارگران بی

سرمایه قرار دارد، یک خیر براي بخشی میان خود کارگران: نیروي کار نیست که در تعارض با 
از کارگران با خیري دیگر براي بخشِ دیگري از کارگران در تضاد است. بر اساس همین 

یت شکل امني باالیی از حمایت را بهاً درجهي تئوریک، قانون کار فعلی در ایران عمدتخطابه
کند، حمایتی که در عوض یوري به کارگرانِ شاغل اعطا مرهارتباط با بهشغلی و اجرتی بی

انجامد. یکار ممیلی کارفرما به استخدامِ نیروي کارِ بیرو بیي تولید و ازاینبه افزایش هزینه
کار به ایجاد رقابتی داري از کارگران بیجاست که اقتصاددانان نولیبرال در لوايِ طرفاین

ن ذر تغییر قانوگهم از رهنند، آنککاران در بازار کار سفارش میتر میان شاغالن و بیفشرده
ه ب4کاهش بگذارد.بهکار رونفع کارگرانِ بیاي که حمایت از کارگرانِ شاغل بهگونهکار به

اي ونهگار فعلی وضع شده بههایی که براي کارفرمایان در قانون کاعتقاد آنان، اگر محدودیت
گذارد، گرچه کارگرانِ شاغلْ امنیت شغلیِ شان را در اخراج کارگرانْ بازتر بتغییر یابد که دست

تري به شغل دست کار با سهولت بیشسابق خویش را از دست خواهند داد اما کارگران بی
-دهبزایی به نحوي از انحا نوعیخواهند یافت. بنابراین، انگار میان امنیت شغلی و اشتغال

5شغلی را فدا کرد.زایی باید امنیت بستان برقرار است: براي تحققِ اشتغال

اخراجشَبَحِ



23|کاري؟قانون کار یا قانون بی

ن کار د تغییر را در قانوي تئوریکْ چني قانون کار با ریشه در این خطابهنویس اصالحیهپیش
ر نِ خویش هستند اختیاکند که به کارفرمایانی که درصدد اخراج کارگرانهاد میشفعلی پی
گردد، تغییرات کارگران برمیي اخراج دهد. تا جایی که به مقولهزمینه میاینتام در

گیر برخوردار است.قانون کار فعلی از اهمیت چشم27و 21در مواد نهادشدهپیش
قرارداد کار «ي قرارداد کار است، مبحثِ خاتمهي قانون کار که اولین ماده21ي بر مادهبنا

تادگی ج) ازکارافیابد: الف) فوت کارگر؛ ب) بازنشستگی کارگر؛به یکی از طرق زیر خاتمه می
تجدید صریح یا ضمنی آن؛ راردادهاي کار با مدت موقت و عدمکارگر؛ د) انقضاي مدت در ق

بر عالوه6»ه) پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است؛ و و) استعفاي کارگر.
اضافه چنین به این ماده نویس قانون کار دو بند دیگر را نیز ، پیش21ي شش بندِ ماده

ز) کاهش تولید و تغییرات ساختاري که در اثر شرایط اقتصادي، اجتماعی و سیاسی «کند: می
دار و یا معاون ایشان، تی مرکب از استانأوري با تأیید هیآات گسترده در فنو لزوم تغییر

ياي و صنایع و معادن استان و یک نفر نمایندهحرفهوفنیهاي کار و آموزش رؤساي سازمان
ي کارفرماي واحد مربوطه؛ ك) کاهش توان جسمی کارگران واحد و کارفرما و یا نماینده

21ي ترتیب با افزودن این دو بند به مادهدینب7.»ارگر که موجب رکود در تولید گرددک
ساي ؤدار یا معاون ایشان، رشود تا با تأیید هیأتی مرکب از استانگذاشته میدست کارفرما باز 

ي اي و صنایع و معادن استان، کارفرما یا نمایندهحرفهواي کار و آموزش فنیهسازمان
ي کارگران هر تعداد از کارگران را که خواست کارفرماي واحد مربوطه و فقط یک نفر نماینده

اخراج کند.
ي د مبحث خاتمهقانون کار فعلی که یکی دیگر از موا27ي از سوي دیگر، بر طبق ماده

هاي انضباطینامهینیام وظایف محوله قصور ورزد و یا آگاه کارگر در انجهر«است، قراردادکار
نظر مثبت کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعالم 

ک ي کار معادل ینسبت هر سال سابقهبر مطالبات و حقوق معوقه بهشوراي اسالمی کار عالوه
به وي پرداخته و قرارداد کار را فسخ » حق سنوات«عنوان ر را بهماه آخرین حقوق کارگ

هر «یابد: شرح ذیل تغییر میبه27ي اديِ قانون کار اما مادهنهنویس پیشدر پیش8»نماید.
هاي انضباطی کارگاه را نقض نامهگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین

تر از مها کي میان آنبار تذکر کتبی که فاصلهداقل دواز ابالغ حتواند پس نماید، کارفرما می
پانزده روز نباشد، ضمن اطالع به شوراي اسالمی کار واحد و یا تشکل کارگري موجود در 

معوقه نمودنِ کارگر جدید و پرداخت مطالبات و حقوق کارگاه (در صورت وجود) با جایگزین



و محمد مالجودانافریبرز رییس|24

به ادل یک ماه آخر حقوق کارگر، نسبتسال سابقه معنسبت هر چنین پرداخت سنوات بهو هم
ز در از نقش شوراي اسالمیِ کار نیاي اصالحی حتا این مادهب9»فسخ قرارداد اقدام کند.

شود.شدت کاسته میممانعت از اخراج کارگران به
مستقلکارگريهاياتحادیهتأسیسحقازنابرخوردار

نویس قانون کار هیچکارگران برخوردار باشند، آیا پیشاگر بناست کارفرمایان از حق اخراج 
المللیِ مرتبط با حقوقکند؟ نگاهی به اسناد بیننوع امتیازي در عوض به کارگران اعطا می
و »هاي کارگري و کارفرماییتشکل«ذیل عنوانِ بنیادین کار و فصل ششم قانون کار فعلی

تأمل اي برايبسا زمینهفصل از قانون کار چهنویس در همین نهاديِ پیشنیز تغییراتِ پیش
در پرسش فوق فراهم کند.

ها و حمایت ي آزادي انجمنالمللی کار که دربارهسازمان بین87ي ي شمارهنامهبر مقاولهبنا
اي هاز حق تشکل است، کارگران از این حق برخوردارند که براي دفاع از منافع خویشْ تشکل

نامه و مقررات خود را تدوین کنند و توانند اساسهایی که میتشکلکارگري تأسیس کنند، 
ون هم بدود را تنظیم کنند آنهاي خنمایندگان خود را با آزادي کامل انتخاب نمایند و برنامه

10ي مراجع حکومتی.گونه مداخلههیچ

الً به اصوگذارتوان متوجه شد که قانوننگاهی به فصل ششم قانون کار فعلی میاما با نیم
هاي کارگري مستقل نداده است، اال حق کارگران هیچ نوع حقی براي برخورداري از اتحادیه

برخورداري از شوراهاي اسالمی کار. مروري بر چند ماده از فصل ششم قانون کار فقط محض 
منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسالمی به«خوانیم: از فصل ششم می130ي دهنمونه. در ما

وششم قانون اساسی جمهوري وردهاي انقالب اسالمی و در اجراي اصل بیستآاع از دستو دف
توانندي، خدماتی و صنفی میاسالمی ایرانْ کارگران واحدهاي تولیدي، صنعتی، کشاورز

خوانیم: می131ي چنین در مادهمه13»هاي اسالمی اقدام نمایند.به تأسیس انجمننسبت
منظور حفظ حقوق اساسی جمهوري اسالمی ایران و بهشم قانونوشدر اجراي اصل بیست«

و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادي کارگران و کارفرمایان، که خود متضمن حفظ 
ند توانمنافع جامعه باشد، کارگرانِ مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می

ن ماده بالفاصله ي چهارمِ همیما در تبصرها12»نمایند.هاي صنفی مبادرت به تشکیل انجمن
توانند یکی از سه مورد شوراي اسالمی کار، کارگران یک واحد فقط می«چنین آمده است: 

معناست که ایناین تبصره در عمل به13»ي کارگران را داشته باشند.انجمن صنفی یا نماینده
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لحاظ جود داشته باشد بهاي اسالمی کار وچه در هر واحدِ کارگري از پیش یک شورچنان
قانونی امکان تأسیس هیچ نوع انجمن صنفیِ دیگري وجود ندارد.

هاي مستقل کارگري برخورداري از حق تأسیس تشکلها که دال بر عدمي این ویژگیمهه
130نویس، موادنهادِ پیشبر پیشمانَد. بناکار کماکان برقرار مینویس قانون است در پیش

هاي این مواد ي تبصرهاز فصل ششم قانون کار و کلیه137و 136و 135و 132و 131و 
آوریم) منظور جا نمیراه با پنج تبصره که در این(هم130ي عنوان مادهحذف و و متن زیر به

منظور تبلیغ و ون اساسی جمهوري اسالمی ایران بهقان104و 26در اجراي اصول «شود:می
چنین براي حفظ حقوق فرهنگ انقالب اسالمی و ترویج فرهنگ کار و ایمنی و همگسترش 

و منافع مشروع و قانونی در جهت بهبود وضع کارگران و کارفرمایان که خود متضمن حفظ 
منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک واحد، یک حرفه و یا صنعت 

انجمن اسالمی، تشکیل شوراي اسالمی کار یا انجمن صنفی و توانند مبادرت به تأسیس می
تا جایی که به حق برخورداري کارگران از تأسیس و 14»ي خود کنند.یا انتخاب نماینده

نهاديِ رسد تغییرات پیشنظر میبهشود،هاي مستقلِ کارگري مربوط میي تشکلاداره
دهد.نویس قانون کار هیچ امتیازي به کارگران نمیپیش

هی طور افواترها بههاي مستقل کارگري غالباً پیشدر توجیهِ ندادنِ حق برخورداري از تشکل
هاي مستقل محروم هستند در عوض شد که اگر کارگران از حق داشتن تشکلاستدالل می

توان در کارفرمایان نیز امکانِ اخراج شتابانِ کارگر را ندارند. این استدالل را دیگر نمی
نویس، جرح و ي قانون کار پیش کشید. در چارچوب پیشنویس اصالحیهپیشچارچوب

امکانِ اخراج شتابان را به کارفرمایان داده است، اما 27و 21آمده در مواد عملهاي بهتعدیل
نهاد شده کماکان کارگران را از حق داشتن تغییراتی که در فصل ششم قانون کار پیش

کار نهادي وزارتنویس پیشرسد پیشنظر میداشته است. بهمستقلْ محروم نگههايتشکل
و امور اجتماعیِ دولت نهم براي کارگران یک جور بازيِ دوسرباخت باشد: کارفرمایانی 

ي برخوردار از امکانِ اخراجِ شتابان، کارگرانی کماکان نابرخوردار از حقِ تأسیس و اداره
15هاي کارگري مستقل.تشکل

تولید؟مانعِ
رو یناگذاري و تولید و ازترین موانع سرمایهبر اعتقاد اقتصاددانان نولیبرال، یکی از مهمبنا

که، در چارچوب قانون کار فعلی، ناپذیريِ بازار کار است چندانافرشد اقتصادي در ایرانْ انعط
ش ابرايشده ورزد اخراج کارگرِ استخدامکارفرما به مجردي که به استخدام کارگر مبادرت می
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دتْ مکاري را در کوتاهناپذیريِ بازار کار گرچه میزان بیبسیار دشوار خواهد بود؛ این انعطاف
گذاري و تولیدي سرمایهي کارفرمایان در زمینهکند اما در درازمدت به کاهش انگیزهمهار می

ین انی دقیقاً با همانجامد. اقتصاددانان نولیبرال ایرکاري میگذر افزایش میزان بیو از این ره
و از یک س«ورزند: گذاران مبادرت میبنديِ نوعی دوراهی بر سر راهِ سیاستتحلیل به صورت

ازار پذیرشدنِ بتمایل کارگران براي برخورداري از امنیت شغلی و از دیگر سو ضرورتِ انعطاف
ی دوراهیِ سیاسی ي نیروهاي مترقی در ایران را بر سرِ نوعنیروي کار در نظام اقتصاديْ همه

دار بازار آزاد اصوالً گریزي از انتخاب ر نگاه اقتصاددانانِ طرفد16»دهد.و اقتصادي قرار می
ي کارگران براي برخورداري از امنیت شغلی تن داد و از رشد اقتصادي نیست: یا باید به مطالبه

ي لهمبات کارگري از جچشم پوشید یا به الزاماتِ یک نظامِ اقتصاديِ پویا تن در داد و مطال
ترین مانع تولید نادیده گرفت.ي مهممنزلهي امنیت شغلی را بهمطالبه

له، احلِ مسله و راهابندي مساي براي صورترسد گفتار نولیبرال با چنین شیوهنظر میبه
ناپذیري ي انعطافاساساً نادرست به مقولهگرچه از سایر موانع تولیدْ غافل نیست، وزنی نابجا و 

د دهد. موانع تولید و رشي مانع تولید میمنزلهگذر قانون کار بهدر بازار نیروي کار و از این ره
یدگی ، پیچگذارياقتصادي در نظام اقتصادي ایران بسیار متعدد است. ریسک باالي سرمایه

رایند یدگیِ فگذاري و تولید، پیچي سرمایهانین و مقررات در زمینهرعایتِ قوو نارسایی و عدم
نیافتگی گذاري، توسعههاي تولیدي، وجود مراکز متعدد قانوناخذ جواز تأسیس بنگاه

بازارهاي مالی، نقش نامناسب بازار سرمایه در تجهیز منابع مالی، تخصیص نامناسب منابع 
هاي ي ارزي، معایب قانون تجمیع عوارض، مشکالت قانون مالیاتمالی حساب ذخیره

گذاري، پیچیدگی و فساد در فرایند ي سرمایههاي دولتی در زمینهعیت شرکتمستقیم، ممنو
ي ینهثباتی در زمي صادرات و واردات، بیدریافت تسهیالت بانکی، قوانین نامناسب در زمینه

بر این اساس، 17آیند.شمار میموانع تولید در اقتصاد ایران بهسیاست خارجی، و جز آن از
ادي در ایران عمدتاً در ها و موانع رشد اقتصل است که محدودیتتأماین فرضیه قابل

اره وحال، گفتار نولیبرال همهاي سیاسی و اقتصادي و سازمانی ریشه دارد. بااینناکارایی
ري بازارناپذیبندي کند که گویا انعطافاي صورتگونهبهي موانع تولید را لهادرصدد است مس

ترین مانع تولید است.کار و امنیت شغلیِ کارگرانْ مهم
در چارچوب مناسبات قدرت له را ابندي مساي براي صورترسد چنین شیوهنظر میبه

گذاري در اقتصاد توان بهتر درك کرد. مبادرت به رفع هر یک از موانع تولید و سرمایهمی
مندِ بسیاري است که منافع فراوانی را در نفعِ قدرتهاي ذيایران در گروِ رویارویی با گروه
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هایی چون بهبود روابط خارجی دهند. اصالحات اقتصادي در زمینهاین فرایند از دست می
هاي اهاندازي بنگالملل، اصالح نظام بانکی، تسریع فرایند اداريِ راهي مناسبات بیندر صحنه

هاي بازرگانی داخلی، اصالح سیاستدیگرگذاري با یکسازي مراکز قانونهنگآتولیدي، هم
و خارجی، اصالح نظام مالیاتی، بهبود نقش بازارهاي مالی در تجهیز منابع و جز آن جملگی 

نفعیْ ناسازگاري دارند که از صدا هاي ذيدر رفع موانع تولید خیلی مؤثرند اما با منافع گروه
شان برخوردارند. در این صاريو قدرت فراوانی در دفاع از موقعیت خویش و حفظ منافع انح

یرومند براي مبادرت به عملِ هاي مستقل نمیان عمدتاً کارگران هستند که از تشکل
یبرال استیِ اقتصاددانان نولي سیاند. توصیهبهرهجمعی و دفاع از منافع صنفی خویش بیدسته
مدتاً امنیت شغلی عساختن بازار کار و تضعیفِپذیربر اصالح قانون کار در جهت انعطافمبنی

یابد. است که مجال ظهور میهاي مستقل کارگريبا استفاده از همین ضعفِ تشکل
ادانان شود، تمرکزِ اقتصهایی براي رفع موانع تولید میبه اجراي سیاستبنااعتبار، وقتی بدین

و نسجمي مشود که تغییر در آن با منافعِ مجموعهرویی معطوف مینولیبرال عمدتاً به قلم
هایی که معطوف به رفع سایر موانع بسته و پرنفوذي در تضاد نیست. در فقدانِ سیاستهم

تولید باشد، تغییر قانون کار در راستاي تضعیف امنیت شغلیِ کارگران یک نوع بازي با 
گونه تغییر بنیادینِ قانون کار بازتابِ ست. در صورت ثبات سایر شرایط، هرسرجمعِ صفر ا

ي توزیع ارزش تولید است. تغییرات یان دو گروهِ کارفرمایان و کارگران بر سر نحوهمنازعه م
ند: کاي نقش خود را ایفا مینویس قانون کار دقیقاً در بستر چنین منازعهنهادي در پیشپیش
زیان نیروي کار.نفع سرمایه و بهي قدرت بهفِ بیش از پیشِ موازنهتضعی

کارنیرويترشدنِکاالییهرچهسويبه
هاي اخیر با هاي مستقل کارگري در دههاندازي اتحادیهگونه تالش براي تأسیس و راههر

ارزترین و جدیدترین نمونه شده است. برو همخالفتِ بنیادي مقامات سیاسی و اجرایی روب
زي مجددِاندابراي راه1384رانانِ شرکت واحد بود که در سال زمینه مساعی اتوبوسایندر

هاي گسترده و طوالنی با جِد کوشیدند اما بعد از رویاروییسندیکاي مستقلِ خویش به
مقامات براي توجیه 18مأموران نظامی و امنیتی به توفیقِ عملی چندانی دست نیافتند.

دتاً به قانون کار فعلی متمسک رانان عماندازي سندیکاي مستقل اتوبوسممانعت از راه
است در هر واحد کارگري که شوراي اسالمی کار از پیش موجود شدند که مقرر کردهمی

باشد امکان تأسیس هیچ نوع تشکل کارگري موازيِ دیگري وجود ندارد.
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هاي مستقل تر آمد، تا جایی که به حق برخورداري کارگران از تشکلطور که پیشهمان
از اکارگران دربرندارد. حتنفع ي قانون کار هیچ تغییري بهالحیهنویس اصگردد، پیشمیبر

و از دیگر سو در 27و 21نویس از یک سو در مواد نهاديِ پیشاین هم فراتر، تغییرات پیش
شان، یعنی دادن امکانِ اخراج شتابان به مد اصلیآراه با دو پیفصل ششم قانون کار فعلی هم

مستقل، به تضعیفهايکارفرمایان و استمرار نابرخورداري کارگران از حق تأسیس تشکل
ي تقسیم ارزش تولید خواهد انجامید. ي جاري بر سر نحوهقدرتِ بسیجِ کارگران در منازعه

ي ترشدنِ نیروکاالییاج شتابانِ کارگران به فرایند هرچهبرخورداري کارفرمایان از امکان اخر
تی بیشتري دامن خواهد زد. معیشتِ کارگران در چنین چارچوبی با شدکار با شدت بیش

حال، فکر و ذکر الشعاعِ منطق سود کارفرمایان قرار خواهد گرفت. درعیناز پیشْ تحت
پایانِ اقتصاديْ بیش از هاي بیخراج هستند در مواجهه با گرفتاريکارگرانی که زیر تیغ ا

دخل کنند. وآورند و محکم به آن بچسبند و خرجدست شود که شغلی بهپیش همین می
گذاران تلقی کرد که کارگران را به مشی اقتصاديِ سیاستاین را نوعی خطبسا بتوان چه

افرادي متفرق که سر در الك زندگی شخصی خویش و دل به منافع شخصی خویش خوش 
نویس قانون کار را نیز که کارگران گیري در پیشکند. از سوي دیگر، این جهتدل میدارند ب

مشیِ توان نوعی خطداند میهاي مستقل میکلرا کماکان نابرخوردار از حق تأسیس تش
چنان افرادي پراکنده بدون یک صداي جمعی نگه سیاسی محسوب کرد که کارگران را هم

انجامند: اي واحد میمشی به دو طریق گوناگون به نتیجهخواهد داشت. این هر دو خط
ي جاريِ اجتماعی.تضعیفِ قدرت بسیجِ کارگران در منازعه

آزاد؟بازاریاماعیاجتعدالت
مشیِ مرتبط اما متمایز را باید در یک چارچوب واحد نگریست؛ چارچوبی که دو این دو خط

شدنِ نیروي کار را عواملی مؤثر بر مناسبات قدرت میان دو گروه شدن و متفرقفرایند کاالیی
ت، آفرینی دولنقشراه باداند، میان نیروي کار و سرمایه، همي اجتماعی میاز بازیگرانِ صحنه

نفع اي نابرابر بهبازيي ي قواعد بازي و هم در مقامِ مدیرِ صحنهکنندههم در مقامِ تنظیم
به نمایندگی از صاحبان سرمایه دار اقتصاد بازار آزاد سرمایه. در این میان، نخبگان طرف

ید خود را با جد خواهان امنیت و نرخ سود باال براي سرمایه هستند. معتقدند دولت بابه
مایت از آزادي و سودآوريِ فعالیتِاي براي حمشیرو بازار به اجراي خطنشینی از قلمعقب

دست بخش خصوصی را فراهم هاي انباشت سرمایه بهند و زمینهصاحبان سرمایه موظف ک
هاي این جدال ترین صحنههمیکی از م«درستی اظهار شده است، طور که بهمانآورَد. ه
این آید،مینویس برحساب، به قراري که از متنِ پیشبااین» از قانون کار فعلی.استعبارت
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انون ي قنویس اصالحیهساختنِ پیشراه نیست که دولت نهم با مطرحوجه بیهیچفرضیه به
ي عدالت اجتماعی متعهد است اما در عمل با تمام قوا کارِ فعلی گرچه در شعار به برنامه

هاي اقتصاديِ بازارگرایانه نیز هست.هاي سیاستزمینهدرصددِ تجهیز 
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رفاه؟داريسرمایهجهانیدولت
ویکمبیستقرنبراي»رهنماسعید«راهکوره

اسدپورفروغ

که هنوز هم خواهان اصالح »رادیکال«ي ادموکراتسعید رهنما از موضع سوسیال
از مخالفان رادیکال ـنه در سطح ملی که در سطح جهانیبار البته اینـداري استسرمایه
ته و الب		سر آمده استداري بهکنند دوران سرمایهآیا واقعاً فکر می		پرسد کهداري میسرمایه

اري دکنم در بین مخالفان رادیکال سرمایهپاسخ خود او به این پرسش منفی است. فکر نمی
د و بینی بداننپیشطور قطعی قابلصوالً تاریخ را بهي زیادي را امروزه بتوان یافت که اعده

ي امروز مخالفان رادیکال داري را براي امروز یا فردا امضا کنند. دغدغهحکم مرگ سرمایه
داري یا دادن نوید مرگ آن همانا یافتن بینی سقوط ناگزیر سرمایهداري بیش از پیشسرمایه

تر پیرامون همین بدیل جریان دارد. امروز بیشي آن است. دعوايبدیلی براي زنده یا مرده
اعتنا یزمینه باینبه آثار منتشر شده درزه نسبتاندااینجاي شگفتی دارد که رهنما تاالبته
است.

داري در همین زمینه، یعنی طرح بدیل، از رهنما خواهند پرسید اما مخالفان رادیکال سرمایه
دموکراسی هنوز زنده است؟ البته انبوهی از احزاب سیاسی کند سوسیالکه آیا او واقعاً فکر می

قی ان واقعاً هنوز رمامپریالیستی این جری-طلبی سوسیالصالحبا این نام وجود دارند. اما آیا ا
رار کند؟ اگر قاصالحات را نمایندگی میطلبی ضدّکه این جریان امروز نوعی اصالحدارد یا این
داري و مدعیان اصالح آن انجام شود، باید رادیکال سرمایهگویی بین مخالفان واست گفت

و مشروعیت ها هم اصوالً از مبنا و علت وجودي جریان فکري خود دموکراتسوسیال
دفاع و انتقاد کنند. امروز ـانواع جدیدش که جاي خود داردـهاي قدیمی آنحلراه

بت کند و نشان دهد که هنوز دموکراسی باید پیش از هر چیز حقانیت خود را ثاسوسیال
تواند توهم و داري میرمایهبراي تغییر جهان واقعا موضوعیت دارد. چرا انقالب علیه س

داري از درون امري شود اما اصالح سرمایهی چپ تلقی فکران و احزاب سنتکاري روشنفریب
»هاي رفاهیدولت«داري در سطح ملی ممکن نشد و واقعی؟ این مدعا که اگر اصالح سرمایه
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بار این اصالح را در ا از بین رفتند، خیالی نیست، اینهها و نولیبرالدر اثر حمالت راست
يرسانیم، بر کدام مبناي واقعی استوار است؟ کدام نیرو، کدام برنامهسطح جهانی به انجام می

اره سو اشوتسیاسی در این احزاب به این سمي ي رئالیستی و جذاب، کدام ارادهدوراندیشانه
کند؟ آیا این احزاب که از هنگام جنگ جهانی اول یک پا در اردوگاه کار و یک پا در می

هاي دومی نیز رسماً از برنامه» دولت رفاه«اردوگاه سرمایه داشتند و از هنگام بحران الگوي 
رن تضادها قیکم کهوتوانند در قرن بیستند؟ آیا میتوانند بدیلی ارائه کناند میحمایت کرده

محیطی مهلک است، نقشی شایسته هاي زیستهاي طبقاتی و سیاسی و فاجعهبنديو قطب
رن دموکراسی در قگونگی و چرایی شکست سوسیالهایفا کنند؟ رهنما از پرسش پراهمیت چ

ی ویکم در سطح جهانگذرد و خواهان تجدید حاکمیت آن در قرن بیستسادگی میبیستم به
بندي دقیق از تجارب داري باید در حین جمعطور که مخالفان رادیکال سرمایهشود. همانمی

لت سی هم باید ابتدا عدموکراداران سوسیالي بدیل بپردازند، طرفخوب و بد گذشته به ارائه
دموکراسی در قرن بیستم را با صراحت و صداقت طرح و سوسیال» هاي رفاهدولت«شکست 

یکم سخنی گفت.ودموکراسی در قرن بیستسوسیالزکنند تا پس از آن بتوان ا
داري رفاه و گذار تدریجی و رهنما از بحث پیرامون چرایی شکست دولت سرمایهمتأسفانه

گذارد. جهد و آن را مسکوت میداري نولیبرالیستی برمیت سرمایهپرفراز و نشیب آن به دول
رویکردياد دارد، اگر رهنما حتی که جاي خورویکرد متأثر از اقتصاد سیاسی مارکسیست

هاي تغییرات انجام شده شد که علتداشت حتماً باید یادآور میانتقادي در این نوشته می
هاي بنیادین تناقضـچه باشدهرـکشدرخ میاش بهدر طول نوشتهکه او

سازوکارهاي ضمن اگر او به قش مهمی در آن بازي کرده است. دردموکراسی نسوسیال
ها درنگداد و روي آندیگر به منطق سرمایه اهمیت کافی میعبارتباشت سرمایه، یا بهان

یافته بر اساس اصول احزاب داري سازمانیافت که یک جهان سرمایهکرد، باید درمیمی
گونهداري است و عنصر سیاسی آنسرمایهشان هم هنوز جهانی دموکرات و متحدانسوسیال

که ت بر منطق سرمایه غلبه کند. زیرافهمند نخواهد توانسها آن را میدموکراتکه سوسیال
داري سپهر سیاسی تابع سپهر اقتصادي است و با الزامات آن خود را سازمان در نظام سرمایه

يگرابوروکراتیک ـ دموکراتیک نخبهداريسرمایهدولتدهد. و اصوالً یکمی
نیست. معضل داريسرمایهرزه باي مناسبی براي مبادموکرات وسیلهسوسیال
ادي انتقال نبردن این منطق و فقدان درك وي نخست همانا زیرسکراسی در وهلهدموسوسیال

جا فقطدهی جمعی دموکراتیک است. من در اینعنوان جانشینی براي سازمانآن از دولت به
ي طی همهال نبردن منطق سرمایه وزیر سدموکراسی در هاي درونی سوسیالبه تناقض
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عنوان یک حزب چپ و مرتبط با جنبش کارگري حضور هایی که در قدرت سیاسی بهسال
همه گذارم که بررسی اینهاي دیگر موضوع را کنار میي جنبهپردازم. همهفعال داشت، می

دموکراسی هاي سوسیالو چارچوب این مطلب بیرون است. تمرکز من بر تناقضاز حوصله
گیري نظري و عملی در رقم که قصد دارم نشان بدهم که همین ناپیبه این خاطر است
داري هار دموکراسی و برآیند مجدد سرمایهو احزاب سوسیال» دولت رفاه«خوردن سرنوشت 

تاثیري قاطع داشت.
اساس رویکرد خاصی به اقتصاد سیاسی مارکسیستی، فقط به درك نظري رهنما جا بردر این

داري رادموکراسی از سرمایهپردازم تا آشفتگی درك سوسیالش میاجدلداري در از سرمایه
نما در مواجهه با واقعیت طور رفرمیسم رهخواهم نشان بدهم که چهنشان بدهم. در ضمن می

بازش » دانتقاد از خو«کشاند و از ش او را به رویکردي اکونومیستی میارويسخت پیشِ
داري و برآیند ي سرمایهبارهکی دو پاراگرافی که رهنما دردر یکه استدارد. قصد من اینمی

ات هایی از حقیقت را بیابم. سپس با بررسی تناقضي نولیبرالیستی آن گفته است، رگهنسخه
داشت و با این درك داري میه اگر رهنما درك درستی از سرمایهنشان بدهم ک» دولت رفاه«

گیرانه این بحث را دنبال پرداخت و پیرفاه میداريي دولت سرمایهنامهبندي کاربه جمع
ي قوت یري نظري هرگز نقطهگرسید، اما پیکرد، احتماالً به نتایج دیگري میمی

ها نبوده است.دموکراتسوسیال
داريسرمایهسیاسیاقتصادو»رفاهدولت«

داري به ما براي درك اقتصاد سیاسی سرمایه1آلبریتون-سکین-ه رویکرد نظري اونوببنا
نی سرمایه را در سطح مجرد روشنی بتواند منطق درواي نیاز داریم که هم بهنظریه

تر تحلیل، یعنی سطح بررسی مراحل داري ناب درك کند، و هم در سطوح انضمامیسرمایه
تنیدگی و کشاکش این منطق را داري و سطح بررسی تاریخ آن بتواند درهممختلف سرمایه

ر این توانند دعلت استقالل نسبی خود میوهاي دیگري بررسی کند که بهبا ساختارها و نیر
منطق توانیم پیوندي بیناي میهایی ایجاد کنند. در پرتو کاربست چنین نظریهمنطق اختالل

هاي دیگري برقرار سازیم که همان زور منطق سرمایه را سرسخت درونی سرمایه و منطق
کند ن نیرو در جهان عمل میتا زمانی که ای«اند. ندارند و تا حدي هم از آن مستقل

هاي ي مراحل و تحلیلدر سطوح نظریه» هاي چندگانهمنطق«یا » ترهاي سستمنطق«
تاریخی تنها داراي استقالل نسبی هستند و توسط نیروي منطق درونی سرمایه محدود 

2».شوندمی
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دست به» دولت رفاه«ي پدیدهنظرم این رویکرد و روش سه سطحی آن درك بهتري از به
فوردیستی رفاه (اگرچه با این پسوند -داري کینزياین رویکرد سرمایهبهکه بنادهد. زیرامی

ط یکی برم) فقکار میکه اصطالح رایجی است، آن را بهایدئولوژیک موافق نیستم اما براي این
هاي دوام یکی از شکلداري یعنی ي حیات سرمایهبندي و چندین مرحلهاز چندین صورت

اري دکند. با توجه به این رویکرد دولت سرمایهمنطق سرمایه را در سطح تاریخ بازنمایی می
سرمایه را معنا تداوم زندگی منطق اینداري است و بهز حیات سرمایهاي خاص ارفاه مرحله

وان تضمن نمیر دارکرد یا پدیداري از آن دانست.توان آن را کچه نمیدر خود مستتر دارد اگر
ي تاریخی صرف یا امري تصادفی چون یک پدیدهي منطق سرمایه همتوجه به نظریهآن را بی
ها و طبقات خاصی بررسی کرد. پس براي بررسی آن باید ي سیاسی گروهي ارادهیا نتیجه

مهم منطق سرمایه را دانست و هم تاریخ پیدایش، رشد، پاگیري، تحکیم و تعمیق، و سرانجا
داري رفاه را مورد پژوهش قرار داد تا سپس آن را در جایگاه یک ي سرمایهاضمحالل جامعه

ي تصادفی یا پدیدهچون یک فقط همداري و نهتاریخی از حیات سرمایهي خاص مرحله
بحث کرد.» دولت رفاه«نام ایدئولوژیک به

ز سابقاً مرسوم در بخشی اخالف رویکردهاي دترمینیستی و اکونومیستی روشن است که بر
بلعد و ساختارها و نیروهاي اجتماعیرویکرد مارکسیستی این رویکرد تاریخ را در اقتصاد نمی

هاي هاي شدید گروهشدت پیچیده را که محصول کشاکشگوناگون و نیز تحوالت تاریخی به
د که دانحال میعیندهد. اما درسرمایه کاهش نمیانسانی هستند به کارکردي از 

هاي ساختاري ناشی از الزامات انباشت سرمایه را در این مورد تاریخی و سرنوشت محدودیت
توان نادیده گرفت.آن نمی

نویسد:داري میاما رهنما در مورد سرمایه
هاي مختلفی را عرضه داشته و طیف متنوعی ها و شیوهداري در طول عمر خود شکلسرمایه«

هایی از این سیک تا کینزي و نئوکینزي و تلفیقانیتاریسم نئوکالهاي اقتصادي از ماز نظریه
ي انقالب دوران اولیه» هاي شیطانیِکارخانه«ها را ارائه داده است. در عمل نیز هم نظریه

صنعتی در انگلستان (و امروزه در چین و بسیاري کشورهاي جهان سوم)، توأم با استثمار 
»دموکراسی صنعتیِ«یافته، را عرضه داشته، و هم یرسازماني نیروي کارِ ارزان و غرحمانهبی

رفته داري پیشاي کشورهاي سرمایهگیري در پارهتوأم با مشارکت نسبی کارگران در تصمیم
در اسکاندیناوي و اروپاي شمالی. نیز هم تیلوریسم را عرضه داشته، و هم فوردیسم و 

ارگسیخته و هم دولت رفاهی و ري افسداهاي سرمایهعالوه، هم دولتپسافوردیسم. به
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داري هم هاي اجتماعی را عرضه کرده است. از نظر ساختار سیاسی نیز، نظام سرمایهبیمه
ساختارهاي دیکتاتوري، هم فاشیستی، و البته عمدتاً دموکراتیک را تجربه کرده است. همین 

ها، امکان ر نظامش، برخالف سایارغم تمامی کمبودهايساختار دموکراتیک است که علی
هاي اقتصادي و اجتماعی آن را براي نیروهاي مختلف اجتماعی تغییر منظم دولت و سیاست

چه ردر کشورهایی که ساخت دموکراتیک دارند، فراهم آورده است. اما با قدرت گرفتن ه
اريِ دداري در کشورهاي سرمایهترین جریانات سرمایهگیري راستتر انحصارها و سلطهبیش

ه تري دارد، بخوانی بیشداري همرفته، نولیبرالیسم که با ماهیت ذاتی نظام سرمایهیشپ
»ایدئولوژي حاکم و مسلط مبدل شده است.

را هاي دیگري عاملدر رویکرد رهنما منطق سرمایه از چنان نقشی برخوردار است که همه
نادرست از ي (که بهدارسرمایهبلعد.ها را در خود میبیانی آنگیرد و بهي خود میزیر سایه

اه ابرسوژه برکشیده شده است.شود) به جایگکار برده میجاي منطق سرمایه بهسوي رهنما به
هاي است. تاریخ، طبقات اجتماعی، دولت، و کشمکش» داريسرمایه«چیز کارکردي از همه

داري که مفهوم هاري بلعیده شده است. همان سرمایدسیاسی در این ابرسوژه یعنی سرمایه
طیف متنوعی «داري که در سپهر نظري شود. همان سرمایهدست داده نمیروشنی از آن به

» هاي شیطانیِکارخانه«و در سپهر عملی هم ». ا ارائه داده استر…هاي اقتصادياز نظریه
ي شکل ورد آن بوده است. در سپهر سیاسی در زمینهآدست» دموکراسی صنعتی«و هم 

هاي اجتماعی را داري افسارگسیخته و هم دولت رفاهی و بیمههاي سرمایهدولتدولت هم
دیکتاتوري، هم فاشیستی، و «ي ساختارهاي سیاسی هم انواع عرضه کرده است. در زمینه

را به ما داده است.» البته عمدتاً دموکراتیک
داري یابد. این سرمایهچیز در تحلیل رهنما به کارکردي از سرمایه کاهش میبینیم که همهمی

دهی وضعیت ش را در سطح سازماناهايسازد، هم نظریهچیست و کیست که هم نظریه می
کند، و هم روابط سیاسی فاشیستی و نیز عینی (اقتصاد) و ذهنی (ایدئولوژي) عملی می

ند: کاي با این قدرت چنین متناقض عمل میکند. چرا ابرسوژه(عمدتاً) دموکراتیک ایجاد می
هاي شیطانی به ما آورد و و جایی دیگر دموکراسی؟ جایی هنوز کارخانهجایی فاشیسم می

داريِ تبیین و تعریف ناشده که ؟ و همین سرمایه»دموکراسی صنعتی«دهد و جایی دیگر می
ناگهان صاحب ذات به» هاي مختلفی را عرضه داشتهها و شیوهدر طول عمر خود شکل«

گیري تر انحصارها و سلطهچه بیشبا قدرت گرفتن هر«شود که لوم میشود؟ معمی
رفته، نولیبرالیسم که با داريِ پیشداري در کشورهاي سرمایهترین جریانات سرمایهراست
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تري دارد، به ایدئولوژي حاکم و مسلط مبدل خوانی بیشداري همماهیت ذاتی نظام سرمایه
خودي اي مستقیم و تقریباً خودبهي نظري رابطهجا هم بدون هیچ دشواردر این». شودمی

ي ابطهشود. تاریخ به یک ربین سپهر اقتصادي، سپهر سیاسی و سپهر ایدئولوژیک برقرار می
ترین جریانات گیري انحصارها و راستشود. از قدرتعلت و معلولی ساده فروکاسته می

د طور که گفته شراستایی و همانکاي تچون رابطهداري و ایدئولوژي نولیبرالیسم همسرمایه
شود.ترتیب تاریخ در فرمالیسم نظري بلعیده میاینشود. بهو معلولی یاد مییعلّ

رهنماينوشتهدرجزییحقیقتی
» ذات«ي نخست بر بایست در وهلهداشت میانتقادي می-اگر رهنما قصد برخوردي علمی

بندي منطق سرمایه) هاي گوناگون صورتشکليمثابهها بهداريسرمایه (و نه انواع سرمایه
کردن ذات سرمایه و داد. برجستهاي خواننده توضیح میگذاشت و آن را برانگشت می

سازوکارهاي آن و نیز هشدار جدي براي پرهیز از بلعیده شدن تاریخ در این منطق و یا 
شناسیهستیاست که » بازگشت دوباره به مارکس«وردهاي آکم گرفتن آن از دستدست

ه بگونه توهم دوباره نسبتدهد تا از هرکز توجه ما قرار میشکلی عریان در مرسرمایه را به
تفاوت 3بار در سطح جهانی) جلوگیري شود.منطق سرمایه (این» هدایت و کنترل«توانایی 

ا و بادوام انباشت با هاي دیرپمنديو قانونداري همان تفاوت ساختارهاسرمایه با سرمایه
لحاظ تاریخی متنوع آن است. با درك این ساختارهاي دیرپا و بادوام سرمایه که هاي بهشکل

توان متوجهاند مینحوي عمده شکل دادهصد سال گذشته هستی بشریت را بهیل سدر طو
هاي مالزم با و دولتداري ایههاي گوناگون سرمي تاریخی با ابداع شکلشد که در هر دوره

توانایم. تنها در این حالت است که میحد از این منطق دور یا به آن نزدیک شدهچهها تاآن
داد و اش قرار ي خاص تاریخیکرد، آن را در زمینهشکلی مادّي بررسی بهرا » دولت رفاه«

ري ادکه این شکل از سرمایههاي اجتماعی و سیاسی برآیند آن را بحث کرد و نشان دادریشه
ي انهدام خود را در بطن کینزي رفاه) از همان آغاز نطفه-داري فوردیستی(دولت سرمایه

ی لحاظ تاریخکرد، اگرچه بهراسوي خود عبور میناگزیر باید به فخویش نهفته داشت و به
زي است که شده نبود. اما این دقیقاً همان چیاز پیش تعیین» فراسو«مسیر و جهت این 

ه گوید کل سخن میداري نولیبراکند. او طوري از برآیند سرمایهتوجهی میرهنما به آن بی
» رفاه«انهدام جزء معضل بوده است و هیچ مبارزه و کشاکشی پیرامون گویی امري بدون

گونگی شکست بزرگ هو از چا4داري انجام نشده است.سرمایه» کل«سود به
گوید.این قرن چیزي به ما نمیدموکراسی در سوسیال
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» ذات«که نولیبرالیسم به استخورد اینچشم میي او بهر نوشتهاما حقیقت جزیی که د
داري لیبرال قرن فر یا سرمایهتر است زیرا تا حدودي یادآور دوران لسهسرمایه نزدیک

ا از راه منطق نوزدهمی در بریتانیا است که دخالت دولت در سازوکارهاي بازتولید جامعه ر
ي بحث پیرامون منطق و یا جز این به گسترش دامنهسرمایه به حداقل رسانده بود. اما به

رغم کاهش قدرت قانون به» دولت رفاه«پردازد تا روشن شود که ذات سرمایه نمی
کرد و ه بود و به آن تعرض نمیرو کنار نگذاشتهیچمنطق سرمایه را به،تقاضاوهعرض

» دولت رفاه«هم چنین نخواهد کرد.)!(داري رفاهي جهانی سرمایهمنوال یک جامعههمینبه
ه کن مقطع پا گرفت. این دولت با اینجهانی و در اثر شرایط خاص آ-در وضعیتی تاریخی

قدر کافی به این منطق از زندگی اجتماعی کنار زد اما بههایی منطق ناب سرمایه را در حیطه
کرد تا براي بازتولیدش بکوشد و هر نوع بدیل رادیکال و مترقی تبعیت میآغشته بود و از آن

ود بلکه ي کارگر نبنین دولتی البته فقط موفقیت طبقهرا در برابر آن سرکوب کند. ایجاد چ
شد.دار محسوب میي سرمایهبراي طبقهزمان موفقیت بزرگی هم هم

يقهطبسیاسیاقتصادیاسرمایهسیاسیاقتصادپیروزيرفاهداريسرمایهدولت
کارگر؟
وازن جهانی خاصی با ت-تر اولی. وضعیت تاریخیها بود و البته بیشدوي آننسبی هرپیروزي 

فوردیستی رفاه و دولتی انجامید که باید -داري کینزيینی به ظهور سرمایهقواي طبقاتی مع
از حقوق جمعی و رفاه اجتماعی ي اتوجههاي سرمایه میزان قابلمنديانوندر عین رعایت ق

هاي آن پیش از جنگ اول جهانی و که پایه» رفاه«گر مرکزي داد. دولت دخالتنیز ارائه می
ویژه با دولت بیسمارك در آلمان (براي مقابله با مطالبات سیاسی این طبقه و حزب به

غذاي رایگان چوندموکرات انقالبی آن دوره) و بهبودهاي رفاهی در انگلستان همسوسیال
ذاشته گ5هاي آینده)ي کارگر براي جنگدر مدارس (براي پروار کردن نسبی فرزندان طبقه

دو طبقه بود. سود هرو تعمیق یافت ظاهراً و واقعاً بهشد و پس از جنگ جهانی دوم تحکیم 
بود، نتقاضا وچیز تابع قانون عرضهکه همهاجتماعی و اقتصادي و ایني کارگر از امنیتطبقه

يمی طبقهئهاي داشورشدار هم از برطرف شدن خطر انقالب و ي سرمایهمنتفع شد. طبقه
یانی بنظم موجود نفع برد و بهکارگر و جذب و کنترل این طبقه و نمایندگان و احزاب آن در 

تجاي مبارزات انقالبی دائمی از پایین پذیرفت. اما این وضعییک انقالب انفعالی از باال را به
ي تنها طبقهمی باشد. نهئتوانست داها نمیدموکراتسوسیالهاي بینیبرخالف خوش

و برآورده نشدن مطالبات و » فشار مالیاتی«تر مزدبگیران هم از دار که اقشار مرفهسرمایه
ي تولید ادهاي درونی شیوهناراضی بودند و سرانجام تض» ترشانسطح عالی«توقعات 
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دموکراسی و انفعال اجتماعی ناشی از هاي درونی رفرمیسم سوسیالتناقضداري وسرمایه
بر آشتی و سازش منافع متخاصم بود م جهانی که مبتنیتربیت درازمدت پس از جنگ دو

نفع سرمایه تغییر داد.دهم)، وضعیت را بهتر توضیح مییش(در زیر ب
سراسري يبرالیسم حملهگوید که با چیرگی یافتن تدریجی ایدئولوژي نولیرهنما درست می

ار دار قري سرمایهفکران ارگانیک طبقهدهی پیشین جامعه در دستور کار روشنبه سازمان
امع غربی پرورش دهند. اما با دیگري را در شهروندان جو» عقل متعارف«تدریج گرفت تا به

ی اهمیت دارد گذاري اجتماعبیانی ایدئولوژي در سیاستها یا بهها و ارزشکه نقش ایدهاین
ئولوژي ایدسویی با رویکرد ماتریالیستی به تاریخ باید ابتدا علت ظهور اینحال در همهربه

تار ها یا ساخي تولید جامعه و ساختار ایدهي بین شیوهبیانی رابطه(نولیبرالیسم) یا به
ي یوهبه شاي کنندهکه رویکرد ماتریالیستی وزن تعیینجا ایدئولوژیک آن بحث شود. از آن

م داد که ایدئولوژي نولیبرالیسدهد پس رهنما باید نشان میتولید در تعیین ایدئولوژي می
تدریج و علیه آن زاده شود و به» دولت رفاه«ي حاوي ایدئولوژي طور توانست از دل جامعههچ

زیر کشد.هاي پیشین را بهبیندازد و ارزشعقل متعارف جدیدي را در ذهن شهروندان جا
ابتدا باید بحث شود تا تغییرات » دولت رفاه«هاي درونی ها و تناقضدلیل ناکارآمديهمینبه

ي سرمایه در سطحی باالتر و برآیند ایدئولوژي براي بازتولید رابطه» ضروري«ساختاري 
نولیبرالیستی بهتر درك شود.

رفاهداريسرمایهدولتيمانندهدرونتناقضات
داري رفاه. همین سه کلمه گویاي تضادي کنید: دولت سرمایهبه همین سه کلمه دقت

، و داري، رفاهلحاظ تاریخی معین است. زیرا بین سرمایهناشدنی در یک نظام اجتماعی بهحل
ي وجود دارد که در نهایت احلقابلو را با هم آشتی دهد تضادهاي غیرددولتی که باید این

یا رفاه، بینجامد.داريباید به انهدام یکی، یا سرمایه
راه آورد: یعنی همبراي مردم معمولی رفاه به» دولت رفاه«اند ایم که گفتهبسیار شنیده

مندان، کودکان، بیماران، از کار ي کارگر نظیر مزدبگیران، سالهاي گوناگون طبقهگروه
کوشید. از جمله زمان براي رفاه حال سرمایه نیز سخت میافتادگان، و نظایر آن. اما دولت هم

حقوقی، حمایت -یادي، ایجاد تسهیالت مختلف قانونهاي اقتصگذاري در زیرساختسرمایه
هاي خصوصی، بازتولید منظم و کارآمد نیروي کار ها و شرکتگیري کارخانهسیاسی از رونق

ه، یترتیب در بازتولید منطق سرمااینداري و نظایر آن. دولت بهبراي واحدهاي تولیدي سرمایه
تر در کار انداختن پول در دورپیمایی سرمایه و بیرون کشیدن پول بیشیعنی سازوکار به
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ب داري براي کسکرد. و البته واحدهاي سرمایهکوشید و آن را پشتیبانی میپایان هر دور می
کرده و خالصه نیروي کار یدي ماهر، ماهر، متخصص، تحصیلسود به نیروي کار ناماهر، نیمه

یاز داشتند قبول جسمانی و روحی نمختلف، و برخوردار از سالمت قابلبه درجات و ذهنی
ي دولت هم بود. دولت با جاودانه کردن تقسیم عهدهبر نهاد خانواده بهکه بازتولیدشان عالوه

خود رو سرزمینیمی طبقات سازوکار انباشت سرمایه را در قلمئدارانه و بازتولید داکار سرمایه
یج بس«داري رفاه براي ي سرمایهطور که نیازهاي بازتولیدي جامعهکرد. همانمیپشتیبانی

کار گرفته شدن راستایی، براي بهدر طبقات فرودست جامعه در مسیري تک» ذخایر هوشی
تري از کودکان این یافت تعداد بیشهاي دولتی افزایش میدار و ادارهي سرمایهدر کارخانه
ده کنند. استفا» رك طبقاتیتح«شدند تا از امکان یافتند و تشویق مییم» اجازه«طبقات نیز 

اي براي مبارزه با تقسیم کار موجود در اندازي و برنامهاصطالح رفاه چشممعنا دولت بهاینبه
ار م کبر تقسینظام مبتنی» خوديخودبه«و منطق این جامعه و طبقات برآمده از آن نداشت

تر این ي سرمایه بسیج بیشگاه مقتضیات بازتولید رابطهکرد. هرل میدارانه را دنباسرمایه
- هانییمن جشد. امروز که بهکار میبهن دستطلبید دولت نیز مطابق آطبقات فرودست را می

ي مفت و رایگان از کشورهاي جهان سوم از جمله کردهسازي سرمایه نیروي کار تحصیل
رو بسیج ذخایر هوشی داخل قلم«ي ژهمین استراتاتشود حران وارد کشورهاي مرکز میای

نیز از دستور کار کنار گذاشته شده است.» ملی
رفته براي بازتولید این نیروي کار به شیرخوارگاه، مهدکودك، داري پیشالبته در سرمایه

ی، دولتهاي خصوصی و نیمهمدرسه، محلّ بازي، دانشگاه، مؤسسات تحقیق و توسعه، مسکن
ار نیروي کمندان، بیمارستان و نظایر آن وي سالفرهنگی، مؤسسات تفریحی، خانهنهادهاي

داري رفاه در بازتولید نیروي همه مؤسسات نیاز هست. دولت سرمایهالزم براي کار در این
جر اکرد و مکملی براي زحمت بیکار، با فراهم آوردن خدمات غیرکاالیی به خانواده کمک می

دار زنان عهدهبر زحمت و کار رایگان خانواده که عمدتاً انه بود. یعنی عالوهد معموالً زنو مز
شان از بازار هايبر اجناس و خدمات کاالیی که مزدبگیران و خانوادهآن هستند، و عالوه

يي بازتولید نیروي کار روي همهخرند، دولت هم از راه سرشکن کردن بخشی از هزینهمی
یص جز این با تخصها ذکر شد. اما بهکرد که در باال بخشی از آنمک میجامعه به این فرایند ک

زدایی شد به کاالها تأمین میهاي بیرون از بازار کار که از مالیاتکاران و گروهمنابع مالی به بی
یره خبخشی از نیروي کار ذ» پرولترزدایی«کرد و همین به هایی از جمعیت کمک میاز بخش

اي رقابت با نیروي کار شاغل ي کار برارتش ذخیرهيمثابهید دیگر بهانجامید که شامی
داري، برابري در مقابل پردازهاي سرمایهخواه نظریهداري ناب دلاستفاده نبود. در سرمایهقابل
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قانون ارزش (حق فروش کاالیی که شخص صاحب آن است از جمله نیروي کار، براي همه 
ي شخص نتواند در شکل که نیروي کار بالقوهدرصورتیسان است) بسیاري اوقات یک

دهد و آید، حقّ زندگی شخص را مورد تهدید قرار میفعل درزدبگیري از سوي سرمایه بهم
گري این دو لحاظ تاریخی معین براي حفظ و میانجیي بهکند. اما در جامعها نقض میآن ر

داري زندگی) معموالً دولت سرمایهحق (حق برابري در مقابل قانون ارزش و برابري حقّ 
ي منطق سرمایه به حق زندگی افراد را تا حدودي تفاوتی سبعانهدهد تا بیاقداماتی انجام می

چه در سطحی داد، اگرگري را انجام میمیانجیداري رفاه هم این جبران کند. دولت سرمایه
باالتر.
يي متغیر در رابطهسرمایهيمثابههاز سویی ماندگاري و بقاي کارگر ب» دولت رفاه«یعنی 

ًا شکلی نسبتدیگر بهساخت و از سوي کرد، استثمار او را جاودانه میسرمایه را تضمین می
عنوان انسانی که صاحب حقوقی اجتماعی و جمعی است نهادینه مؤثر موجودیت او را به

پردازهاي نظریهي دوسویه خود حاوي تناقضی درونی بود کهساخت. اما همین وظیفهمی
ها هایی از حقیقت نیز در اعتراض آنکنند و رگههاست به آن اشاره میداري مدتسرمایه

هایی از جمعیت که از همان گرایش به پرولترزدایی بخشاستفته است. تناقض عبارتنه
ود ته شکار گرفیعنی براي تولید ارزش اضافی از سوي سرمایه به» مولد«طور توانست یا بهمی

چون درس عبرتی براي عنوان اهرم فشار بر نیروي کار شاغل و در ضمن همکم بهیا دست
دیگران استفاده شود. اگرچه نباید چنین تصور کرد که نفس بیرون ماندن از بازار کار تشویق 

گرفت، ابداً چنین نبود. اگر عذر شخص براي بیرون ماندن از بازار کار از شد یا پاداش میمی
یعنی اگر کارگري شغلی شد، ها ناموجه تشخیص داده میشهرداري» هايمتخصص«سوي 

شد و پول نحوي مجازت میکرد بهزد کم آن رد میسبب سختی و خشونت یا مرا صرفا به
حال حقّ زندگی براي افراد محترم هریافت. اما بهسطح معمول کاهش میاش به زیردریافتی

هاي هاي بسیاري بین دولت و بخشموجب کشاکشتوانستشد و همین میشمرده می
هاي درخشان وخاصی از جمعیت بیرون از بازار کار بشود. سرنوشت این اقشار نیز سرنوشت

می از سوي دستگاه بوروکراتیک ئي جامعه و کنترل شدن دادر حاشیهزیبایی نبود. زندگی 
مشکالت جسمانی، معموالً ها، و اهانت و خشونت ساختاري و اجتماعی به آن»دولت رفاه«

رسی به مواهبی که آورد. فقدان دستراه میهمکمی با خود بهچندانروحی و عصبی نه
و »فقر مادي و فرهنگی«ها برخوردار بودند هم شان از آنمزدبگیران سطوح باالتر و کودکان

فراد حقّ خرید آورد. این اي جهات با خود میي اجتماع را در همهماندگی از قافلههم عقب
معناي مطلق کلمه بود تا بتوان از حقوق مسکن نداشتند و هنوز هم ندارند (زیرا باید فقیر به
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کارانی در نظر گرفته شده که براي مدت درازي از بازار حداقلی برخوردار گشت که براي بی
ند ندارکار بیرون هستند) و حق خروج از کشور را بدون اطالع کارکنان شهرداري نداشتند و

شان یافته شد به انجام آن فراخوانده شوند. براي» شغلی«باشند تا اگر زیرا همیشه باید آماده
اد دآن نشان می» مستحقّ«حقّ زندگی بیرون از بازار کار چیزي بود که شخص باید خود را 

» لینبت«، »کارگیبی«که با اخالق تر شده است). زیرازار برابر سخت(و امروز چنین چیزي ه
همه اینشد. بااي میي جانانهبارزههم م» دولت رفاه«ي طالیی در همان دوره» وابستگی«و 

ر داحال حل تضاد حقّ زندگی با حقّ استثمار سرمایههرسر جاي خود بود. درحال هرتناقض در
ل اغي کارگر شخاطر داشت که اقشار وسیعی از طبقهسادگی ممکن نبود. در ضمن باید بهبه

ها سهم بردند، هرچند در ایجاد آناي نمیهم از بسیاري از موهبات رایگان این جامعه بهره
ها و مدارستر از پنجاه درصد جامعه از دانشگاهکردند. چیزي بسیار بیشسزایی ایفا میبه

کردند، زیرا اصوالً براي استفاده نمی» دولت رفاه«ي هاي مجهز و پرهزینهخانهعالی و کتاب
عالی ي تئاتر، اپرا، مدارسبارهله دراشدند. همین مسار فکري تربیت نمیرفتن به دانشگاه و ک

فرهنگ و موسیقی و نظایر آن نیز صادق است. نابرابري در طول عمر کارگران یدي، و اقشار 
هاي بسیاري بوده است که در تر مزدبگیران هم منشاء بحثبیرون از بازار کار و اقشار مرفه

گذرم.ها میجا از آناین
دار بازتولید نیروي کاري است که داري عهدهي سرمایهطور کلی در جامعهجز این، دولت بهبه

باید داراي اخالق، روحیه و ساختار شخصیتی خاصی باشد. باید بتواند نهاد کار مزدي، نهاد 
آزادانه و «بتواند نفع همگان بداند تا اصوالً خصوصی و نهاد دولت را مشروع و بهمالکیت 
ي سرمایه و کار شرکت و بازتولید اجتماعی رابطه» دموکراتیک«ي در این رویه» داوطلبانه

بار رأي خود را به صندوق انداخته و سال یک4قراردادهاي شغلی را امضا کند. در ضمن هر 
ش راحت باشد که وظایف خطیر شهروندي خود را انجام داده و خودگردانی و اخیال

يداري رفاه هم این وظیفهي ظهور رسانده است. دولت سرمایهگري را به منصهدتعیینخو
سویی شهروند میانگینی که عهده داشت. از را بهکردن نیروي کارمهم تربیت و اجتماعی

بود تا در سپهر خصوصی و می» دموکرات«قدر کافی ي دست آن بود باید بهپرداختهوساخته
هاي قومی، آزادي مذهب، و حقوق سیاسی و اجتماعی ن و کودك، اقلیتهمگانی از حقوق ز

هاي مزدبگیران، حقّ ابراز نارضایتی مزدبگیران نظیر حقّ اعتصاب، حقّ مشارکت در اتحادیه
ها را ارج بگذارد. با احزاب سیاسی آشنا باشد و در از شرایط کار تا حدودي مطلع بوده و آن

قدر ید. از سوي دیگر همین شهروند میانگین باید آنانتخابات پارلمانی مشارکت جو
پذیرفت. تر جامعه را از سوي دولت میبود که حقّ سرکوب اقشار ضعیفمی» نادموکرات«
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پذیرفت. هاي مترقی را میبود که حقّ دولت در سرکوب بدیلمی» نادموکرات«قدر باید آن
وق کرد، حقرا امري طبیعی تلقی میدارانه جاودانگی طبقات اجتماعی و تقسیم کار سرمایه

ها کرد، حقّ آنها تصور میانحصاري اقلیتی بر وسایل تولید و معاش جامعه را حقّ مسلم آن
کرد. اي را درك میي ملی و منطقهبراي خارج کردن منابع اقتصادي و مالی خود از محدوده

دهی محل کار، تقسیم ساعات دهی تولید، سازماناش براي سازماندار و نمایندهحقّ سرمایه
پذیرفت.هاي کار و تغییرات سریع فناوري را در نهایت میکار و استراحت، تغییر روش

کرد و البته فضایی براي ابراز نارضایتی کارگران و کارگر تربیت می-نا دولت شهروندمعاینبه
ه شان پهن کردعلت پوشش امنیتی که جامعه برايیران وجود داشت، زیرا کارگران بهمزدبگ

شدند و گاهی از انجام کارهاي سخت، کثیف، ارزان و خطرناك صنعتی پسند میبود مشکل
حاظ لگذاشتند. بهنمایش میتحسینی از خود بههاي قابلرزمندگیکردند. گاهیامتناع می

نهایت نخبگان حاکم سیاسی ساختاري و اجتماعی امکان مقاومت بود. اما در 
» اهي رفجامعه«دهی دار فرماننوبت سکانو احزاب بورژوایی رقیب که بهدموکراسی(سوسیال

خواستند که داراي آگاهی ي تولیدي کارگرانی میشدند) مطابق با مقتضیات شیوهمی
شد.شدّت مبارزه میساز نباشند و با این شکل از آگاهی بهواژگون

ات سرمایه ایجاب هنگامی که مقتضی1970و 1960، 1950هاي چون دههاین دولت باید هم
ار دگذاشت و زنان خانهاتمام بهي موجود در روستاها روکار ذخیرهکه نیروي کرد پس از آنمی

ها کرد و آنکرد، نیروي کار اضافی جهان سومی وارد کشور میو جز آن را نیز وارد بازار کار 
گماشت (روح امپریالیستی یترین کارها مارجترین و کمترین، خطرناكرا به پست

دموکراسی) و به ایجاد آشفتگی فرهنگی در کشور و ساختار جمعیت توجهی نشان سوسیال
هاي رد و استراتژيکیداد. و هنگامی که مقتضیات انباشت سرمایه تغییر منمی
بارِ تشد همین دولت باید اضافه جمعیت بومی و خارجیشدن در پیش گرفته میالمللیبین

نام داد و تحتي جامعه جاي میحاشیهالمللی سرمایه را درجود آمده در اثر تحرك بینوبه
شان ها به کنترل و سرکوب هردويپیوستگی با استفاده از اختالفات فرهنگی بین آنهمبه

پرداخت.می
دولتاینرفاهیخصلتوداريسرمایهخصلتبینتضاد

داري رفاه در ارتباط بادولت سرمایه» رفاهی«ت نحو مختصري از تناقضات سیاستاکنون به
حرك ت«کردن، ي تربیت، اجتماعیي کارگر و اقشار پیرامون این طبقه گفتم. از نحوهطبقه

ي کارگر و اقشار نزدیک به، بسیح ذخایر هوشی، سرکوب، کنترل و تنظیم طبقه»اجتماعی
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دارها و منطق سرمایه وند با سرمایهداري رفاه در پیي دولت سرمایهآن بحث کردم. اما رابطه
باره اشاره اینت. من فقط به یکی دو مورد درهم حاوي تناقضاتی بود که جالب توجه اس

بر سر » دولت رفاه«شان با فکران ارگانیکدارها و روشنکنم. یکی از دعواهاي سرمایهمی
یکی از دعواهاي اصلی این شود. شد و میمیها تأمینخدمات اجتماعی بود که از راه مالیات

شکل کاال تولید کنند. از نظرگاه توانند همین خدمات را اما بهمیدارها همبود که سرمایه
افزایی سرمایه انجام شود و ارزش اضافی اقتصاد سیاسی سرمایه هر کاري که براي ارزش

طرح شد لندتدریج با صداي بسیار بشود. پس بحثی که بهتولید کند کار مولّد محسوب می
نحوي نامولّدداري مالیات بگیرد و آن را بهیههاي سرمااین بود که چرا دولت باید از شرکت

شکلانند همین خدمات غیرکاالیی را بهتوداران خصوصی میکه سرمایهحالیخرج کند در
در جا کههم ایجاد شود. از آن» مولّد«هاي زمان ارزش اضافی و شغلکاال تولید کنند و هم

گیرد و کسري از آن است ي این خدمات رایگان از ارزش اضافی سرچشمه مینهایت همه
رس براي هاي دولت ضرورتاً کمیت ارزش اضافی در دستپس هرگونه افزایشی در هزینه

دهد و همین یعنی کاهش نرخ انباشت سرمایه و رشد اقتصادي. گذاري را کاهش میبازسرمایه
ها ي خدمات اجتماعی و دیگر زمینههاي دولت در زمینهح هزینهسو افزایش سطپس از یک

شد، اما از سوي دیگر رشد دولت براي حفظ، رشد و بازتولید سرمایه ضروري شمرده می
هایی از جمعیت، بخش» پرولترزدایی«مانعی براي انباشت سرمایه بود. معضل بعدي هم 

شان به ندادنها، تنپسندي آنشکلهایی از کارگران، مدر بخش» اخالق کار«ضعیف شدن 
مزد ي شرایط کار، دستها در زمینهدرآمد، باال رفتن توقعات آنکارهاي پست و کثیف و کم

هاي وريآي کارگر که از راه وارد کردن فنهایی از طبقهو نظایر آن بود و رزمندگی بخش
هاي بسیاري از جنبهشد. معضل بعدي هم این بود که جدید کاراندوز با آن مبارزه می

شد به میزان حداقلی ي اقشار جامعه میهاي رفاهی همگانی این دولت که شامل همهسیاست
تر مزدبگیران و ها دیگر قادر نبود توقعات اقشار مرفهترتیب داده شده بود. این حداقل

ند توانستنمیکاري دیگرها در هنگام بینمونه، آنعنوانگر را برآورده کند. بههاي توانگروه
ي گذاشت هزینهکاري در اختیارشان میي بیبا همین حداقلی که دولت در شکل بیمه

اي هبیمهشان را تأمین کنند و در نتیجه به هاي پرخرج و سفرهايو اتوموبیلهاي گرانخانه
تر فههاي مرهاي کارگري. بخشی از این گروهبه عضویت در اتحادیهخصوصی نیاز داشتند و نه

هاي مادي وهاي دولتی نیز راضی نبودند و خواستبه کیفیت مدارس دولتی و بیمارستان
ها ي تحقق آنها نبود ولی بازار وعدهتري داشتند که دولت قادر به برآوردن آنمعنوي بیش

ها و ایجاد سطحی ي زمینهي جدّي براي مبارزه با نابرابري در همهداد. فقدان برنامهرا می
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هاي دیگري در اقشار گوناگون مزدبگیران ی از حقوق اجتماعی خود به ایجاد نابرابريحداقل
ي جدید نیز در صورت فقدان هاهاي جدید و نارضایتیمنجر شده بود. همین نابرابري

ي گرایانههاي راستخیزي براي رشد نظریههاي جبرانی از سوي دولت زمین حاصلبرنامه
ان داري و اتحادشفکران ارگانیک سرمایهیابی روشند. با سازمانشمعطوف به تقویت بازار می

د، زار بودنهاي تصاعدي بیطبقاتی زیر نام مالیاتبستگی بینبورژوازي که از همبا خرده
ها قرار گرفتند. باقی ي مزدبگیر نیز در معرض سرایت این ایدههاي مرفه درون طبقهگروه

نحوي هفتاد قرن گذشته بهنیم. همین که بحران در دههداي ما کمابیش میداستان را همه
و دموکراسی هم تضعیف شد هاي مادّي رفرمیسم سوسیالجدي خود را نشان داد پایه

ون خدموکراسی، پافشاري آن بر رفرمیسم بیراست در سوسیالبهتدریج از بین رفت. گرایشبه
ی ي سیاسهاي گستردهبرابري و آزاديبستگی و توش و توانی که دیگر شعارهاي همو بی
رین اقشار تکردن به سیاست طبقاتی و ترك ضعیفکرد و پشتپررنگی در آن بازي نمینقش 
يترین نتیجههاي نژادپرست کمهها به دامن راست و گروي کارگر و هل دادن عملی آنطبقه

این وضعیت بود.
گیرينتیجه

عنوان داران او بههاي کینز و طرفبا بحث1940ي دههداري رفاه که زمانی دردولت سرمایه
ي خاص تاریخی توانست به مقتضیات داري مطرح شد، در یک دورهدرمان بحران سرمایه

داري ي سرمایه خدمت کند. اما پس از مدتی همین شکل از سرمایهبازسازي و بازتولید رابطه
ي سرمایه و بازتولید ابطهر پاي ردر تضاد با منطق سرمایه درآمد و خود به زنجیري ب

داري رفاه نه درمان که خود ي مناسبات تولیدي تبدیل شد. حاال دولت سرمایهگسترده
د. داري الزم بواي جدید و شکلی جدید از سرمایهشد و براي عالج آن نسخهبیماري تلقی می

ل افرجامی براي کنترتوان این شکل از دولت را تالش نامروز با نگاهی معطوف به گذشته می
و هدایت منطق سرمایه و آشتی دادن آن با مقتضیات بازتولید اجتماع انسانی دانست که در 

هم به بایگانی تاریخه و منطق آن خدمت کرد و پس از آني سرماینهایت به بازتولید رابطه
موجود مارکس جست. او تناقض ه سرمایتوان درسپرده شد. مشروعیت این قضاوت را می

ررسی خوبی در حین بار بر اقتصاد سیاسی سرمایه را بهدر پیروزي موضعی اقتصاد سیاسی ک
ي زحمت و مرارت و نبرد سخت که این قانون نتیجهون ده ساعت کار نشان داد. با اینقان

به بازتولید» ناگزیربه«هاي متوالی بود اما در نهایت دار طی قرني کارگر و سرمایهطبقه
جاي ارزش اضافی مطلق، به» ارزش اضافی نسبی«سرمایه در سطحی باالتر، سطح اخذ منطق 

نامیده » نیسیفونکسیونالیسم پ«درستی انجامید. آلکس کالینیکوس چنین رویکردي را به
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هاي غبار تاریخ فرونشست و جغد مینرواي هگلی بر فراز خرابهوکه گرداست. یعنی پس از آن
ي ي تاریخی باالتري مرحلهتوان از مرحلهپیش به پرواز درآمد، میيجا مانده از دورهبه

زنی از نظر گذراند و دولت پیشین را با نگاهی طنزآلود و خردي آمیخته به خودطعنه
من گیريیه دانست. نتیجهاي در بازتولید مقتضیات منطق سرماداري رفاه را مرحلهسرمایه

قرن بیستم خود براي کنترل و هدایت منطق دموکراسی در آزمونکه سوسیالاستاین
کالهاي خود تجدیدنظري رادیسرمایه شکست سختی خورد و اگر در استراتژي و نظرگاه

یکم محروم خواهد شد.وعمل نیاورد مطمئناً از هرگونه ایفاي نقش جدي در قرن بیستبه

هایادداشت
1 .Uno-Sekine-Albritton

شناختی آني اقتصاد سیاسی مارکسیستی و روشزمینهسه متفکر برجسته اي که در 
تر پیرامون این رویکرد به مطالب اند. براي بحث بیشمندي انجام دادهکارهاي متعدد و ارزش

دهم.ام رجوع میدیگري که در این سایت نوشته
2.Albritton, Robert. Dialectics and Deconstruction In Political Economy, 1999.
نویسد:در همین سایت می» از نفی به اثبات آي«ي هنگامی که کمال اطهاري در مقاله. 3

حجابی «وپنجاه سال پیش نزدیک به صدسرمایهخصوص درمارکس با نقد اقتصاد سیاسی به
راه با بحران جهانی ز هم درید و اکنون نیز هما…ه واقعیت اجتماعی را پوشانده بودرا ک

چرخد. اما هنوز این نظام مند وي بر سر این نظام میقدرت» تفسیر«داري شبح سرمایه
پندارند میرو است که مردم داري ازینراستی بقاي سرمایهاست. آیا بهنکرده » تغییر«
» ت؟اسقوانین طبیعی منسوخ نشدنیِ یک جامعه انتزاعیيمثابهمناسبات بورژوایی به«
ار جهان نیست و تنها ک» تفسیر«رسد که منظورش این باشد که دیگر نیازي به نظر میبه

کانیکی شکلی مماعی بر آن را بهرد تفسیر جهان و عمل اجتمانده تغییر آن است. این رویکباقی
انگارانه است گیرد. در ضمن سادهکم میرا دستکند و جایگاه شناختدیگر جدا میاز یک

عنوان دو سازوکار اصلی داند که شناخت ناکافی از واقعیت سرمایه و دولت بهزیرا ظاهراً نمی
سازي در قرن بیستم (سوسیالیسم در ش بزرگ بدیلداري، دو جنبي سرمایهبازتولید جامعه

ها بر سر یک بدیلدموکراتیسم در باختر) را به هالکت رساند. هردوي اینخاور و سوسیال
موضوع با هم توافق داشتند. هر دو رشد نیروهاي تولیدي، رشد صنعتی و رشد فناوري را 

م در چارچوب اگر این دترمینسدانستند.عامل اصلی و در واقع تنها عامل بقاي جامعه می
ادن دواره کردن رشد فناوري و تندرك باشد در قالب بدیل چیزي جز بتمنطق سرمایه قابل
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چشم ي اطهاري بهاي که در نوشتهانگارانهبه منطق سرمایه نیست. در ضمن جبرگرایی تدریج
کراسی است که امروز ودمبار غالب بر سوسیالي همان رویکرد فاجعهنظر من ادامهخورد بهمی

محور اطهاري که بین عنصر »پراکسیس«آن بر همه روشن شده است. رویکرد ناکارآمدي 
ی شناختی بلکه شکافشناخت و تفسیر و عنصر عمل اجتماعی و تغییر نه یک شکاف روش

درستی درك نکرده ن را بهسختی منطق آداري و جاناندازد، رازورزي نظام سرمایهواقعی می
دهد ي متحد کار و سرمایه را میبه موضع نظري خود فراخوان جبههرو هم بناهمین. ازاست
ي کارگر را متحد طبقه» بورژوازي صنعتی ملی«کراسی ودمچون جناح راست سوسیالو هم

اي داري همین بس که اطهاري در مقالهي سرمایهداند. در توصیف وجه رازآمیز جامعهمی
) ایران را حافظ فرهنگ، aspx-http://shakhesonline.ir/news.6984» (ي متوسططبقه«

يطبقه«ي مدیریت کشور توصیف کرده است. کاربرد اصطالح خالق ثروت و شایسته
نیست مگر گردن در این مقیاس و بدون هیچ دشواري نظري و عملی چیزي» متوسط

داري.هاي سرمایهشتن به افسانهگذا
از زبان پت دوین یکی از این » هژمونیکهاي ضدّفکران و پروژهروشن«من در مطلب . 4

يبه راست و ارائه» رفاهدولت «گیري از انحراف قطعی مبارزات نظري و عملی را براي پیش
ام.بدیلی رادیکال براي آن شرح داده

5 .Hill, Octavia Preston, William Carnall, Homes of the London poor, 1970
.چنین ن.كهم

Gough, Ian, The political economy of the welfare state, 1979
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مقاومت شهري
پرویز صداقت|گوي وینس امانیوئل با دیوید هارويوگفت

در پاریس تجربه 1970ي چه در دههرا با شرح آنشهرهاي شورشیگفتار کتابپیش
هاي عمومیِ ها، مسکنراهپیکر، بزرگهاي غولساختمان«کنید: کردید آغاز می

ها که تهدیدي براي بلعیدن پاریس قدیمی شدن انحصاريِ خیابانروح و کاالییبی
به بعد در کشاکش یک بحران وجودي 1960ي پاریس از دهه…در خودش است

هانري بود که1967چنین، در همین سال توانست استمرار یابد. همبود. قدیم نمی
توانید از این دوره در می» را نوشت.		حق شهريي درباره		خودي اصلیرسالهلوفِبور

مند شدید؟ و طور به منظر شهري عالقهبگویید؟ چه1970و 1960ي دو دهه
چه بود؟	شهرهاي شورشی	تان براي نگارشانگیزه

کنند. ي بحران شهري تلقی میلحاظ تاریخی دورهرا اغلب به1960ي سطح جهانی دههدر 
هاي زمانی بود که بسیاري از شهرهاي کانونی را شعله1960ي ایاالت متحده دههمثالً در 

جود هایی وانقالبها و شبهآنجلس و دیترویت شورشسدربرگرفت. در شهرهایی مانند لآتش
شهر امریکا 120، در بیش از 1968داشت و البته بعد از قتل دکتر مارتین لوترکینگ در 

وقوع پیوست. من این مورد شورشی گسترده یا محدود شهري بهي هاهاي و حرکتناآرامی
داد آن بود که شهر مدرنیزه چه در عمل رخ میشوم، چون آنرا در ایاالت متحده یادآور می

شد. هاي شهري مدرنیزه میي حومهشد، در زمینهي اتومبیل مدرنیزه میشد. در زمینهمی
و 1940ي ي و فرهنگی شهر در طول دو دههچه مرکز سیاسی، اقتصادشهر قدیمی، یا آن

خاطر داشته باشید که این روندها در سرتاسر شد. به، اکنون پشت سر گذاشته میبود1950
لی جدّي در ایاالت متحده نبود. مسائداد. پس صرفاً دررفته رخ میداري پیشجهان سرمایه

ي یوهششد ـ ر زندگی برچیده میتي قدیمیها شیوهبریتانیا و فرانسه وجود داشت که در آن
ژي داشته باشد. اما اینوبه آن حس نوستالکنم کسی باید نسبتي که گمان نمیازندگی
بر د که مبتنیشش میاي زندگی جدیدي جایگزیني زندگی به عقب رانده و شیوهشیوه
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نشینی مهها و اتومبیل و حوراهسازي و مالکیّت و سوداگري روي ملک و ساخت بزرگتجاري
ي این تغییرات ما شاهد افزایش نابرابري و ناآرامی اجتماعی بودیم.بود و با بروز همه

هاي طبقاتی هاي طبقاتی حادّي وجود داشت یا نابرابريدر آن زمان هر کجا بودید، نابرابري
ي اقلیّت متمرکز شده بود. مثالً روشن است که در ایاالتهاي ویژهوجود داشت که بر گروه
ع ها یا منابمبناي فرصتگرفته بودند که برتبار در دلِ شهرها جامتحده جماعت افریقایی

زمانی بود که از آن تحت 1960ي هاي بسیار اندکی داشتند. بنابراین، دههشغلی فرصت
هایی توجه ي کمیسیونکنند. اگر به عقب بازگردیم و به همهعنوان بحران شهري یاد می

کردند، چه را که باید در قبال بحران شهري انجام داد بررسی میهه آنکنیم که از آن د
شد. تا ایاالت متحده اجرا میهاي دولتی تهیه شد که از بریتانیا تا فرانسه وبرنامه

را مورد توجه قرار دهند. » بحران شهري«کردند این ها تالش میي آنترتیب، همههمینبه
اي از این نوع زیستن،یافتهي روح جراحتراي مطالعه، تجربهمن این بحران را موضوع جذابی ب

تر مملو از جمعیتی شده بود که در گتوهاي شهريبیشدانید که این شهرها هرچهیافتم. می
ي شد. بحران دهههاي فاقد هستی برخورد میچون انسانشدند و با آنان هممنزوي رها می

خوبی آن را دریافت. وي باور داشت که مردم این کامالً بهلوفِبوربحران حادّي بود و1960
گونه باشند باید نظر بدهند، آنانی که که این نواحی چهگیري در مورد ایننواحی در تصمیم

به نواحی شهري موج سوداگري روي امالك نسبتمقاومت کردند مایل بودند با اِعمالِ حق 
که آغاز شده بود به عقب رانند.داري صنعتی را در سرتاسر کشورهاي سرمایه

توانخواهیم نمیري میله را که چه نوع شهاین مسا«نویسید: در فصل نخست می
وجوي چه نوعی از خواهیم باشیم، در جستله که چه نوع مردمی میاز این مسا

پرورانیم، چه سبک مناسبات اجتماعی هستیم، چه مناسباتی با طبیعت را می
اي باور داریم، جدا هاي زیباشناختیشماریم، یا به چه ارزشمیاي را مطلوب زندگی

را که در دل که چارچوب نولییرالی استاي براي آناین مفهوم مقدمهاما» ساخت.
صراحت یادآور شوید. بعداً در این فصل به کمون پاریس اشاره کنیم بهآن زندگی می

پردازي دادي تاریخی براي تحلیل و احتماالً یاري به مفهومکنید و آن را رخمی
هاي تاریخیباید شبیه آن باشد. آیا مثال» حق شهري«کنید که احتماالً چیزي می

ایی هتوانید از چالشدیگري هم هست که بتواند بازتابی از چنین چیزي باشد؟ می
رالی؟خصوص در چارچوب نولیباید سخن بگویید، بهکه با آن مواجه
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خواهیم بسازیم باید بازتاب کنم این گزاره خیلی مهم است که آن نوع شهري که میفکر می
دانید محیط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي، سیاسی و آرزوها و نیازهاي شهري ما باشد. می

ها و روندها را توسعه بخشیم؟ این توانیم این گرایشطور میشهري ما خیلی مهم است. چه
است. بنابراین، براي زندگی در شهري مثل نیویورك باید دور شهر سفر کنید، قدم امر مهمی 

الی دانند اهکه همه میچناني خیلی خاصی رفتار کنید. همهاي دیگر با شیوهبزنید و با آدم
ت که ش این نیساته باشند. معنايدیگر داشنیویورك تمایل دارند رفتار سرد و تندي با یک

ي امور، و حجم انبوه مردم در کنند، بلکه در مواجهه با شتاب روزانهنمیدیگر کمک به یک
در این زندگیبرصی در تعامل با شهر باشید. عالوهي خاها، باید به شیوهراهها و بزرگخیابان

چه زندگی ي آنهاي خاصی از تفکر دربارهاجتماعی محصور و انحصاري در حومه به شیوه
هاي سیاسی متفاوتی را پدید شود. و این چیزها گرایشهد منجر میشهري را باید تشکیل د

زیان دن و محصور بودن اجتماعات خاص بهآورد که اغلب شامل حفظ انحصاري بومی
هاي ي خیلی مهمی براي من است: واکنشدهد. این ایدهچیزهایی است که در حومه رخ می

هاي تاریخی دارد.انقالبی به محیط شهري پیشینه
، نوعی گرایش وجود داشت که در آن مردم نوع متفاوتی از 1871مثال، در پاریس در رايب

جا زندگی کنند، این خواستند انواع دیگري از مردم در آنخواستند، میشهرنشینی را می
اي بود که در آن زمان رخ مصرفی-ي سوداگرانهقات باالتر، توسعهگرایش واکنشی به طب

از کرد؛ انواع متفاوتیشی بود که انواع متفاوتی از مناسبات را طلب میداد. بنابراین شورمی
مناسبات اجتماعی و مناسبات جنسیتی و مناسبات طبقاتی.

خواهید شهري بسازید که مثالً در آن زنان احساس راحتی داشته باشند، ترتیب، اگر میبدین
ها شي این پرسریم بسازید. همهبراي نمونه باید شهر خیلی متفاوتی از شهرهایی که امروز دا

توانیم آن را از خواهیم در چه نوع شهري زندگی کنیم. نمیبه این پرسش گره خورده که می
خواهیم باشیم، نوع مناسبات جنسیتی، نوع مناسبات طبقاتی و نظایر هایی که مینوعِ انسان

ي اي متفاوت، ایدهلسفهاي متفاوت، با في ساخت شهر به شیوهآن جدا کرد. براي من، پروژه
گرفته است، مانند کمون هاي انقالبی شکل میخیلی مهمی است. گاهی این ایده در لحظه

ها یاد کرد مانند اعتصاب عمومی توان از آنتري هست که میهاي بسیار بیشپاریس. و مثال
. کلّ شهر را مردم تسخیر و شروع به ایجاد ساختارهاي1919حوش وحولسیاتلدر

، 2003، در ال آلتو، همین چیزها رخ داد. در2001در بوینوس آیرساشتراکی کردند. در
ایم که نواحی سال گذشته در فرانسه دیده30تا 20انفجاري از نوع دیگر رخ داد. طی 
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ها گاهی این شورشازاند. در بریتانیا هرهاي انقالبی شدهها و جنبشاي غرقِ شورشحومه
کنیم. اي است که تجربه میبینیم که در حقیقت اعتراض علیه زندگی روزمرهمیها را و طغیان

ید توانیابند. نمیآهستگی توسعه میهاي انقالبی در نواحی شهري کامالً بهاکنون لحظه
ي چه شاهدیم دگرگونی سبک شهري در دورهشبه کلّ شهر را تغییر دهید. اما آنیک

، بسیاري از این اعتراضات ویژگی 1970ي ر اواسط دههتر، مثالً دنولیبرالی است. پیش
هاي بسیاري وجود داشته است، و در عمل پاسخ به خیل اعتراضات، شهرنشینی بود؛ جداسازي

لیت وپذیرش مسونفس،بهصول نولیبرالی در مورد اعتمادي شهر براساس این اطراحی دوباره
هاي ممتاز بوده است. بنابراین، مکانشخصی، رقابت، و جدایی شهر به اجتماعات محصور و 

يبختانه، مردم ناگزیرند دربارهاي درازمدت است. خوشي شهر پروژهبراي من، طراحی دوباره
د دهد، مانني مشخصی از زمان رخ میشکلی از دگرگونی انقالبی فکر کنند که طی لحظه

ها را رهبري خانههایی وجود داشت که تسخیر کارکه جنبش2001بوینوس آیرس در سال 
ي موردنظرشان برايها به انحاي مختلف توانستند نحوهو مجامعی برگزار کرد. در حقیقت آن

خواهیم چه هاي جدّي کردند: میدهی شهر را تحمیل کنند و آغاز به طرح پرسشسازمان
خواهیم؟گونه باشد؟ چه نوعی از شهرنشینی را میمان با طبیعت چهباشیم؟ مناسبات

شود از ؟ مثالً میي برخی از این اصطالحات صحبت کنیدتوانید دربارهمی
ي لهرو حل مساایني جذب محصول مازاد و ازشیوه«آمد عنوان پینشینی بهحومه

ي مان در این شیوهدیگر، چرا شهرهايعبارتبحث کنید؟ به» ي مازادذب سرمایهج
مان براي شنوندگان محلیخصوص اند؟ این پرسش بهجمعیت خالی شدهخاص از 
سال گذشته 40تا 30ي شمال شرقی تا نواحی مرکزي غرب امریکا که طی در منطقه

ي پارك خودرو در گویانه است. یا مثالً اکنون هزینهکامالً ویران شده است پیش
که استفاده از هرویین حالیدالر است در60دود ي مرکزي شیکاگو روزانه حمنطقه

انفجار رسیده و همسایگانِ اقلیت غرق در خشونت و فقر و سرکوب در حومه به حدّ
ي این فرایندها صحبت کنید؟توانید دربارهاند. میپلیس شده

هاي بازگردیم کوشش1930ي بازهم این فرایندي طوالنی و دراز است. بگذارید به دهه
ي مازاد پیدا سرمایهکرد راهی براي هزینه کردن این اي وجود داشت که تالش میزدهشتاب

ها راهدانید ساختن بزرگروزولت را داشتید. می» زاییي اشتغالبرنامه«کند. چیزهایی مانند 
ي مازادي که ازاد و سرمایهو کارهایی از آن دست. یعنی تالش براي تکمیل کار م

اي اقعیحلّ ووقوع پیوست هیچ راهتا هنگامی که جنگ دوم جهانی بهش بود. امااحوشوحول
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ز اري اشد. بسیهاي جنگی ـ تولید مهمّات و جز آن ـه این مازاد صرف تالشگاپیدا نشد. آن
دوم ابراین جنگ جهانیترتیب بسیاري از کارگران جذب شدند. بنمردم به ارتش رفتند، بدین

ال مطرح شد: بعد از واین س1945گاه بعد از ي رکود بزرگ را حل کرد. آنلهظاهر مسابه
آید. خُب، ي مازاد میهمه سرمایهد چه رخ خواهد داد؟ چه بر سر اینکه جنگ تمام شاین
ها و در آن زمان این نشینی را در ایاالت متحده داشتید. در عمل، ساخت حومهگاه حومهآن

ي مازاد شد. نخست، سیستم حلّ مشکل سرمایههاي فراوان بود که راهساخت حومه
گاه داشتن خانه در حومهسپس همه بایست اتومبیل داشته باشند، آنراهی را ساختند،بزرگ

ها زمانی رخ داد که اجتماعات ي اینرفت. همهشمار میبه» کاخ«چون ي کارگر همبراي طبقه
1950هاي کردند. این الگوي شهرنشینی بود که در دههي درون شهرها را خالی میفقرزده

کار رفت: در آغاز روز کند چنین بهواره تولید میرمایه همرخ داد. مازادهایی که س1960و 
ین رساندند. اپایان میتري بهردند و روز را با پول بیشکداران با مقداري پول آغاز میسرمایه

ن گذاري آشود: در پایان روز با پول چه کنند؟ خُب باید جایی براي سرمایهپرسش مطرح می
ـ یعنی گسترش ـ پیدا کنند.

تر هایی براي ساختن پول بیشند: گسترش و فرصتاله مواجهواره با این مساداران هممایهسر
ـ صنعتی و مواردي در کجا قرار دارد؟ یکی از فرصت هاي بزرگِ گسترش مانند مجتمع نظامی 

لهکه مازادها جذب شد. اکنون این مسانشینی بود از آن دست بود. اما اساساً از طریق حومه
گاه با وضعیتی . آن1960ي سیاري خلق کرده بود مانند بحران شهري اواخر دههمشکالت ب

گشت و درون شهرها را بار دیگر عمالً به مرکز شهرها بازمیمواجه شدید که در آن سرمایه
ري به تدستِ هرچه بیشهاي تهیکرد. سپس این الگو بازگشت. بنابراین جماعتتسخیر می

، مثالگشتند. برايد به مرکز شهر بازمیمنهاي ثروتکه جماعتنچناحاشیه رانده شدند هم
اي تقریباً ناچیز مکانی مهیا توانستید درست در مرکز شهر به هزینه، می1970در نیویورك 

خواست در کس نمیکنید، چون مازاد انبوهی از ملک در آن محدوده وجود داشت و هیچ
گرایی و مالیه شده بود. صرفکرد: شهر مرکز مها تغییر ي اینشهر زندگی کند. اما همه

ي محل سکونت هزینه دارد. ي اجارهاندازهاشاره کردید پارك کردن ماشین بهطور کههمان
1940ي این تحولی است که رخ داده است. خالصه، این فرایند شهرنشینی در سرتاسر دهه

یک شهرنشینی مجدد رخ داد گاه بار دیگرگسترش پیدا کرد. آن1960ي رخ داد و تا دهه
مند شدت ثروتمرکز شهر به1970ي آغاز شد. بعد از دهه1970ي ي بعد از دههکه در دوره

صرفه بود در عمل اجتماع محصورِ بهمکانی مقرون1970ي تن که در دههشد. در واقع منه
دستان که اغلب حال، تهیعینمند شد. درمند و قدرتغایت ثروتبزرگی براي افراد به
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ي شهرها رانده شدند. یا در مورد نیویورك مردم به ها بودند به حومهاجتماعات اقلیت
هاي شمال نیویورك، یا پنسیلوانیا رانده شدند. این الگوي عمومی شهرنشینی با این شهرك

کنید؟ گذاري پیدا میسرمایههاي سودآوري براي پرسش سروکار دارد که کجا فرصت
هاي سودآور بود. طی این دوره، کم پانزده سال گذشته فاقد فرصتایم، دستکه دیدهچنان

.ش، ریخته شداهايي بخشحجم انبوهی پول به بازار مسکن، ساخت مسکن و بقیه
رخ داد؛ وقتی که حباب مسکن شکسته شد.2008اي بودیم که در پاییز سپس شاهد واقعه

هایی براي جذب افزایش وجوي راهعنوان محصول جستهبنابراین باید به شهرنشینی ب
داري بسیار پویا نگاه کنید که اگر قصد استمرار ي سرمایهروري و محصول یک جامعهبهره

این گونهچه: ال من این استودرصدي رشد کند. سحیات داشته باشد باید با نرخ مرکب سه
بستي بنه از دوراههنحوي کبهکنیمهاي آتی جذب میا طی سالرشد مرکب سه درصدي ر

د دهچه احتماالً رخ میپردازي آنمفهوم»نشینیِ گذشته اجتناب کنیم؟حومهشهرنشینی/
جذاب است.

از:استايترجمهباالوگويگفت
David Harvey and Vince Emanuele, Rebel Cities & Urban Resistance, znet.
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اقتصاد سیاسی فلوراید
فلورایدوارنیشازاستفادهيدربارهراغفرحسینهايگفتهبرنقدي

ورشندامزدك 

ان ، اقتصاددراغفرحسینیادداشتچندي پیش از طریق یک گروه پست الکترونیکی به
د سخنان صریحی بیان کرده بود. متعهد کشورمان برخوردم که در منقبت استفاده از فلورای

ادامه نقد است. نقدي که درمباحث، سوگیري سخنان ایشان قابلگونهسبب آشنایی با اینبه
.پردازدآید هم در روش و هم در محتوا به یادداشت ایشان میمی

ي ل پزشکی را نقد کنند؟ آیا فقط پزشکان حق دارند که در حوزهئتوانند مساچه کسانی می
رو که در این حوزه تخصصی ندارند از این حق آنود اظهارنظر کنند و دیگران ازتخصصی خ

فشرد، در درستی بر صالحیت و دانش منتقدان پاي میهند؟ این رویکرد اگرچه بامحروم
ها اعم از سیاست و ي رشتهگرایانه است که با تخصصی دیدن همهیافتی نخبهحقیقت ره
آید محروم و چه بر سرشان میي آننظر دربارهپزشکی و جز آن افراد را از اظهاراقتصاد و 

فقط باید مدرك دانشگاهی ویش افراد فقطکند. در این گرامیي عمومی را تلویحاً نفیحوزه
در آنهاي آمریکایی و اروپایی) گاههم از دانشگاه معتبر و در جهان سوم عموماً از دانش(آن

هاي غیرتخصصی افراد در اینحساب بیاید. اما با اظهارنظرشان بهزمینه داشته باشد تا سخن
راند؟ یا با این » صالحیت و سواد«چوب ها چه باید کرد؟ آیا این منتقدان را باید بازمینه

شان را نظر کنند، سخناند اظهارآیچه بر سرشان میي آنتوجیه که افراد حق دارند درباره
راتیک کوگوش گرفت؟ بدون تالش براي پاسخی جامع به این پرسش، نویسنده رویکرد دمبه

متخصصان هر رشته با توجه به معنی که اینکند. بهنهاد میجوي نخبگان را پیشو مشارکت
ي اقناعی و با زبانی مفهوم در اختیار شیوهرنظر افراد، نقد و نظر خود را بهسخنان و اظها

ي عمومی بسپارند. این کار باعث ایجاد ها را به حوزهگیريمخاطبان بگذارند و سپس تصمیم
تر ممکن ضایی روشنسازي را در فرو سیاستاینشود و ازمی)debate(فضاي بحث عمومی

سازد.می
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و ي بهداشتبینیم که نوشتن در حوزهدر مورد خاصی که در ابتداي مقاله از آن گفتیم، می
تواند دچار آفت دندان) از سوي یک اقتصاددان نیز میوجا بهداشت دهانرمان (و در ایند

گشایند و بامیي اصلی را شان سه جبههعامیانه سخن گفتن شود. حسین راغفر در مقاله
هاي عمومی برنامه-2ي استفاده از فلوراید، نحوه-1به انی هشدارگونه و ژورنالیستی نسبتزب

دهد. این سه جنبه هر یک به نقدي جداگانه نیاز هاي مالی انذار میالبی-3فلورایدتراپی، و 
دارد:

ته پزشکی شناخدر دندانهاست کهاستفاده از این ماده و اثرات آن سالفلوراید:ازاستفاده
شود. سیستماتیک به این معنیصورت سیستماتیک و موضعی استفاده میدوشده است و به

است که با خوردن و آشامیدن مواد حاوي فلوراید، این عنصر فعال جذب بدن و در نقاطی 
ثر اشود. حضور فلوراید در ساختمان دندان احتمال مانند دندان و ساختار مینا جایگزین می

اید گونه از فلوراید بي ایندهد. البته استفادهزا را بر دندان کاهش میهاي پوسیدگیباکتري
تواند اثر سوئی بر مینا داشته که جذب زیاده از حد فلوراید، میساب شده باشد، چرابسیار ح

دا کاهش پیباشد و آن را به سایش بسیار حساس کند، گرچه در همین حالت هم پوسیدگی 
ي موضعی است. شود و آن استفادهاي دیگر نیز استفاده میگونهکند. از فلوراید بهمی

ها که روزانه استفاده می شوند. ي موضعی خود سه صورت دارد: خمیردنداناستفاده
گیرند و در آخر ژل یا وارنیش فلوراید ها که روزانه یا هفتگی مورد استفاده قرار میشویهدهان

کار پزشکی آن را بهپزشکان و اصطالحا بر روي صندلی دندانان و یا دندانکارکه بهداشت
ود فلوراید از خها چسبیده و اي چسبنده است که بر روي دندانبرند. وارنیش فلوراید مادهمی

يکند. استفادهعلت چسبیدن به دندان احتمال بلع آن کاهش پیدا میکند و بهآزاد می
یم که بینجا میکاهش پوسیدگی دارد. تا ایناي در أثیر ثابت شدهموضعی از فلوراید نیز ت

ي علمی ندارد.این عمل وجههو سر و صدا بر ضدّ» تزریق فلوراید«نگرانی از 
، )community based(محور هاي اجتماع: برنامهفلورایدتراپیعمومیهايبرنامه
هایی هستند که برنامه)School linked(و یا مرتبط با مدرسه)School based(محور مدرسه

ریزي اجتماعی و تخصیص گنجند. یعنی برنامهمی)Public Health(در متن سالمت عمومی
منابع عمومی (درآمدهاي دولتی و مالیاتی) براي آن باید صورت گیرد. چنین وظایفی عمومأ 

و از جانب » نکردن دولت و وظایف آبزرگ«گرا با انگ مداران راستاز سوي سیاست
رو ي درمان از سوي دولت روبهفکران نولیبرال با تهمت محدود کردن انتخاب شیوهروشن

ها که دولت با انجام این کارهاي عمومی، انساناستلیبرال اینفکران نوشود. نظر این روشنمی
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بین کند. البته تفاوت دیدگاهیانتخاب درمان) محروم میرا از آزادي انتخاب (و یا عدم
که ها وجود ندارد. چراي این مقاله و حسین راغفر در مخالفت با منطق نولیبرالنویسنده

شود. ي سالمت و درمان منجر میبه چه نتایجی در عرصه)!(خواهدانیم این منطق آزاديمی
ان جامعه با مشکالت بسیار هاي عمومی، فرودستخصوص و در نبود برنامهدر این مورد به

رو خواهند شد و چون پولی براي درمان ندارند خدمات مناسبی نیز دریافت دندان روبهودهان
ران نولیبرال فشاري واردفکنخواهند کرد که البته درد و رنج این فرودستان به وجدان روشن

دندان (که فلورایدتراپی فقط یکی از وهاي عمومی سالمت دهانحذف برنامهبا !کندنمی
گیرند ولی چون دندان قرار میویز در معرض افزایش مشکالت دهانان نهاست) فرادستآن

ی پزشکقیمت دندانپولی براي خرج کردن خواهند داشت، مشتریان خوبی براي خدمات گران
خواهند بود. این افراد با خرج کردن ادواري پول براي رفع مشکالت دندانی اقتصاد بازار آزاد 

شوند و با خلق پزشکان نیز از این امر منتفع میو دنداندهند پزشکی را رونق میدندان
هاي نو (مثل غوغا بر سر مضرات آمالگام و ایجاد تقاضاي کاذب) بر گرمی بازار خود درمان

عمل ش نیزاي متبوعطبقهبر ضدّاخصوص حتي بهد. نولیبرالیسم در این نقطهمی افزاین
ي سالمت عمومی لهاان نهادگرا (راغفر) به مساقتصاددکه چرا رویکرد یک کند. اما اینمی

ها باشد، پرسشی است که ایشان باید به آن پاسخ دهد.باید شبیه نولیبرال
ي کاهشچه گفته شد، استنادات این اقتصاددان براي هشدار و انذارش در زمینهبر آنعالوه

ال ورنبلکه در یک ژپزشکی هم نه در کتب درسی دندانضریب هوشی مبتنی بر یک مقاله آن
دگان خود نویسناوت و اعتبار چندانی ندارد، که حتتنها قاست، که نه» سیستماتیک ریویو«

کاهش اتکا نیست و ایننظر چندان قابلشان بهکه نتایجاند گیري اذعان داشتهمقاله در نتیجه
چند که هر1ي هوشی باشد.ي نرمال ضریب خطاي میزان بهرهتواند در بازهضریب هوشی می

ساله اند، این مگیري در نظر گرفتهاندازههوش را امري کمّی و کامالً قابليلهانویسندگان مس
که تعیین هوش بیش از سنجش کمّی نیاز به کند، چراطاي بسیاري را تولید میخود خ
نویسندگانکه استي مورد استناد ایندر مقالهي آخري ممتد کیفی دارد. اما نکتهمشاهده

تأثیر اند نهتهاین مقاله تأثیر فلوراید موجود در آب آشامیدنی را بر ضریب هوشی اندازه گرف
ي فلوراید!شویهي وارنیش یا دهانواسطهفلورایدتراپی به

ها و منافع و احیاناً مضرات وارد کردن فلوراید در آب آشامیدنی و استفاده از خمیردندان
ي بخش ي علمی که سازندهها مقالهاي بالغ بر دهدار را در مجموعههاي فلورایدشویهدهان

همین 30توان یافت. در فصل یم2لد است،نآدپزشکی کودکان مککتاب مرجع دندان10
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پزشکی مورد بحث قرار گرفته و بهتر ي دندانکتاب نیز رویکردهاي سالمت عمومی در زمینه
اد مطالعه شوند.است که پیش از نوشتن مقاالت غالظ و شد

هايدر کشورهایی که سالمت کاالست و یا در حال بدل شدن به آن، البی		مالی:هايالبی
واره در حال رایزنی براي کسب هم)Pharmaceuticals(هاي داروسازيمتعدد ابرشرکت

هاي بسیاري را زیر نفوذ اند و یا رسانهر دولت نفوذ کردهامتیازات مختلف هستند، یا د
کنند. این پا میواي دستد پشتیبانی رسانههاي پرپول براي خوآورند و با چمداندرمی

پزشکان ها فقط به فکر تصویب قوانین و انحصارات نیستند بلکه با پزشکان و دندانشرکت
شانها را به خرید و یا تجویز داروها و محصوالتکنند و آننیز روابطی ویژه برقرار می…و

ي کاري و با حفظ شئونات پزشکان ي این موارد در قالب یک رابطهنند. همهکترغیب می
چند که در باطن منظورشان هم این خود نگیرد هرگیرد تا احیاناً شکل رشوه بهمیصورت

ت باید به حفظ صور«کند که: جا مصداق پیدا میالمثل آمریکایی در اینباشد. گویی ضرب
هر یک از خوانندگان پزشک » در هنگام نقض قانون!خصوصظاهر قانونی همت گماشت به

هاي باالتر بیمارستانی قرار دارند، حداقل یکی از که در رتبهخصوص آنانپزشک، بهو دندان
دعوت تأسیس بهت در یک بیمارستان تازهاند. مثال پزشکان رادیولوژیساین برخوردها را دیده

رد شوند تا عملکولوژي به سفري کاري برده میهاي رادیي دستگاههاي سازندهیکی از شرکت
بازدید ي چندساعته برايهاي دیگر ببینند. این سفر یک برنامهها را در بیمارستاناین دستگاه

هاي تفریحی آنتالیا!بهشت-اي در یکی از هتلتوري یک هفتهاز بیمارستان کذایی دارد و 
.…ي ماجرا اصالً سخت نیستحدس زدن بقیه

ي اند یک مادهاعث شدهها دارد که باش اشاره به همین البیاغفر نیز در مقالهحسین ر
اگر این ات وارد و در مدارس توزیع شود. حتنام فلوراید از طریق وزارت بهداشخطرناك به

هاي پنهان قدرت و ثروت در این امر کوشا باشند، بهتر است به له درست باشد و دستامس
مان را متوجه خط اول (یعنی رویکردهاي بهداشتی) کنیم خط آخر که نوك حملهجاي این

داند که میزان تجارت هاي پرهزینه) را هدف بگیریم. آیا دکتر راغفر میدرمان (مثالً جراحی
هایی در این ي آخر است) به چه میزانی است؟ چه شرکتایمپلنت (که یک درمان مرحله
اي براي تبلیغ و ترویج برند ها و سفرهاي لوکس و پرهزینهکار دست دارند و چه کنفرانس

کنند؟ در پایان آیا نباید پرسید چه انگاره و یا چه دست پنهانی این اقتصاددان خود برگزار می
تر از واردات ریالی را عمدههزاربرده که خطر واردات فلوراید بیستنهادگرا را به این سو 
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ل می ئکردن بسیاري مساالی که پاسخ به آن به روشنود؟ سنریالی ببیمیلیونایمپلنت ده
انجامد.

هایادداشت
ا در تحلیل مکه کاهش ضریب هوشی مرتبط با قرارگرفتن در معرض فلوراید (کهبا آن. 1

ي خطاي معمول در تعیین ضریب هوشی قرار در بازهارسد و حتمینظر ارائه شده) اندك به
(مواد هاگیرد، اما نباید فراموش کرد که همانند دیگر تحقیقات مربوط به نوروتوکسینمی

ص، مشخسمت چپ در یک جمعیت م عصبی) چولگی (گرایشِ) منحنی بهمضر براي سیست
ي منحنی که این چولگی چپ در میانهخصوصرود. بهشمار میاي بهتوجهخود تأثیر قابل

باشد.
اقعی که میزان وگرفته شود، چراکارستاي کاهش استفاده از فلوراید بهي ما نباید در رامطالعه

و این تحقیق فقط ارزش [برخورد هر یک از کودکان با فلوراید هنوز شناخته شده نیست 
بندي کودکان کن است اشتباهاتی در ردهجا که در این مطالعه ممویژه از آن. به]آماري دارد

از ي هر یکاز نظر میزان دریافت فلوراید صورت گرفته باشد، زیرا منابع آبی مورد استفاده
کودکان معلوم نیست.

Developmental Fluoride Neurotoxicity: A Systematic Review and Meta-Analysis
Anna L. Choi,1 Guifan Sun,2 Ying Zhang,3 and Philippe Grandjean1,4 volume 120
| number 10 | October 2012 • Environmental Health Perspectives.

مترجمان: دکتر پزشکی براي کودکان و نوجوانان. ) دندان1391دانلد و آوري و دین (مک. 2
میقانی، دکتر توتونی، دکتر دانشور. تهران: انتشارات رویان پژوه.
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بازسازي مفهوم دشمن
امین حصوري

بوك براي در فیس		ي اسراییلي رسمی وزارت خارجهنام صفحه» به فارسی		اسراییل«
ي ي رسمی وزارت خارجهصفحه«ي این عنوان، عبارت زبان است. در ادامهمخاطبان فارسی

(به		»Government Organization«آید و در پایین آن نیز عبارت انگلیسیمی» اسراییل
دوستی با مردم «در راستاي معناي سازمان دولتی) قید شده است. کسانی که احتماالً

کردن »الیک«اند (با این صفحه پیوستهها ـ به جمع دوستانـ فارغ از ستیز دولت» اسراییل
اید شبوکیي فیسدانند. حامیان ایرانی این صفحهرا می» سازمان دولتی«معناي 		آن)، قطعاً

اند که براي اعالم دوستی با مردم اسراییل (در معناي ي بدیهی غفلت کردهاز این نکته
ي این کشور نیست.»ي وزارت خارجهصفحه«یادشده) نیازي به تأیید 

ي اسراییل)، رسمی وزارت خارجهياین انتخاب مجازي (اعالم دوستی با صفحه		اگر فرضاً
اهی که چنین اشتباینانگارانه نبوده باشد (کمادي سهلتأیی		حاصل اشتباهی سهوي و صرفاً

ي سیاسی با کسانی که از این تصحیح است)، مواجههمجدد قابل» کلیک«سادگی با یک به
نندکتلقی می» انتخابی شخصی«آن را انتخاب خود به هر دلیلی دفاع می کنند و احیاناً

ي سیاسی مستقیم خواه که در ساحت روابط شخصی، مواجههتواند باشد؟ گو اینگونه میچه
سازد.سوي ارتباطات متقابل را متأثر میوسمتناخواه کیفیت و

نار کهیچ انتخابی را از شمول نقادي بر، »آزادي انتخاب«نخست باید گفت نفس پذیرش 
هاي ما در نسبت با واقعیت، دنیاي پیرامون ما را شکل خابدارد: از سویی مجموعه انتنمی
ا، هکنند؛ و از سوي دیگر مضمون این انتخابدهند و در جهت تداوم یا تغییر آن عمل میمی

بسته با جایگاه ما در مناسبات جهان دهند، همي نگاه ما به واقعیت را بازتاب میکه نوع ویژه
اي هستند که هر یک تصویر خاصی هاي ستیزندهز روایتکه متأثر اچنانواقعی هستند، هم

یم ها باشکه ما مستعدّ پذیرش کدام دسته ار روایتکنند (ایناز دنیاي واقعی را ترسیم می
لحاظ ههاي سیاسی ما بانتخابعمدتاً به نوع جایگاه عینی ما در واقعیت وابسته است). بنابراین 

ر طوتوانند بهها نمیي آنارز نیستند و همهساساً همها با واقعیت، انسبت میان مضمون آن
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آمیزي در کنار هم قرار بگیرند. یعنی طور مسالمتچون سالیقی زیباشناسانه بهخنثایی هم
ي آن را دارد (در جهت رازورزانه اي که نظم لیبرالی داعیهبرخالف نزاکت سیاسی ریاکارانه

ره نبردي در جریان است که آماج این نبرد، تصاحب واهاي ما همکردن واقعیت)، میان انتخاب
آزادي «به نظر شخصی افراد (یا » احترام«چه که در پس واقعیت بیرونی است. در واقع آن

ي ها در عرصهشود، ستیز ناگزیري است که میان نظرات و انتخابفردي) پنهان می» انتخاب
ي آزاد«اطی بر د. از این نظر تأکید افرها در مناسبات واقعی جریان دارهاي بیرونی آنداللت

یني اکنندهبودن این آزادي، پنهانسازي صوريدموکراسی، ضمن پنهاندر لیبرال» انتخاب
ي هادیگر را (در زنجیرهي امکان یکاي دایرهبستهطور همهاي ما بهواقعیت است که انتخاب

»حقّ مالکیت خصوصی«سازند؛ این امر درست همانند تابوي لیبرالی بالفصل) محدود می
قّ ح«زمان از طور همتوانند بهبزرگ است که همگان نمیي این تناقض است که در بردارنده

روعیت مشاکثریت،» انتخاب آزاد«مثال وقتی برآمد بیرونی برخوردار باشند. براي» یتمالک
هاي یافتن اقدامی سیاسی باشد که به موجب آن مردمی بر خالف میل خود از زیستن در خانه

شوند. بنابراین (زادگاه) خود محروم شوند، آن مردم از انتخاب محلّ زندگی خود محروم می
اند، در سطوح مختلف به ي ما با واقعیتکه متأثر از نسبت ویژههاي ما ضمن اینانتخاب

پشتیبانی انفعالی (و ظاهراً اشوند. حتا تغییر واقعیت منجر میتولید یا بازسازي یباز
سیاسی) ما از یک دیدگاه سیاسی معین، در پیوند با انبوه رویکردهاي احتمالی مشابه، در غیر

رد گیدر فضاي عمومی قرار میهاي معین گفتمانیمولفهخدمت تقویت یا تضعیف برخی
اي از هاي ویژهرد اشکال و رویهبها پیشایی هر یک از این گفتمانکه آماج نهحالی(در

گري در واقعیت بیرونی است).دخالت
اسی بنیادین در مقابل هم هاي سیلحاظ باورها و انتخابکه بهصورت در جاییایندر

ن اکه تظاهر به دوستی مستلزم پنهدوستی اساسا ممکن است، یا اینيایم، آیا ادامهایستاده
وگو و جایگاه و کردن بسیاري از ستیزهاي واقعی است؟ در این میان امکانات واقعی گفت

تواند نسبت ما با واقعیت را وگوي انتقادي میي آن کجاست؟ آیا گفتمرزهاي محدودکننده
هاي آنتاگونیستی فایق آید و اثرات مستقیم چنان متحول کند که بر شکاف دیدگاه

مان) را هاي سیاسیگیريي ناهمگون ما (در اتخاذ جهتاهاي زیستههاي عینی و فضجایگاه
وهاي وگي این گفتدالنهي اتکا در برپایی و تداوم همصورت نقطهاینبه حداقل برساند؟ در

ن که مثال در مضموانتقادي کجاست؟ آیا باور مشترك به مفهوم عام و انتزاعی از انسان (چنان
ست) براي چنین کاري بسنده است؟نهفته ا» حقوق بشر«گفتمان 
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که در ساحت ارتباطی و فضاي عمومی پافشاري بر ایجاد و تداوم رغم اینباید اذعان کرد به
تنها ابزار تعامل عقالنی جمعی) امري يمثابههاي مختلف (بهوگوهاي انتقادي در حوزهگفت

مندي چون الیهي کارایی این ابزار اغراق کرد، بایسته است، اما نباید در میزان قابلیت و دامنه
. شدنی نیستوگو رفعز آن از طریق گفتهاي آنتاگونسیتی برآمده اعینی جامعه و شکاف

ي یابی به روندو طبقاتی دستهاي متفاوت/متعارض اجتماعی براي عناصري متعلق به الیه
دالنه (حول موضوعات بنیادین) تنها با این فرضِ تقریباً محال هاي انتقادي هموگواز گفت

ر ها و دپذیر است که پیشاپیش در مورد ضرورت از میان برداشتن این مرزها و شکافامکان
شده باشد.آمدهاي کلّی این امر توافق حاصل ي پذیرش ملزومات و پیواقع درباره

یابند (امري که ن تدوام میرغم اختالفات در باورهاي بنیادیها بهدر عمل، جایی که دوستی
تري دارد)، بر بروز در ساحت روابط اجتماعی، در فضاي ارتباطات مجازي عمومیت بیشعالوه
ی عمیق یا ها وجود دارد و نه شناختتصور است که عمدتا نه عمقی در آن دوستیقابل
بخشد، جدا ها را تداوم میر این حالت دوستیچه دبه آن باورها. آناي جدّي نسبتبنديپاي

ها و مالحظات مادّي داشتهاي عینی و چشمرفتاري، مراتبی از وابستگی-هاي روانیاز عادت
(در معناي وسیع کلمه) است.

تی دسعین هم(در» تظاهر به دوستی«ي در برابر چون برنهادترتیب مفهوم دشمنی هماینبه
ي جاري در اي که ستیزهابستگی تصعنیشود تا از همهاي متخاصم) ظاهر میدر مشی

جا نایزدایی کند. در پوشاند افسوني غالب فرادستان مینفع جبههمناسبات اجتماعی را به
معنی ارجاع به جدیّت و شناسی اجتماعی بهلحاظ هستیبه» دشمن«تأکید بر مفهوم 

اسی لحاظ سیکید بر مفهوم دشمن بهکه تاکننده بودن این مبارزات است؛ ضمن اینتعیین
ي فرودستان در پیکارهاي جاري طبقاتی راهی با جبههبستگی براي هممعناي دعوت به همبه

ي موجود است. مشخصاً در مناسبات گرانهدیدگان علیه وضعیت ستمو مبارزات نابرابر ستم
سانی که آگاهانه از جنگ و اشغال و نابرابري و استثمار و ستم و تبعیض واقعی امروز، ک

و ها و ملزومات ماديطور فعال به توجیه آنکنند (یا بهدفاع و پشتیبانی میسیستماتیک
انی کس» دشمنان«لحاظ سیاسی ناخواه بهآیند)، خواهها بر میهاي فرهنگی برقراري آنزمینه

کنند. چون ي دنیاي معاصر مخالفت/مبارزه میشدههاي عاديهستند که با این واقعیت
ناپذیرند. طور بنیادین آشتیکنند، بهفاع یا با آن مخالفت میمناسباتی که این دو طیف از آن د

ها وي ساحتآنتاگونیسم عینی موجود در مناسبات انسانی که نمودهاي بیرونی آن در همه
ها بهاي که انسانتواند در روابط اجتماعیاند، نمیاهدهمشهاي درونی جوامع قابلبنديالیه
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شوند بازتابی نداشته باشد. از این نظر حضور ي محدودي از اختیار) واردش میاجبار (و دایره
تر از آن است که بتوان در قالب در زندگی واقعی ما خیلی جدّي» دشمن«مفهوم 

ش ساخت.اي بشردوستی نامحدود یا اخالق پنهانبینانهخوش
ت شان دوسي انسان بودنواسطهطور عام و صرفاً بهها را بهتوان آدمدرسطح انتزاعی البته می

لحاظ سیاسی دشمن ها بهتوجهی از آنر با بخش قابلداشت، اما در واقعیت انضمامی، ناگزی
وفاداريِ خواهیم بود، که از قضا در سطح هوشیارانه، دلیل این دشمنی ـ تاحدودي ـ همان 

حال حقوق همهکه مستلزم آن است که دراینتناقض به مفهوم عام انسانیت است (گوبی
بودگی عمدتاً انتخاب پیشینی ما نیست، د را نیز مراعات کنیم). این دشمنانسانی دشمن خو

ي امر جمعی استما در حوزههاي اساسی ي پسینی برآمده از عملکردها و انتخاببلکه نتیجه
ناخواه در خدمت منافع و اعی، خواهي همان آنتاگونیسم موجود در ساختار اجتمواسطههکه ب

هاي ناخواسته در صورتی ممکن مناسبات متضاد قرار دارند. ظاهراً اجتناب از این دشمنی
نظر کنیم و به خیال خود هاي سیاسی خود صرفهاي آگاهانه و انتخاباست که از کنش

ما » اییاعتنبی«صورت هم ایندراپیشه کنیم. اما حت» اعتنایییب«نسبت به قطار سیاست
اي،در خدمت حفظ مناسبات موجود خواهد بود و بسته به میزان آگاهی در اتخاذ چنین رویه

ناپذیر هاي متقابلِ موجود اجتناببنديرو دشمن در صفباز هم حدي از وارد شدن به قلم
خواهد بود.

دلیل باور به آمیز جلوه کند که درست بهتناقضتراکنون کمبا این توضیحات شاید 
سیاسی یا » دشمنی«شمول بودن انسانیت، در ساحت روابط اجتماعی، گریزي از این جهان

مرزبندي دشمنانه نیست.
اي نیست. انسانی کار سادهي روابط رو دشمن در حوزهاما در عمل، شناسایی مرزهاي قلم

ی رسهاي سیاسی افراد وقوف/دسته ماهیت یا کلیّت باورها و انتخابخاطر که اغلب باینبه
ها و ي آرا و یا کنشها و تناقضات موجود در مجموعهدلیل ناسازگارينداریم، و نیز به

که بسیاري از افراد هنوز در باورها و رویکردهاي هاي سیاسی افراد. ضمن اینگیريجهت
اي سیستم هاي فرهنگی و رسانهاند (اینان صرفاً آموزهشان به ثبات نسبی دست نیافتهسیاسی

ها رسیده باشند). از سويکه لزوماً به فهم و باور عمیقی از آنآنکنند، بیمسلط را واگویه می
ها لزوماً تطابقی هاي اجتماعی و طبقاتی آندیگر میان رویکردهاي سیاسی افراد و جایگاه

ها گیري طبقاتی نهایی انسانیک و همیشگی وجود ندارد، بلکه جهتبهمحکم و تناظري یک
ست که ي اها در فرایندز مضمون مواجهات آنمتأثر ادر روند ستیزهاي اجتماعی تاحدودي
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ها ما را به ي ایندهد. همهها شکل میي آنها را از خالل تجربیات زیستهدرك سیاسی آن
بار گرداند. با این تفاوت که اینمیزدن به آن بازوگوي انتقادي و ضرورت دامنت گفتاهمی

آن را. ها و اهداف واقعی که ضرورتچنانشناسیم، همهاي ساختاري آن را میمحدودیت
ي هاهژمونیک در ساحتبرد عملیِ مبارزات ضدّکه از طریق پیشاستوگوها آنهدف این گفت

اجتماعی و ارتباطی، در خیل انبوه کسانی که ناخواسته و ناآگاهانه در اردوگاه دشمن قرار 
ویژه از میان انبوه برانگیزیم. بهبخش را راهان و دوستان آتی مبارزات رهاییاند، همگرفته
ي خود، هاي سیاسی نااندیشیدهلحاظ مشی انفعالی یا بینش و انتخابدیدگانی که بهستم

وگوهاي اند. تعامل مستمر با جامعه از مسیر گفتسو شدهناخواسته با اردوگاه دشمن هم
هاي مرزدشمن را در روتواند به شناسایی مختصات واقعی دشمن بیانجامد و قلمانتقادي می

.گذاري کندواقعی آن نشانه
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گو با مایکل برآوُيوگفت
پرویز صداقت|وُيبرآمایکلباهریسکِوانگويوگفت

است.امروزجهاندراجتماعیعلوميعرصهدانشمندانترینمطرحازیکیوُيآبرمایکل
»شناسانهجامعهمارکسیسم«کهاستچیزيآنمدافعواجتماعیپردازنظریهنگار،قوموي،
ريساختاتفاوتينحوهوکارفرایندیعنی»تولید،سیاست«يزمینهدروُيرآبخواند.می

مجارستانومتحدهایاالتزامبیا،درمیدانیهاییپژوهشجهان،درسرمایهوکارمناسبات
زاکالیفرنیابرکلیدانشگاهشناسیجامعهدپارتماناستادعنوانبهوياست.دادهانجام
ردهکتأکیدوارههموُيآبراست.برخورداراينوآورانهنظرييتجربهوغنیپژوهشیِ يتجربه
یاريجهانیسطحدراجتماعیينظریهبازسازيدرمابهمحلّیسطحدرمشاهداتکهاست
دانشگاهیانازجاآندروبودامریکااسیشنجامعهانجمنرییس2004سالدرويکند.می

انجمنرییسوُيرآبمایکل2010سالدربشوند.»میعموشناسیجامعه«درگیرتاخواست
ایرانهبتخصصیهايیشآهمدرحضوربرايدوبارتاکنونويشد.شناسیجامعهالمللیبین
نزدیکخاورالعاتمطبخشکارهمهریس،کِوانراحاضروگويگفتاست.کردهسفر

اقتصادنقدسایتدرفارسیزبانبهانتشارمنظوربه2012دسامبردرپرینستون،دانشگاه
است.دادهانجاموُيآبرمایکلباسیاسی

کردنفروکشازاينشانههیچجهان،سرتاسردرهادولتتالشسالپنجپیدر
دراقتصادي،ریاضتشاهدامریکاواروپادرشود.نمیمشاهده2008جهانیبحران

جنوبی)افریقايوچینهند،روسیه،(برزیل،BRICSسبریکگروهاقتصادهاي
هستیم.مالیيسرمایهقدرتکنترلدرناتوانیورشد،الگوهايفرسایششاهد
گونهچهراجهانسرتاسرمردمبرشاآمدهايپیوداريسرمایهجاريبحران

کنید؟میارزیابی بحران مالی که اوج2008بین بودیم که بحران بله، درست است که بسیاري از ما خوش		
شده را پدید در آسیا و امریکاي التین بود در نهایت نوعی اقتصاد نظارت]هاي قبلدهه[
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صرفاً در سرتاسر جهان گسترش یافت و اکنون از 2008آورد، اما در عمل بحران سال می
جاي چالش با ها بهیابد. این دور جدید بحراني یورو تبلور میان حوزهتر در بحرهمه نمایان

ي مالی را تحکیم خوانم، سرمایهشدن میچه من سومین موج بازارينولیبرالیسم، یا آن
رصتی براي تر فبار نیست که بحران اقتصادي نشان داده که بیشنخستینبخشیده است. این 

این گمان نیستم که الگوهاي رشد در کشورهاي برزیل، ش. بر اسرمایه است تا مخالفان
تر، ندهتر، درروسیه، چین، افریقاي جنوبی و هند فروکش کرده، بلکه این الگوها صرفاً قاهرانه

که آیا برزیل ناند. ایاز طریق سلب مالکیت شدهبر انباشت ر مبتنیتتر، نابرابرتر و بیشناموزون
پرسش جالبی است، اما تردیدي نیست که این موضوع در هند جا استثنا است یا خیر در این

کند.و روسیه و چین و افریقاي جنوبی صدق می
جنوب،وشمالجهان،سرتاسردرجدیدياعتراضیخیزشخودراههمبهبحران
لحظهایندرآیاهستند.هنگآناهموناهمگنهاجنبشاینامااست.آوردهپدید

درگرایانهچپهايجنبشباشیم؟داشته»جهانیچپ«ازتصوريتوانیممی
وهاجنبشساختنبرايچنینهمیابند؟توسعهتوانندمیگونهچهجهانسرتاسر

است؟مؤثرترهاییاستراتژينوعچهاجتماعیتغییرترویج
وجود آورده، ه آخرین دور انباشت سرمایه را بهمطمئن نیستم که بحران به همان اندازه ک

اي وجود دارد: گفته بودم که پنج الگوي مشخص منطقهباشد.» خیزش جدید«ل ایجاد عام
هاي دیکتاتوري هستند؛ مبارزات ارضی در چین و هند هاي عربی که گویا علیه رژیمخیزش

و امریکایی التین؛ مبارزات مردم محلّی علیه ریاضت در جنوب اروپا؛ جنبش تسخیر که 
سازيهاي دانشجویی علیه خصوصیداده است؛ و سرانجام جنبشي مالی را هدف قرار سرمایه

ها هاي مشترك دارند. نخست، این جنبشها همگی برخی ویژگیآموزش عالی. این جنبش
هاي ملّی هستند گو ها جنبشي آندیگر اشتراك دارند، یعنی همهدر وجه تمایزشان از یک

ي جدایی سیاستها با مشاهدهي این جنبشدیگر دارند. دوم، همهکه پیوند جهانی با یکاین
ردید ي شک و تدیدهي مالی است، بهگوي سرمایهپاسخانتخاباتی از قدرت سیاسی که اکنون

ي دموکراسی ازها در پی ابداع دوبارهکنند. سوم، این جنبشدموکراسی نگاه میبه لیبرال
ها بردهی این جنبشني دموکراسی مستقیمِ مردمی هستند و شکل سازماطریق توسعه

اشکال مختلف ارتباط افقی تمرکز یافته است. این الگوهاي دموکراسی مشارکتی اغلب 
ي کاملی در امریکاي التین یافته است. چهارم، چنین دموکراسی مستقیمی بر کنترل توسعه

واسطه تأکید دارد، هرچند از طریق مندِ بیي اجتماعات قدرتسپهر عمومی و توسعه
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ها با سرکوب رفت کرده است. سرانجام، این جنبشهاي اجتماعی جدید نیز پیشرسانه
ها در بازسازي شدیدي از جانب نیروهاي پلیسِ نظامی مواجه شده است. اما این جنبش

. شوندهاي نو بار دیگر پدیدار میهاي نو و در مکاني خودشان مهارت دارند و در شکلنوآورانه
توان گفت با اعتراضی سیّال علیه نیرویی بهره ببریم، میباومنزیگموند اگر از اصطالح

رو هستیم.انجمادیافته روبه
شدن ها قرار دارد واکنش به چیزي است که موج سوم بازاريچه پسِ پشت این جنبشآن
ي بنیادگرایی بازار در نامم. نولیبرالیسم، اگر آن را چنین بخوانیم، نخستین دورهمی

. شته استهاي نوزدهم و بیستم وجود داي در سدهاهبهاي مشانیست، بلکه موجداري ایهسرم
شدن بلکه گسترش آن به کاالهایی است که تاکنون تنها عمق بازاريي این موج سوم نهنشانه

شود باید بر آغاز می1970ي اند. در این دوره که در دههناشده نبودهي تنظیمتابع مبادله
کاالهاي «کارل پوالنیچهن کاالیی شدنِ چهار عامل تولید (آنمبناي مناسبات میا

خواند) یعنی کار، طبیعت، پول و دانش بیندیشیم. بنابراین جنبش تسخیر و می» موهومی
امنیت شدن کار و رشد عدمیا بازکاالییشدن،مبناي کاالییتوان برجنبش مردم محلّی را می

رد، با هم درصد را در بربگی99تري از هرچه بیششغلی در چنان مقیاس اجتماعی که شمار 
گرایی و بار سنگین بدهی نیز با آن پیوند دارد. بسیاري از آن مالیهبرمرتبط ساخت، اما عالوه

شدن زمین استت و کاالییمبارزات در چین، هند و امریکاي التین مرتبط با سلب مالکی
دنبال رسی عمومی به دانش بهکیت از دستکه جنبش دانشجویی در پیوند با سلب مالحالیدر

هاست اما برخی تر از اینشدن تولید و انتشار آن است. البته، خیلی پیچیدهکاالیی
ش روشن است.اآمدهايپی

به موقعیت دفاعی کشانده شده قبل از هر چیز، جنبش کارگري در سطح ملّی و جهانی
ش ااند تا برايتري از مردم آمادهشکه استثمارشدن امتیازي است که شمار هرچه بیچرا

نفع تی مانند اعتصاب را به سالحی بههاي سنّخودشان را قربانی کنند. اکنون سرمایه سالح
ویزي است آکند و اعتصاب دستخود بدل کرده و از آن براي اخراج کارکنان استفاده می

غیررسمی کردن نیروي کاران، براي تحمیل شرایط هرچه بدتر کاري ـ سپردن کار به پیمان
شدن و اخراج از کار است که اهمیت ي کاالییسپاري کارها و جز آن. این تجربهکار، برون

تواند بازار، میيي تولید که تجربهیابد. دوم، اکنون باید بپرسیم که آیا، نه تجربهتري میبیش
. خواند، باشدبش میجنچه پوالنی ضدّدهی جمعی علیه بازار، یعنی آنبنیادي براي سازمان

توان لحاظ جهانی پیوسته است اما نمیهایی با بنیاد ملّی اما بهجنبشایمچه تاکنون داشتهآن
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شدن است پدید آورد. معتقدم جنبشی که چالش با موج سوم بازاريها را برهم افزود تا ضدّآن
ایی و گرداد تا با مالیهها را باید به سطح جهانی ارتقا براي انجام این کار مقیاس این جنبش

ت ي خاکی اسش در تحلیل نهایی در سطح کلّ این کرهامحیطی که فعالیتي زیستفاجعه
اري و دي سرمایهکنندهسازمان تنظیميمثابهبرخیزد. با توجه به قدرت دولت بهبه مبارزه 

این دست ازجنبشی جهانیهاي ملی، ساخت ضدّاش در هدایت مبارزات به محدودهتوانایی
ي حقوقیابند در زمینههایی که تکوین میجنبشي چنین ضدّدشوار خواهد بود. سوم، همه

ابر جنبش در بربشر و حقوق شهروندي احتماالً مترقی نیست. نباید فراموش کنیم که ضدّ
ا.دموکراسی رشد و هم سوسیالشدن هم فاشیسم و استالینیسم را شامل میموج دوم بازاري

يهاایدئولوژياماباشد،نرسیدهپایانبهنولیبرالیدورانشایدجاري،نبحرادر
واجتماعیدهیسازمانبرايهاییبدیلآیانیستند.هژمونیکدیگرنولیبرالی

هايایدهچهپذیرند؟امکانجهانیسطحدرهابدیلاینآیاوداردوجودسیاسی
خیزد؟برمیبحرانایندلازنویی

کنم هاي نولیبرالی دیگر هژمونیک نیستند. در حقیقت، فکر میکه ایدئولوژيمعتقد نیستم 
طور مشخص ها خورده، یعنی بهتوپیایی بر آندرنگ انگِ اهایی که بیکه با رشد چالش

ی، به دموکراسهاي بدیل نسبتو دیدگاههاي جدید اجتماعیهاي مربوط به جنبشایدئولوژي
جان هاي بدیل ـ مانند سوسیالیسم کمست. و ایدئولوژيبنیادگرایی بازار تقویت شده ا

هاي اسالمی در جاهاي دیگر ـ از اهمیت برخوردارند هرچند تفوق امریکاي التین یا انقالب
هایی که در برابر تخریب ناشی حلعالوه، راهکشند. بهبازار در سطح جهانی را به چالش نمی

ت ه از بازارهایی اسائه شده عموماً مستلزم استفادشدن کار، طبیعت، پول و دانش اراز کاالیی
حلّ محیطی که راهي زیستحل باشند. مثالً روشن است در حوزهرسد راهنظر نمیکه مطلقاً به

تر وضعیت در قبال گرمایش جهانی است که براي تمامی مشکالت بازار است، از همه واضح
ترتیب شود و بدینار سرمایه دادوستد میبازمالیات بر انتشار کربن اوراقی منتشر شده که در 

ي گرا با ارائهفکران چپبخشد. پس الزم است روشنبه انتشار کربن مشروعیت می
داري جهانی دیگر و با سرمایههاي جدید اجتماعی با یکي این جنبشاندازي از رابطهچشم
اي اتوپیاهاریک رایکچهداري از طریق ساختن آنهایی براي سرمایهچنین تصور بدیلو هم

نحو فکران بههاي روشنکه ایدهچنانها حمایت کنند. هماین جنبشخواند از واقعی می
ر گشود، آنان در چالش با مسیر ویرانها یا سپهر عمومی، کاالیی میروزافزونی، در دانشگاه

یابند.یابنده بیش از هر زمان دیگر اهمیت میبازارهاي گسترش
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باممارکسیساینتفاوتـایدبوده»یکموبیستقرنمارکسیسم«پشتیبانشما
هکگویدمیچهمعاصرجهانمورددرمارکسیستیهايدیدگاهاست؟گونهچهقبل

ازرادخوتواندمیمارکسیسمیچنینآیانیستند؟آنبیانبهقادرهادیدگاهسایر
داجشودمیتصورشوروياتحادومارکسیستیتفکربینپیوندهايعموماًچهآن

سمسوسیالیازبیستمقرنهايتجربهمورددریکموبیستقرنمارکسیسمسازد؟
بگوید؟بایدچهدولتی

اخالقی براي حرکت به فراسوي سرمایه و -اي فکري با الزامات سیاسیموعهمارکسیسم مج
بیش از هر چیز تبلور جهانی ها قبل از هر چیز و کند ایدهاي علمی است که ادعا مینظریه

راه با تواند ایستا باشد، بلکه همکند. به این دو دلیل، مارکسیسم نمیاست که توصیف می
رسیم داري تیابد. بنابراین، بر اساس نظري که در باال در مورد سرمایهداري تکامل میسرمایه

توانیم سه موج شدن گشته میخوش سه موج بازاريداري دستکردم که طی آن سرمایه
ي مارکسیسم کالسیک که شاملي نخست، دورهمارکسیسم را تشخیص دهیم. در دوره

سم شود، مارکسیچنین مارکس و انگلس میو هملوکزامبورگوبرنشتاین،کائوتسکی
ش ناگزیر اسبب قوانین حرکتداري سیستمی اقتصادي است که بههبر این باور بود که سرمای

دهد. گونه این فروپاشی رخ میال این بود که چه زمانی و چهوبنابراین تنها سپاشد و فرومی
ـ سوسیالیسم چیزي خواهد بود که طبقهآنان دل ي کارگرِ مشغول ماهیت سوسیالیسم نبودند 

ي تاریخ قرار داشت: جنبش کارگري ابژه-جنبش بر محور سوژهپیروز اجرا خواهد کرد. ضدّ
خیزد.اري برمیدکه از دلِ بحران سرمایه

ساخت. دریافتي خاکی را مطرحي سوسیالیسم روي این کرهلهارکسیسم مسدومین موج ما
کند، ماند بلکه از آن تغذیه میآورد زنده میهایی که پدید میتنها از بحرانداري نهکه سرمایه

اسیتري به دگرگونی سیناپذیر نیست توجه بیشش اجتنابابنابراین چون سقوط
ي ثقل مارکسیسم روسی (تروتسکی و لنین و جا، نقطهکنیم. در اینداري میایهسرم

ش، مارکسیسم شوروي، و نیز مارکسیسم غربی بود که در ابوخارین)، و سپس روایت منحط
گر محوري کنششدنجنبش در برابر موج دوم بازاريمخالفت با آن برخاست. در این ضدّ

گر عنوان تنظیمي سوسیالیسم دولتی خواه بهدهندهعنوان سازماندولت بود، خواه به
داري.سرمایه

نبش جي یک ضدّتوانیم براي ارائهشدن هستیم و نمیما اکنون در کشاکش موج سوم بازاري
ي مدنی یا دیدگاهی از سوسیالیسم صرفاً به اقتصاد یا دولت اتکا کنیم، بلکه باید بر جامعه
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چنین در سطح تنها در سطح محلّی و ملّی که همرا نهکز شویم، و باید عملکرد آن متمر
چه اهمیت دارد بازگشت اجتماعی به سوسیالیسم جهانی تصور کنیم. بنابراین، در نهایت آن
ي رادیکالخوانم که متناسب با جنبهشناسانه میو چیزي است که من مارکسیسم جامعه

ویگرامشاست و در این مورد ازیکم وي مارکسیسم قرن بیستبراي توسعهشناسیجامعه
گیرد.الهام میوبوردیروش سلبی ازنحو جالبی بهو بهپوالنی
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اسپیلبرگ، کارل مارکس و » لینکلن«
انقالب دوم امریکا

فرزانه راجی|کوین آندرسن
امریکاداخلیجنگطیدرکهدهدمینشانرارادیکالیسمی»لینکلن«فیلم: مقالهيچکیده

برايرادیکالخواهانجمهوريبالینکلنحکومتاتحاديواسطهبه،1865سالژانویهدر
ابعادهمهالیوودي،يحماسهاینحالعیندر.آمدپدیدبردگی،بهدادنپایان

ینکلنلحکومتبارامارکساولالمللبینهاينامهيصمیمانهتبادلهموطبقاتی/اقتصادي
.گیردمینادیدهاستفیلمموضوعکهايهفتهچندهمانطی

، بر کندبر یک ماه خاص و حیاتی از جنگ داخلی امریکا تمرکز می		اسپیلبرگ»ِلینکلن«
، چند ماه پیش از پیروزي 1865ي ي انقالب دوم امریکا بود. در ژانویهمنزلهه بهتضادي ک

ي ایاالتم.) بر ائتالفیهه(نیروهاي حامی حفظ وحدت ایاالت متحداتحاد ایالت هاي شمالی
. م.)، هداري و خواهان جدایی از ایاالت متحددراسیون ایاالت جنوبی مدافع بردهامریکا (کنف

انون ي قگیرد براي تصویب سیزدهمین اصالحیهجمهور آبراهام لینکلن تصمیم مییسیر
خسارات شرط و بدون جبرانِوردگی را بدون قیدفشار بیاورد و بهاساسی ایاالت متحد

است، 1860جمهوري سال کلن بسیار متفاوت با نامزد ریاستداران ملغی کند. این لینبرده
ارزار انتخاباتی داري در کدار الغاي بردهنامزدي که حاضر نشد خود را تحت عنوان یک طرف

بردگان را تقریباً تا سال سوم جنگ جمهوري که صدور اعالمیه آزادي یسیمعرفی کند؛ یا ر
، به تعویق انداخت. این لینکلنی است که طی زمان متحول شده است؛ 1863داخلی، در 

قوق ش تلویحا اشاره به حاهايرانیپوست دارد و سخنسرباز سیاه200000ش حاال اارتش
کند.سابق میشهروندي و انتخاباتی بردگانِ 

انقالبیامریکاي
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، »فرشتگان در امریکا(«ي مشهور چپ، تونی کوشنر اي از نویسندهنامهبا فیلم
خصیت چنین به شفقط به خود لینکلن، بلکه هم، فیلم ِ اسپیلبرگ نه»)نشین/کابلخانه«

ساز ز که لینکلن در آن روزهاي سرنوشتدارِ تادیوس استیونبردهدّچرا انقالبی و ضوچونبی
ها مکالمات ترین صحنهپردازد. برخی از نمایشیود، میبا وي متحد شده ب1865ژانویه 

یِ دگالغاي برضدّحِ نیویورك، فرناندو وود، رهبر جناي کنگرهافراطیِ استیونز با نژادپرستِ 
کشد.تصویر میکنگره را به

ي اشغال ِ نظامی درازمدت ِ جنوب را اي دیگر، استیونز براي لینکلن ِ شکاك برنامهدر صحنه
رسی به باالترین کند که طی آن بردگان تمامی حقوق سیاسی، شامل دستمطرح می

عنوان داران سابق توقیف شده و بهبردههاي انتخاباتی را کسب خواهند کرد و امالكحوزه
شود. تمامی اینمعروف) داده می» جریب و یک قاطر40(«اراضی اعطایی به بردگان سابق 

از آن، بهترایل دي لویس (در نقش لینکلن) و حترخشان داننحو مؤثري با بازي دها بهصحنه
زیبایی یلد (در نقش ماري تود لینکلن) بهسالی فکاريِتامی لی جونز (در نقش استیونز)، با هم

آیند.نمایش در میبه
ی ییرات انقالبکه این تغحالیدراص دموکراسی ایاالت متحده را ، حتپرنقيحال، چهرهعینرد

آور حمایتی براي کسب آخرین آرا جهت هاي شرمتوان در سیاستاجراست، میدر حال
تصویب اصالحیه و فرستادن آن به ایاالت براي تصویب نهایی مشاهده کرد.

هاي مهم هالیوودي رایج است، چه در فیلم، بیش از آن»لینکلن«طور کلی در فیلم هب
است. فیلم از تري ارائه شدهت بیشنژادپرستی با قطعیداري و ضدّبردهانداز ضدّچشم

ها، اگر نگوییم تراز با شمالیها را از نظر اخالقی همتصویرسازي معمول هالیوود که جنوبی
موضوع عنوانداري و نژادپرستی بهدهجاي آن فیلم بر برکند. بهدهد اجتناب می، نشان میبرتر

چون استیونز را در انقالبی همحال رهبريعینکند و دردر جنگ داخلی تمرکز میاصلی
ي جنوب در موردرانهکابراین بحث فریبدهد. عالوهو غیرمعمول نمایش میپرتو نوري مثبت

مردم سفید براي به بردگی » حقِ«واقعی آن، یعنیايشود و محتوافشا می» هاحقوق ایالت«
دهد.ها انسان دیگر را نشان میکشیدن میلیون

بردگیالغاياتیطبقواقتصاديابعاد
اند، خودرهایی سیاهان انتقاد کردهيتاکید بر مبارزهخاطر عدمها از فیلم بهبرخی چپ

سربازان شود که در آن داستان دیده می1989شده در ساخته» افتخار«که مثالً در فیلم چنان
شود.چهار ماساچوست روایت میوپوست هنگ پنجاهسیاه
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خواهم بر دو موضوع دیگر که توسط فیلم مند و مهم هستند، میارزشکه این نقدها با این
داري و الغاي بردگی، و دیگري اند تمرکز کنم: اهمیت اقتصادي بردهپوشش داده نشده

1865ي هاي ردوبدل شده بین کارل مارکس و آبراهام لینکلن که در همان ماه ژانویهنامه
ض سادگی، بدون عوتوانست بهند. این مسائل میانوشته شدهآن متمرکز شدهفیلم برکه 

د، یعنی دههاي خطیر تاریخی را نمایش میداداي که فیلم از آن منظر این رويکردن زاویه
جاي جنبش مردم، مورد توجه قرار بگیرد. البته موضوع دوم بر هاي سیاسی بهرقابت نخبه

پردازم یعنیتر به نقدي درونی میجا بیشموضوع اول تأثیر دارد و برعکس، اما من در این
ین هایی که از اگیرد و به برخی تناقضنظر مینقدي که فیلم را براساس محتواي خودش در

کند.خیزد توجه میمحتوا برمی
1865ي قانون اساسی در سال و سیزدهمین اصالحیه1863ي رهایی بردگان سال اعالمیه

از سایر قوانین مربوط به اعالم رهایی که در جاهاي را پایدار کرد، 1863که اقدام به جنگ 
دیگري وضع شده بود، متفاوت بودند. براي مثال سیاست رهایی بردگان در امریکا از پرداخت 

ا باقانون امریکا حتداران سابق جلوگیري کرد. در این موردهرگونه جبران مالی براي برده
که مبالغ هنگفتی براي پرداخت جبران 1833گام الغاي بردگی انگلستان سال ي پیشمصوبه

آن تهیه دیده بود تفاوت داشت. از این حیث قانون رهایی بردگان به قانون الغاي بردگی 
تر شباهت داشت، قانونی که یک دهه بعد توسط بیش1794هاي فرانسوي در توسط ژاکوبن

ناپلئون منسوخ شد اما به انفجارِ انقالب هائیتی کمک کرد.
تر از نقش آن در اقتصاد انگلستان یا مهماداري در اقتصاد امریکا حتش بردهبراین نقعالوه

در امریکا حدود چهار میلیون برده، سیزده درصد کل جمعیت را 1860فرانسه بود. در سال 
د که بردنداري رنج میي شکلی کامالً غیرانسانی از سرمایهدادند و تحت سلطهتشکیل می

دالر براي هر 500فروش شوند. با قیمت میانگینِ وچون رمه خریدها همنسانداد ااجازه می
ي میلیارد دالر بود، رقمی که براي دهه2داران امریکا بالغ بر انسانی برده» دارایی«برده، 
بدون پرداخت جبران در امریکا شد. بنابراین الغاي بردگیِنجومی شمرده می1860
داري تا قبل از انقالب روسیه در سال سرمایهمالکیت خصوصیِترین سلب مالکیت از بزرگ
داران جنوب ي اجتماعی محو شد: مزرعهشود. با یک ضربت کل یک طبقهمحسوب می1917

چنین هاي متمادي ثروت کالنی از تولید شکر، تنباکو، پنبه و سایر محصوالت و همکه قرن
رد آورده بودند.فروش یک کاالي دیگر، خود بردگان، گواز خرید
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ي کارگر امریکا افزود، امکان ها کارگر رسمی دیگر را به طبقهچنین میلیونلغو بردگی هم
تر از زمانی ساخت که نیروي اتحاد طبقاتی با شکستن مرزهاي نژادي و قومی را بسیار ساده

ن اندکیي پس از جنگ میزازیستی داشت. اگرچه در دورهکار بردگان با نیروي کار آزاد هم
دتی بسیار کوتاه حاصل شد، این مستن مرزهاي نژادي کسب گردید و بهاز این اتحاد با شک

وزافزونی طور رامروز امریکا بهرِي کارگکار باقی مانده زیرا طبقهله بیش از پیش در دستور امس
شود.ها، میامریکایی-ها و التینیامریکایی-ویژه افریقاییهپوستان، بشامل رنگین
شود، سود بعد سیاسی نادیده گرفته میبقاتی و اقتصادي گرچه در فیلم بههاي طاین واقعیت

، فقط چند هفته 1964نوامبر 29اي به تاریخ از چشم کارل مارکس پنهان نماند. وي در نامه
نیموسالسه«سر داد: المللی مردان کارگر)، نداالملل اول (انجمن بینبعد از تأسیس بین

نشود؛ داران دادهبه بردهتري له این بود که امتیازات بیشادر زمان انتخاب لینکلن، مسپیش، 
کند و اضافه می» یافته استداري هدف پذیرفته و تا حدي تحققکه اکنون لغو بردهدرحالی

هرگز چنین تحول عظیمی به این سرعت واقع نشده است. تأثیر خوبی بر کل جهان خواهد «
، نیویورك: مک ي امریکا و جنگ داخلیکارل مارکس دربارهدوور،(سائول پ» گذاشت

).272، ص. 1972گروـ هیل، 
لینکلنبهمارکسسرگشادهينامه

سمت جناح چپ ، هنگامی که لینکن به1865ي نویهطور که در باال اشاره شد، ماه ژاهمان
و لینکلن به تبادلچنین ماهی بود که مارکس پیمان شد، هممتمایل شد و با استیونز هم

قلم هالملل اول (بي بین»انی افتتاحیهرسخن«شان پرداختند. بعد از انتشار هايعلنی نامه
ي عمومی بعدي ، بیانیه1864عضویت در آن، هردو در نوامبر » قوانین عمومی«مارکس) و 

امبر انتخابات نوش را در ااي سرگشاده به لینکلن بود که پیروزي بزرگبین الملل اول نامه
نویس نامه به لینکلن را مارکس تهیه کرده بود و گروه بزرگی گفت. پیشتبریک می1864

آن »کارل مارکس، دبیر مکاتبات براي آلمان«گران کارگري و سوسیالیست شامل از کنش
را امضا کرده بودند.

عهده داشت، یک هسفارت امریکا در لندن را چارلز فرانسیس آدامز بدر آن زمان ریاست
هاي سیاسی ترین خانوادهداري از ایالت ماساچوست و از یکی از برجستهدار الغاي بردهطرف

سر خود که پالملل آگاه بود چرابینبه برخی از مسائل مطرح درتردید آدامز نسبتبیامریکا. 
یسی از سال هایی که کارگران انگلییآي گزارشی از گردهمهنري را براي مشاهده و تهیه

هاي براي مقابله با فراخوانهاییییآکردند، فرستاده بود. گردهمدهی میسازمان1862
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انگلستان در جنگ داخلی آمریکا مداخله رِ داطرفهاي غالبمداران انگلیسی و رسانهسیاست
مایان ننترناسیونال راي اها بسیاري از رهبران آیندهییآمنظور حمایت از جنوب. این گردهمبه

ناً بسیاري کارگر یقیکنندگان طبقهمند در میان شرکتکرد و حضور هنري آدامز ثروت
توانسته با هدف آوري اطالعات، حضور پسر آدامز میبر هدف جمعمشهود بوده است. عالوه
شان باشد.ي کارگر انگلستان و دور زدن رهبران دولتدرخواست کمک از طبقه

نفره از کارگران نامه را به سفارت 40تی أنهاد داد که هیملل پیشالبین1864در دسامبر 
که آدامز سفیر این اقدام را نپذیرفت، ایند و توسط سفارت پذیرفته شوند. باتحویل دهن

ر چند چنین دالملل به سفارت تحویل داده و هماز سوي بین» خطابیه به پرزیدنت لینکلن«
انگلیس چاپ شد. بخشی از آن به شرح زیر است:ي وابسته به جنبش کارگري روزنامه

ومت گوییم. اگر مقاما به مردم امریکا براي انتخاب مجدد شما با اکثریتی بزرگ تبریک می«
داري شعاري محتاطانه در نخستین انتخابات شما بود، شعار جنگی در برابر قدرت برده

ین نامه، پاسخ آن توسط لینکلن ا» (داري است.مرگ بر بردهپیروزمندانه انتخاب مجدد شما، 
اثر ،انقالبی ناتمام: کارل مارکس و ابراهام لینکلنو سایر متون وابسته به آن در کتاب

)انتشار یافته است.2011سو، لندن بورن، انتشارات ورروبین بلک
یابد:ي یادشده چنین ادامه مینامه

دار ریزي پی بردند که پرچم ستارهطور غاز آغاز ستیز عظیم امریکا، کارگران اروپایی به«
»زند.شان را رقم میسرنوشت طبقه]امریکا[

اي هییآداري کارگران بریتانیا و گردهمبردهضدّي اخیر تنها به احساسات عمیقِلهاین جم
اکرد، حمایتی که مداوم بود حتنمیاي که در حمایت از شمال سازمان یافته بود اشاره توده

گفتند که در صورت دفاع از هاي حاکم به کارگران میمداران و رسانهسیاستکه با وجود آن
یکا توسط لینکلن صدور پنبه ازي بنادر جنوب آمردخالت بریتانیا براي شکستن محاصره

اي ناشی از آن محاصره خاتمه دهد. کاري تودهتواند جریان یابد و به بیسوي دریا میآن
نین چو طبقات کارگر اروپا، همهاط بین سرنوشت ایاالت متحدي ارتبي یادشده دربارهجمله

فراتر از آن کل قاره اروپا) اي کارگر انگلستان (و حتشت. طبقهریشه در واقعیتی تلخ دا
عنوان تنها ي آن زمان بهي شرط مالکیت از حق راي محروم شده بودند و به امریکاواسطهبه

هاي ي این امر یکی از بهترین نمونهد. نتیجهنگریستنتجربه از دموکراسی سیاسی می
المللی پرولتري بود.بستگی بینهم
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اشاره ]داخلی آمریکا[هاي کارگري در اوایل جنگ طور که مارکس در جریان این بسیجهمان
کرد:

چون آرمان چون آرمان خود،همردم واقعی انگلستان، فرانسه، آلمان، به آرمان ایاالت متحد«
دِرا خاك آزاههاي مزدورانه، خاك ایاالت متحدرغم تمامی سفسطهنگرند و بهآزادي، می

دست دانند که اکنون باید اسلحه بهزمین اروپایی، چون سرزمین موعودشان، میها بیمیلیون
ري ساالدانند که بردهمردم اروپا می…داران از آن دفاع کردي پلید بردهدر مقابل سلطه

]کاآمری[ساالري دیگر با دوام اتحادیه ي بردهجنوب آن جنگ را با این ادعا شروع کرد که ادامه
دانند که جنگ براي دوام اتحادیه جنگی است علیه ساز نیست. درنتیجه مردم اروپا میهم

فته کنون تحقق یاترین شکل خودگردانی مردمی، که تاساالري. در این چالش، باالتداوم برده
شده هاي تاریخ ثبت نامهداري انسانی که در سالترین شکل بردهشرمانهترین و بیبه پست

اکتبر 21، نیویورك تریبونلندن تایمز و لرد پالمرستون،«(مارکس، » دهد.اعالن جنگ می
1861.(
شود:چنین اظهار میالملل همي مارکس به لینکلن، از جانب بیندر نامه

داري دادند بردهجازه میکارگران، این نیروي سیاسی واقعی شمال، امادامی که «
که بدون رضایت خودشان » هاکاکاسیاه«حرمت کند، مادامی که در مقابل شان را بیجمهوري

ر ترین امتیاز کارگزدند که باالشدند، کارگران الف میمیرد سلطه قرار گرفته و فروخته مو
ها کند، آنفروشد و خود ارباب خود را انتخاب میمیکه خود را استسفید پوست این

ي اي برادران اروپایی خود برتوانستند به آزادي واقعی کارگران دست یابند یا از مبارزهنمی
.یاي خون جنگ داخلی زدوده شده استرفت با درپیشرهایی حمایت کنند؛ اما این سدِّ

مارکسبهلینکلنعلنیجواب
الملل سفارت ، در مقابل شگفتی و مسرت مارکس و سایر اعضاي بین1865ي ژانویه28در 

10اي به انگلس به تاریخ امریکا توسط آدامزِ سفیر پاسخی علنی انتشار داد. مارکس در نامه
ي کارگر و نویسد که لینکلن تصمیم گرفته پاسخی پرمایه به طبقهفوریه، آشکارا با غرور می

اند:هاي انگلیسی که به او تبریک گفتهه لیبرالها بدهد و نه بسوسیالیست
ا بانجمن بورژوایی رهاییا اي به ما و بچنین لحن محترمانهاین واقعیت که لینکلن با«

را چنان آزرده کرد که پاسخ لینکلن به دیلی نیوزدهد،لحنی تند و کامالً رسمی پاسخ می
ما و به بورژوازي چنان جار و جنجالی تفاوت بین پاسخ لینکلن به . …ما را منتشر نکردند
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توانی درك کنی اند. میشدت دچار ناراحتی شدههب1ندهاي وست اِ»باشگاه«ایجاد کرده که 
»ي خشنودي بوده است.قدر این پاسخ براي افراد ما مایههکه چ

ه کرد کحال او کامالً روشن دامزِ سفیر امضا کرده بود، درعینالملل را آاگرچه پاسخ به بین
فقط از جانب خودش: نام او سخن گفته است و نهها را خوانده و آدامز بهي آنهلینکلن نام

موقع توسط بهي شماي شوراي مرکزي اتحادیهدستور دارم به شما اطالع دهم که خطابیه«
»جمهور ایاالت متحده فرستاده شده بود، توسط او دریافت شده است.یسیارت به راین سف

ده است، و در جریان آن که در فیلم نیز نشان داده ش1865ي دادهاي ژانویهجه به رويبا تو
ي نکتهاي سیزدهمین اصالحیه بوده است، حتآوري رأي براشدت مشغول جمعلینکلن به

زمانی عجیب و که او وقت گذاشته تا چنان پاسخی را بدهد. و با هماستتر اینجالب
که مجلسالملل درست سه روز قبل از اینپاسخ لینکلن به بیندادها،ي رويدهندهتکان

مداران نژادپرست غلبه کند و در هاي تعداد زیادي از سیاستنمایندگان امریکا بر کارشکنی
ژانویه براي به تصویب رساندن اصالحیه رأي دهد و آن را براي تصویب نهایی به 31تاریخ 

دولت بفرستد، علنی شد.
که » رفت درسراسر دنیادوستان بشریت و پیش«چنین درسطحی کلی به مپاسخ لینکلن ه

هايییآمستقیم به گردهمي غیراشارهکند؛ها تکیه داشت، اشاره میبه آنهایاالت متحد
ي گرانهرکات مداخلهسد کردن حدرهاي اول جنگکارگران انگلستان که در طی سال

مالکیت ي شرطواسطهداشتند، کارگرانی که بهنفع جنوب نقش بسیار حیاتی انگلستان به
کند که اظهار میشود تر میمستقیم با آخرین جمله روشناقد حق رأي بودند. این اشاره غیرف

رش که نگي شهادت راسخ کارگران اروپایی بر اینواسطهبه«تواند میهحکومت ایاالت متحد
هاي گرمیشود، دلمیبا آندلیمترین هاست و صمیمانه]اتحادیه[نفع تأیید ملی به

یاد آورد که حکومت امریکا چنیني بحرانی دیگري را بهتوان دورهنمی» تري کسب کند.بیش
که از رسد به اینش تشکر کرده باشد، چهاالمللی براي حمایتي کارگر بینآشکارا از طبقه

رهبري شود.ها ي کارگر سخن بگوید که توسط سوسیالیستیک سازمان طبقه
1960و1860هايدههناتمام:هايانقالب

ان دومین عنوگیر از واقعیت جنگ داخلی بهاین مکاتبه بین مارکس و لینکلن تصویري چشم
دهد. یقیناً این انقالبی تر بود، ارائه میبسیار رادیکال1776انقالب امریکا، که از اولی در سال 

نی از دگرگوـو سرانجام ناموفقـ حمایت جناح چپ آنیالیستی، امابورژوایی بود و نه سوس
تر داللت دارد. سرشت ناتمام این بر چیزي رادیکالااساسی مالکیت ارضی در جنوب حت
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ال و سپس بعد از سي رهایی سیاسی بردگان سابق شد انقالب، که باعث توقف آن در مرحله
امریکا را هوز هم هنوز ایاالت متحدامربههم فسخ کرد، موضوعی است که تاآن را احت1876

دهد.آزار می
، که باالخره تمامی 1960و 1950هاي حقوق شهروندي در دههناك، انقالبِاي ترسدر قرینه

وضع شده بود به بنیادي 1870و 1860هاي هاي دههچه را که توسط قوانین و اصالحیهآن
له ااین مسي آزادي سیاسی متوقف شد.دادها در مرحلهتر تبدیل کرد، تحت فشار رويدائمی

پوست جمهور سیاهیسیکند که امریکا اولین ررو میهي متناقض روباین نتیجهامروزه ما را با
بیش از همیشه در تاریخ این ،پوستسیاهخود را درست در زمانی برگزیده که مردان و زنان 

وسند.پاند و میتقریباً فراموش شدههاي امریکاها و محبسکشور، در دنیاي غیرانسانی زندان
اسیاري جهات فیلمی ناتمام است. حتهم که به این مسائل اشاره ندارد از ب» لینکلن«و فیلم 

جاري دادهايتر به رويي که بیشابراساس محتواي خود فیلم، یعنی نگرش به تاریخ از زوایه
دادها واکنش نشان به این رويهاي مردمی کهپردازد تا به تودهمیان نخبگان سیاسی می

کشیدن تصویربهکند. مثالً از گیري نمیآخر پیفیلم نتایج رادیکال خود را تابهاند، اینداده
خواه رادیکال، استیونز، ناتوان است. اما این امر که یک فیلم هالیوودي ي جمهوريبرنامه

ار یخ انقالبی را آشکتاريیک بخش از این صفحهاخته جریان اصلی حاکم بر سینما حتسا
هایی گر دگرگونیداشت، نشان» تاثیري بر تمامی جهان«زعم مارکس اي که بهساخته، صفحه

آمریکاست.يهعمیق در جامعه و فرهنگ امروز ایاالت متحد
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انیابی کارگربست قانونی تشکلبن
محمد مالجو

شود. داد میي هشتاد خورشیدي غالباً آغاز عروج جنبش کارگري در ایران قلمابتداي دهه
و بودند و از دیگر سگران چنین عروجی از یک سو فعاالن کارگريِ جریان سندیکایی کنش

ا هلحاظ نظري با هم تفاوتداري. این دو جریان گرچه بهمایهسرنیز فعاالنِ جریان جنبش ضدّ 
نوع هاي همهخاستند: ناکارآمديي برمیاو تضادهاي شدیدي داشتند اما از بستر عینی مشابه

رسمیت بهحاکمه از قانون کارفسیر هیأتاصطالح کارگري که در چارچوب تهاي بههویت
هايکیف این هویتوارگري هنوز تصویر روشنی از کمّ هاي کشدند. در نوشتهشناخته می

دست داده نشده است.ي سیاسی حاکم بهمورد وثوقِ طبقه
تهدسآنازکمّیتصویريابتدا. کنمرفعجهاتیازرانقیصههمینکوشممیمقالهایندر
دادخواهمدستبهخورشیديهشتاديدههابتدايدرکارگريجمعیدستههايهویتاز

ترینمهمازبرخیسپس. اندشدهمیشناختهرسمیتبهکارقانونچارچوبدرکه
هاي بنیادینیاصطالح کارگري را بازگو خواهم کرد، کاستیهاي بههاي چنین هویتکاستی

تاد ي هشکارگري طی دههدرکارانِ عروج جنبش ترین دستشان به اصلیکه تالش براي رفع
شده براي انتخاب راهِ پیشارو داد. بازخوانی این مسیرِ طیهاي عینی میخورشیدي انگیزه

ضرورت دارد.
قانونيآینهدرکارگرانیابیتشکلحقيدامنه

این حق به کارگران و «، 1948سازمان جهانی کار مصوبِ سال 87يهناممطابق با مقاوله
ل ي قبلی به تشکیگونه اجازهکه به انتخاب خود و بدون کسب هرشده استکارفرمایان داده

سازمان جهانی کار98ي نامهچنین مقاولههم1»ها اقدام کنند.ها یا پیوستن به آنسازمان
دلیل مخالفت با اتحادیه یا جهت مصونیت افراد در برابر تبعیض به«بر 1949مصوبِ سال 

گرایانه که توسط ري و کارفرمایی در مقابل جریانات مداخلههاي کارگحمایت از سازمان
تأکید 2»شود یا براي اقدامات تبلیغاتی جهت مذاکرات جمعی تهیه شدهدیگر انجام مییک

صورت ها باید بهدست دولتها بهنامهگذاشته است. تعهدات ناشی از امضاي این مقاوله
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ت آفرین باشد. دولشورهاي امضاکننده نقشمصوبات حقوق داخلی در تنظیم روابط کار در ک
حال قانون اساسی ایران هیچ تناقضی با عینها الحاق نشده است. درنامهایران به این مقاوله

هاي سیاسی ها، انجمناحزاب، جمعیت«قانون اساسی، 26نامه ندارد. طبق اصل این دو مقاوله
کس را و هیچ…شده آزادندختههاي دینی شناهاي اسالمی یا اقلیتو صنفی و انجمن

قانون کار» ها مجبور ساخت.ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنتوان از شرکت در آننمی
قانون کارِ مصوبِ 131ي ي چهارم مادهقاعده نباید ناقض قانون اساسی باشد. طبق تبصرهبه

ي اسالمی کار، انجمن توانند یکی از سه مورد شوراکارگران یک واحد فقط می«، 1369سال 
بر طبق قانون کار، هر نوع دیگري از تشکل » ي کارگران را داشته باشند.صنفی یا نماینده

نون حاکمه از قاشود، حتا سندیکاها که طبق روایت هیأتکارگري اصوالً قانونی شناخته نمی
کار اصوالً مصداق انجمن صنفی نیستند.

شوراي اسالمی کار
نیز احدهاي مشمول شوراي اسالمی کار وي یک تعداد ونمودار شمارهي یک و جدول شماره

3دهد.میرا نشان 1380تعداد شوراهاي اسالمی کار در کل کشور در پایان سال 

1380اسفند29تاریخبهایراندرکاراسالمیشوراهايومشمولواحدهايتعداد: 1جدول
تعداد شوراهاي 
اسالمی کار فاقدِ 

اعتبار

شوراهاي تعداد
اسالمی کار داراِي 

اعتبار

تعداد 
شوراهاي 
اسالمی کار

تعداد واحدهاي 
مشمول شوراي 

اسالمی کار
نام استان

85 458 543 1200 تهران
60 90 150 273 کرج
25 36 61 156 مرکزي
31 74 105 203 گیالن
66 106 172 193 مازندران
26 23 49 85 سمنان
37 135 172 329 خراسان
8 27 35 96 زنجان

15 75 90 237 آذربایجان 
شرقی
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2 48 50 157 آذربایجان 
غربی

3 10 13 62 اردبیل
9 28 37 57 کردستان
4 25 29 85 همدان
2 35 37 65 لرستان
25 30 55 88 کرمانشاه
14 58 72 137 یزد
27 28 55 126 کرمان
12 25 37 62 هرمزگان

12 44 56 79 سیستان و 
بلوچستان

6 24 30 44 ایالم
41 47 88 248 خوزستان

10 20 30 43 چهارمحال و 
بختیاري

7 10 17 26 یلویه و گکه
بویراحمد

123 132 255 464 اصفهان
52 67 119 217 فارس
18 23 41 49 بوشهر
33 109 152 165 قزوین
9 31 40 68 گلستان
3 25 28 57 قم

765 1843 2608 5071 کلجمع 
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، فقط در 1363مصوب سال » قانون تشکیل شوراهاي اسالمی کار«ي پانزدهم طبق ماده
نفر کارکن 35است که بیش از ي تأسیس چنین شوراهایی وجود داشتهواحدهایی اجازه

هشتاد يداشته باشند. تقریباً نیمی از واحدهایی که چنین شرایطی را داشتند در ابتداي دهه
خورشیدي از شوراي اسالمی کار برخوردار بودند. 

رنگ بوده است. پژوهشی که در همه، مشارکت کارگران در چنین شوراهایی بسیار کمبااین
کارگاهِ واجدِ بیش 371نفر کارکن در 114571ي آماري شاملِ اي جامعهدرباره1378سال 

عمل آمد میزان نفر به1567ريِي آمانمونهنفر کارکن در کل استان تهران با حجم 50از 
مشارکت کارکنان در انتخابات شوراي اسالمی کار را بسیار ضعیف ارزیابی کرده است. حدود 

درصدشان 12بودند و حدود درصد از کارکنان هرگز در انتخابات شوراها شرکت نکرده70
بار در ن بیش از دودرصدشا18. فقط حدود بار در انتخابات مشارکت داشتندفقط یک

يبار بود. جدول شمارهاکثر تعداد شرکت در انتخابات پنجانتخابات شرکت کرده بودند. حد
دهد.دست میزمینه بهاینگفته را دروهش پیشهاي پژي یافتهدو خالصه

: میزان شرکت کارکنان در انتخابات شوراي اسالمی کار2جدول 
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انسیستان و بلوچستهرمزگانکرمانیزدکرمانشاهلرستانهمدانکردستاناردبیلآذربایجان غربیآذربایجان شرقیزنجانخراسانسمنانمازندرانگیالنمرکزيکرجتهران مدکهگیلویه و بویراحچهارمحال و بختیاريخورستانایالم قمگلستانقزوینبوشهرفارساصفهان

تعداد

تعداد واحدهاي مشمول قانون شوراي اسالمی کار و تعداد شوراهاي : 1نمودار 
1380اسالمی کار در سال 

شوراهاي اسالمی کار
واحدهاي مشمول قانون شوراي اسالمی کار
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درصدتعداد کارکنان
106470,2اصالً
17711,7باریک
1107,3باردو
875,7بارسه

453بارچهار
332,2بارپنج

1516100جمع
رغمرسد شوراهاي اسالمی کار علینظر میاین پژوهش را مالك قرار دهیم، بههاي اگر یافته

واجه استقبال وسیع کارکنان مبرخورداري از شأن قانونی و نیز گستردگی جغرافیایی اصوالً با 
اند.نبوده

انجمن صنفی کارگري
ي سه و در جدول شماره1380هاي صنفی در سراسر کشور در پایان سال تعداد انجمن
جمعیتوان دومین نوع از تشکل دستههاي صنفی را میي دو آمده است. انجمننمودار شماره

ه حال، کارگران کارگاهی کشود. بااینمیرسمیت شناختهکارگري دانست که در قانون کار به
وانند انجمن صنفی تشکیل دهند. تپیشاپیش از شوراي اسالمی کار برخوردار هستند نمی

داد شمار بودن تعي کممعنا، پرشمار بودن شوراهاي اسالمی کار احتماالً روي دیگر سکهیکبه
انجمن صنفی کارگري در 673حدود 1380هاي صنفی کارگري است. در پایان سال انجمن

کشور وجود داشته است. 
1380اسفند29تاریخبهایراندرهاي صنفی کارگريتعداد انجمن: 3جدول

هاي صنفی تعداد انجمن
کارگري فاقد اعتبار

هاي تعداد انجمن
صنفی کارگري داراي 

اعتبار

تعداد 
هاي انجمن

صنفی کارگري
نام استان

11 56 67 تهران
0 10 10 کرج
5 8 13 مرکزي
7 37 44 گیالن
8 40 48 مازندران
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2 11 13 سمنان
7 61 68 خراسان
1 9 10 زنجان
10 31 41 آذربایجان شرقی
3 17 20 آذربایجان غربی
0 7 7 اردبیل
16 16 32 کردستان
1 12 13 همدان
3 9 12 لرستان
17 8 25 کرمانشاه
4 5 9 یزد
2 17 19 کرمان
8 6 14 هرمزگان

6 9 15 سیستان و 
بلوچستان

2 4 6 ایالم
3 21 24 خوزستان

1 2 3 چهارمحال و 
بختیاري

0 3 3 یلویه و گکه
بویراحمد

26 46 72 اصفهان
9 30 39 فارس
0 7 7 بوشهر
0 11 11 قزوین
3 10 13 گلستان
0 15 15 قم

155 518 673 جمع کل
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ي کارگراننماینده
مصوبِ سال » دستورالعمل مربوط به انتخاب نمایندگان کارگران«ي اولین مادهبر طبق 

، در مواردي که در کارگاهی شوراي اسالمی کار یا انجمن صنفی وجود نداشته باشد 1371
ي کارگران اقدام کنند. این سومین نوع از سازوکار توانند نسبت به انتخاب نمایندهکارگران می

لحاظ تعداد از شوراهاي اسالمی کار ، بهي کارگرانر، یعنی نمایندهنمایندگی در قانون کا
حدود 1380هاي صنفی پرشمارتر بوده است. در پایان سال شمارتر و از تعداد انجمنکم

نفر کارکن که براي تشکیل شوراهاي اسالمی کار بر طبق قانون 35هاي باالي نیمی از کارگاه
شوراهایی بودند. در فقدان تالش براي تأسیس انجمن کامالً صالحیت داشتند فاقد چنین 

ت ترین بخي کارگران از بیشصنفی کارگري در چنین واحدهایی احتماالً سازوکار نماینده
هایی برخوردار بوده است. تعداد نمایندگان کارگري در واحدهاي تولید در چنین کارگاه

ي سه آمده است.و نمودار شمارهي چهار در جدول شماره1380سراسر کشور در پایان سال 
1380اسفند29تاریخبهایراندرکارگراننمایندگان: تعداد4جدول
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قمگلستانقزوینبوشهرفارساصفهانکهگیلویه و بویراحمدچهارمحال و بختیاريخورستانایالمسیستان و بلوچستانهرمزگانکرمانیزدکرمانشاهلرستانهمدانکردستاناردبیلآذربایجان غربیآذربایجان شرقیزنجانخراسانسمنانمازندرانگیالنمرکزيکرجتهران

تعداد

1380تعداد انجمن هاي صنفی کارگري در سال : 2نمودار 

انجمن هاي صنفی کارگري
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کارگري نمایندگانتعداد
فاقد اعتبار

نمایندگانتعداد
کارگري داراي اعتبار

تعداد 
نمایندگان 

کارگري
نام استان

0 53 53 تهران
20 24 44 کرج
0 0 0 مرکزي
15 14 29 گیالن
42 30 72 مازندران
10 20 30 سمنان
15 33 48 خراسان
7 13 20 زنجان
37 189 226 آذربایجان شرقی
10 45 55 آذربایجان غربی
13 70 83 اردبیل
38 19 57 کردستان
4 30 34 همدان
4 2 6 لرستان
0 33 33 کرمانشاه
18 39 57 یزد
11 36 47 کرمان
26 14 40 هرمزگان

49 99 148 سیستان و 
بلوچستان

13 48 61 ایالم
11 67 78 خوزستان

15 50 65 چهارمحال و 
بختیاري

14 2 16 یلویه و گکه
بویراحمد
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12 78 90 اصفهان
10 8 18 فارس
30 31 61 بوشهر
4 22 26 قزوین
0 82 82 گلستان
1 9 10 قم

429 1160 1589 جمع کل
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انسیستان و بلوچستهرمزگانکرمانیزدکرمانشاهلرستانهمدانکردستاناردبیلآذربایجان غربیآذربایجان شرقیزنجانخراسانسمنانمازندرانگیالنمرکزيکرجتهران مدکهگیلویه و بویراحچهارمحال و بختیاريخورستانایالم قمگلستانقزوینبوشهرفارساصفهان

تعداد

تعداد نماینده ي کارگران: 3نمودار 

نماینده ي کارگران
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استقاللاز شمول ناقص تا فقدان 
يکم پنج نقیصهجمعی کارگريِ مجاز در قانون کار از منظر حقوقی به دستهاي دستههویت

د از گردد تا جایی که به منظر حقوقی برمیخوسهماند، نقایصی که بهدین دچار بودهبنیا
اند. کردهبرساختن نیروي کار متشکل شدیداً ممانعت می

دهد. بر طبق یابی قرار میشاغالن را مشمول تشکلاول، قانون کار در بهترین حالت فقط
، یعنی پنج سال قبل و 1385و 1375هاي کار در سالهاي رسمی، جمعیت بیسرشماري

هزار 1456ترتیب ري در ایران بوده است، بهکه آغاز عروج جنبش کارگ1380بعد از سال 
یابی این بخش بود. تشکلدرصد 12,8درصد و 9,1کاري هزار نفر با نرخ بی2992ر و نف

تمامی مغفول مانده است.ي کارگر در قانون کار بهوسیع از طبقه
ن کار و قوانین ي شاغالن در قانویابی همهگونه نیز نبوده است که تشکلدوم، این

از هاي بزرگ دولتیرسمیت شناخته شده باشد. کارگران شاغل در شرکتاش بهدستیپایین
قانون تشکیل شوراهاي «ي پانزدهمِ ي مادهاند. تبصرهبرخوردار نبودهچنین حقی اصالً 
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انسیستان و بلوچستهرمزگانکرمانیزدکرمانشاهلرستانهمدانکردستاناردبیلآذربایجان غربیآذربایجان شرقیزنجانخراسانسمنانمازندرانگیالنمرکزيکرجتهران دکهگیلویه و بویراحمچهارمحال و بختیاريخورستانایالم قمگلستانقزوینبوشهرفارساصفهان

تعداد

تعداد شوراهاي اسالمی کار، انجمن هاي صنفی کارگري، و نماینده ي : 4نمودار 
1380کارگران در سال 

انجمن هاي صنفی کارگري
شوراهاي اسالمی کار
نماینده ي کارگران
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هاي بزرگ دولتی از قبیل کرد که زمان تشکیل شوراها در شرکتمقرر می» اسالمی کار
هاي تابع وزارت نفت و شرکت ملی فوالد ایران و شرکت ملی صنایع مس ایران و غیره شرکت

اي را صادر عمالً هرگز چنین اجازه1377سال به تشخیص شوراي عالی کار باشد که تا 
از »ي عالی کارشورا«يهنودوششمین جلسيهمصوببا 1377این مانع در سال نکرده بود.

حال بخش مهمی از درعین1377میان برداشته شد. اما باید توجه کرد که تا قبل از سال 
قرارداد رسمی و دائمی محروم هاي بزرگ دولتی پیشاپیش از برخورداري از کارکنان بخش

بات ي انتخانامهآیین«دند. بر طبق اولین ماده از شده و به کارکنان موقتی تبدیل شده بو
، فقط واحدهایی از حق تشکیل شوراي 1364مصوبِ سال » قانون شوراهاي اسالمی کار

ن تبصره از داشته باشند. سومی"دائم"نفر شاغلِ 35اسالمی کار برخوردار بودند که بیش از 
کند که در یکی از شاغل دائم را به افرادي اطالق مینامه اصوالًي همین آییناولین ماده

واقع تشکیل شوراهاي اسالمی کار میان مشاغل دائمِ واحدِ مربوطه مشغول فعالیت باشند. در
انهاي بزرگ دولتی در زمانی قانوناً مجاز دانسته شد که از تعداد کارگرکارکنان شرکت
شدت کاسته شده بود و کارگران رسمی در اقلیت محض و شان پیشاپیش بهرسمی و دائمی

به بعد 1377وانگهی گرچه تشکیل چنین شوراهایی از سال وضعیتی تدافعی قرار داشتند.
قانوناً مجاز شده بود اما باز هم مشکالت اجرایی عمالً از تأسیس شوراهاي اسالمی کار در 

ده کرشان در چنین واحدهاي بزرگی جلوگیري میتی یا استمرار فعالیتواحدهاي بزرگ دول
است.

اي کوچک هیابی کارگران بنگاهاتکایی براي تشکلقیاس، سازوکار روشن و قابلهمینسوم، به
در سرشماري نفوس و مسکن کشورهاي بخش خصوصی در قانون کار وجود ندارد. داده

وضوح سال قبل و بعد از آغاز عروج جنبش کارگري، به، یعنی پنج 1385و 1375هاي سال
هزار و کارکنان در 527بالغ بر 1375گر همین نکته است. تعداد کارفرمایان در سال نشان

7,7ها معادل با بُعد کارکنان بنگاههزار نفر بود، یعنی متوسط4068شان نیز حدود استخدام
شان نیز هزار نفر و کارکنان در استخدام1530تعداد کارفرمایان 1385نفر بود. در سال 

ها معادل با چهار نفر بود. با این تعداد هزار نفر بود، یعنی متوسط بُعد کارکنان بنگاه6168
پرشمار از کارفرمایان از سویی و متوسط بعُد کوچک کارکنان از دیگر سو، به قراري که در 

اند که یکی از سه واحد بوده4780فقط شود، هاي یک و سه و چهار دیده میجداول شماره
یک از ایناند. هیچي کارگري را داشتهیندهامکانِ شوراي اسالمی کار و انجمن صنفی و نما

يهاي کوچک مطلقاً مناسب نیست. طبق مادهیابی کارگران بنگاهسه امکان براي تشکل
نفر کارکن 35ش از فقط واحدهایی که بی» قانون تشکیل شوراهاي اسالمی کار«پانزدهم 
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ي مهناآیین«چنین طبق دومین ماده از توانند شوراي اسالمی کار تشکیل دهند. همدارند می
هاي صنفی و ی عملکرد انجمنگونگهگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چهچ

ترین نصاب الزم ، کم1371مصوب سال » قانون کار131ي هاي مربوطِ موضوع مادهکانون
ي نامهآیین«نفر است. نهایتاً طبق 10ي تشکیل انجمن صنفی کارگري در سطح کارگاه برا

»تر از ده نفر کارگر از شمول برخی از مقررات قانون کارهاي کوچکِ داراي کممعافیت کارگاه
مجدداً 1384ماه سال تصویب رسید و در ديبراي سه سال به1381ماه سال دينیز که در

تر از ده نفر کارکن دارند از شمول قانون کار و از جمله هایی که کماصالً کارگاهتمدید شد 
ي کارگري خارج هستند. قانون کار مانده یعنی نمایندهي باقیحق برخورداري از یگانه گزینه

اغل هاي کوچک شیابی کارگرانی را که در بنگاهاش عمالً تشکلدستیو سایر قوانین پایین
اند.کردههستند ناممکن

کار از سویی و کارگران شاغل هم یابی کارگران بیانگاري تشکلنظر از نادیدهچهارم، صرف
هاي کوچک از دیگر سو که سرجمع بخش بزرگی هاي بزرگ دولتی و هم در بنگاهدر بخش

خش از کارگران نیز که قانوناً دهند، همان بي کارگر تشکیل میاز کارگران را در طبقه
ارگري ي کند یا شوراي اسالمی کار داشته باشند یا انجمن صنفی کارگري یا نمایندهتوانمی

ي حال نهادشان از جهاتی درعینرو هستند که نهاد کارگري برساختههاصالً با این معضل روب
اصوالً شوراي اسالمی کار را » قانون تشکیل شوراهاي اسالمی کار«کارفرمایی نیز هست. 

ند مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان که به انتخاب مجمع عمومی کشورایی تعریف می
يقیاس است انجمن صنفی کارگري. به نوشتههمینشود. بهتعیین میي مدیریتنمایندهو 

منتشر کرده است، 1377ر سال ي کار و تأمین اجتماعی دهایی که مؤسسهیکی از گزارش
توان یک تشکل خالص کارگري دانست را نمی]قانون کاري مذکور در [هایک از ارگانهیچ«

ها امکان حضور فرد یا افرادي که منتخب خود کارگران نیستند زیرا درهرحال در تمام آن
»عمل آمد مغایر است.ا تعریفی که از سازمان کارگري بهوجود دارد و این نکته ب

فرمایان بلکه از دولت نیز مستقل فقط از کارهاي کارگري مجاز در قانون کار نهپنجم، تشکل
الحیت صتشخیص ،»قانون تشکیل شوراهاي اسالمی کار«ي دومِ ي مادهنیستند. طبق تبصره

ي وزارت ي هیأتی است مرکب از نمایندهعهدهاهاي عضویت در شوراهاي اسالمی بهکاندید
ین چنع کارکنان. همي منتخب مجمي مربوطه و نیز البته نمایندهخانهي وزارتکار و نماینده

شود. بر طبق سومین ماده از همین قانون، انتخابات شوراها زیر نظر وزارت کار برگزار می
اتاختیارووظایفحدودتشکیل،گونگیهچينامهآیین«ي نوزدهم از چنین بر طبق مادههم
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،»کارقانون131يمادهموضوعمربوطِ هايکانونوصنفیهايانجمنعملکردگونگیهچو
ي وزارت کار و امور اجتماعی هاي صنفی کارگري بر عهدهنظارت بر انتخابات و فعالیت انجمن
»دستورالعمل مربوط به انتخاب نمایندگان کارگران«ي است. نهایتاً بر طبق پنجمین ماده

ي هیأتی نظارتی عهدهکاندیداهاي نمایندگی هر واحد به، تطبیق شرایط1371مصوب سال 
ي واحد کار و امور اجتماعی محل است.ز جمله شامل نمایندها

شده تا مسیر پیشارواز مسیر طی
اي وجود نداشته است. کاران مطلقاً زمینهیابی بیبراي تشکل1369در قانون کارِ مصوب سال 

شدنِ کارگران در از متشکل» قانون تشکیل شوراهاي اسالمی کار«1377چنین تا سال هم
کرد و از این لحاظ حقوقی ممانعت میدولتی در قالب چنین شوراهایی بهبزرگهايشرکت

انونی کردند. نهایتاً قلحاظ اجرایی چنین نقشی ایفا میل به بعد نیز مدیران بودند که بهسا
اً هاي کوچکِ زیرِ ده نفر را تلویحیابی کارگران در کارگاهدیگر مصوب هیأت وزیران نیز تشکل

اند متشکل شوند، نه توانستهکاران میخت. در چارچوب قوانین موجود نه بیساناممکن می
حال، سایر کارگران هاي کوچک. درعینهاي بزرگ دولتی، و نه کارگران بنگاهکارگران بخش

توانستند یا شوراي اسالمی کار یا انجمن صنفییابی میشاغل بر طبق قانون کار براي تشکل
لحاظ حقوقی عمیقاً هم زیر نفوذ ته باشند اما این هر سه بهري داشي کارگیا نماینده

ي دولت.کارفرمایان هستند و هم زیر سیطره
ازداري از دیگر سو از آغسرمایهجریان فعاالن سندیکایی از سویی و جریان فعاالن جنبش ضدّ

ي کارگري کشور ها در صحنهقصد رفع همین نقیصهي هشتاد خورشیدي از جمله بهدهه
سندیکایی درصدد بود در چارچوب نظم اقتصادي و سیاسی موجود به عال شدند. جریانف

-نامهاولهها با تکیه بر مقاصطالح صنفی کارگران یاري رساند. سندیکاییبرد مطالباتِ بهپیش
المللی کار که به امضاي دولت ایران نیز رسیده و با اتکا بر اصل سازمان بین98و 87هاي 

دست دهند که بر طبق آن سندیکا نوعیکوشیدند تفسیري از قانون کار بهساسیقانون ا26
حاکمه از ها بلکه تفسیر هیأتسیر سندیکاییانجمن صنفی کارگري است. اما در عمل نه تف

واره زیر ضرب ي هشتاد همقانون کار بود که مالك عمل قرار گرفت. سندیکاها از آغاز دهه
داري نیز گرچه براي فراتررفتن از نظم سرمایهارگريِ جنبش ضدّاند. جریان فعاالن کبوده

مجبور ناگزیراش، بهسندیکاییرویکرد ضدّرغمکوشید اما، علیموجود اقتصادي و سیاسی می
ر دهد و دهاي سندیکایی سامان ها و تشکلهاي عملی خود را ذیل پرچم فعالیتبود فعالیت

زمین قانون بازي کند.
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ي هشتاد اي که از عروج جنبش کارگري در آغاز دههالِ بیش از یک دهه تجربهدنباکنون به
حقیقیِ ي مناسباتگذرد، موانعی که هم از منظر روابط حقوقی و هم از زاویهخورشیدي می

اند بیش از پیش رگران سد کردهیابی کاگونه رفرم در امر تشکلقدرت عمالً راه را بر هر
-بمدد پیروي از چارچوي کارگر بهیابی طبقهبراي تشکلاز این موانعآیند. عبور چشم میبه

رسد. در چارچوب تفسیر مسلط از قانون کار نظر امري ممکن نمیهاي حقوقی قانون کار به
داري. سرمایهنه جریان سندیکایی اصالً محلی از اعراب دارد نه جریان فعاالن جنبش ضدّ

ل بازیابی مسیري مناسب براي حرکتِ پیشارو باشد. حاشده باید کمکبازخوانی مسیر طی
توان به قانون متوسل شد. یابی کارگران نمیبست قانونیِ تشکلبراي عبور از بن
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مارکس و جوامع غیرغربی، 
ناسیونالیسم، نژاد و قومیت

حسن مرتضوي

پردازم که هم در سنت ترتیب انتشار خواهد یافت به موضوعی میدر مقاالتی که به
دیدگاه منتقدان آن ویژگی بارز هاي مارکسیستی توجه چندانی به آن نشده و هم از پژوهش

ها مارکس فیلسوف و نظر بسیاري از مارکسیستبه		1شود.و ثابت مارکسیسم تلقی می
داري مدرن (به مفهوم قرن نوزدهمی) است که کشف قوانین حاکم بر پرداز سرمایهنظریه

این راز شد و بنابرش محسوب میاي زندگیداري و ناظر بر تغییر آن پروژهجامعه سرمایه
کرد و در بهترین حالت سایر جو میوتحول این جامعه را در تضاد کار و سرمایه جست

ي فرعی بود و مستقالً اهمیت خاصی نداشت و تنها اتعارضات اجتماعی براي او فقط پدیده
نظر منتقدان مارکسیسم و پرداخت. از سوي دیگر، بهه آن میدر ذیل همان تضاد اصلی ب

ي یک دستگاه اندیشگی منسوخ و مثابهوسیع دانشگاهی، مارکسیسم بهطیفخصوصبه
ر شود، متکی بکه نامنسجم و متناقض شمرده میمتعلق به قرن نوزدهم است که ضمن این

نظر این منتقدان در بهترین حالت امدارانه از تغییر تاریخ است. بهمفاهیم جبري و اروپ
روهاي مختلف علوم انسانی کاربرد دارد و نه در مهایی از این دستگاه اندیشگی در قلبخش

تمامیت خود.
اش ي الف) جوامع غیرغربی زمانهها و نظرات مارکس دربارهما در این مقاالت با بررسی دیدگاه

شدند ب) داري شناخته میمانند هند، چین و روسیه که در آن زمان جوامع پیرامونی سرمایه
هاي ناسیونالیستی مربوط به لهستان و ایرلند و ج) ي جنبشهاي مارکس دربارهنوشته
ي نژاد و قومیت با طبقه با توجه به نقش کارگران ي رابطهپردازي مارکس دربارهنظریه
پوست آمریکایی در جنگ داخلی و کارگران ایرلندي در بریتانیا به چند پرسش عمده سیاه
خوش چه به ساختار این جوامع دستها نسبتدیدگاه مارکس در طول سال) 1پردازیم: (می

به تحول تاریخی ایجادییر کلی را در دیدگاه مارکس نسبت) این تحول چه تغ2تحولی شد؟ (
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ي کار و سرمایه پردازي مارکس در مورد همان تضاد عمده) تاثیر این تحول در نظریه3کرد؟ (
چه بود؟سرمایهالعمرش یعنی نگارشي مادامو تاثیر آن بر پروژه

که اياست یعنی نظریه» راستایی تاریخي تکنظریه«ي کلیدي ما در این بررسی مقوله
آن جوامع بشري ناگزیر تمامی مراحل تکامل داند که بنابهریخ را مسیري خطی میتکامل تا

کنند و ضرورتاً از طریق استعمار و بازار جهانی در تاریخی کشورهاي اروپایی را طی می
ترتیب ارائه خواهند شد نشان هشوند. در کل مقاالتی که بو مدرنیزه میداري جذب سرمایه

ي ي مارکس به نظریهگونه و در طی چه مراحلی این نظریه در اندیشههخواهیم داد که چ
ي را دارآتی جوامع غیرسرمایهياي که توسعهچندراستایی تاریخ تبدیل شد یعنی نظریه

قع مسیر حرکت مارکس در بررسی جوامع غیرغربی به دانست. در واشده نمیاي حللهامس
) چیره بود و در نتیجه 1848(مانیفستراستایی براین صورت بود که ابتدا دیدگاه تک

شدند. سپس در مقاالت بررسی میداري جوامع غیرغربی با نگاهی تابع جوامع اصلی سرمایه
اما راستایی حضور دارد ز دیدگاه تکهنو1850ي اش در اوایل دههنگارانهاصطالح روزنامهبه

ت الگیرد و در نتیجه در روندي خطی شاهدیم که مقاچالش میي چندراستایی آن را بهنظریه
دهد. دررفته جاي خود را به مقاالت استعمارستیز وي میمدافع استعمار انگلستان رفته

تیم و راستایی نیستکي دیگر شاهد نظریهسرمایهو ویراست فرانسه جلد اولگروندریسه
هاي شوند و نهایتاً در واپسین نوشتهدردي بررسی میجوامع غیرغربی با نگاهی سرشار از هم

ي چندراستایی تا آن حد هستیم که وي معتقد شاهد تفوق نظریه1879-1882مارکس در 
ش اهايشود و بخش مهمی از واپسین نوشتههاي روسی میداري دهکدهبه گذار غیرسرمایه

پردازد: راهی بس دراز طی شناسی میوردهاي قومآرا به مرور مجدد آخرین مطالعات و دست
شود!می

هنديلهامسو»نگارانهروزنامههاينوشته«مانیفست،
جا مستقر شدند. سپس در میالدي اعراب به کنار رود سند رسیدند و در آن711حدود سال 

وتازهاي زیادي قرن دهم سلطان محمود غزنوي به هند حمله کرد و تا قرن سیزدهم تاخت
به هند صورت گرفت. در قرن پانزدهم میالدي نوادگان تیمور به استقرار امپراتوري مغولی 

میالدي 1510تداوم داشت. در سال 1857هند یعنی گورکانیان پرداختند که تا سال 
فونس دو آلبوکرك، دریانورد و ماجراجوي پرتغالی بندر گوا در ساحل غربی هندوستان را آل

نوس و اقیاتصرف کرد و این بندر به مرکز امپراتوري استعماري پرتغال در جزایر هند شرقی
وار یابی به هندوستان و جزایر و بنادر اقیانوس هند همترتیب راه دستاینهند تبدیل شد. به
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ها اري خود پرداختند. پرتغالیها با تجارت ادویه به گسترش امپراتوري استعمغالیشد و پرت
هاي بزرگ غربی مانند ها کمپانیآندنبال ستین اروپایی وارد هند شدند و بهعنوان نخبه

کمپانی هند شرقی شروع به تاراج منابع طبیعی و مادي هند کردند. سرانجام در قرن هجدهم 
مستقر بودند شکستجا تر در آنها را که پیشکارزارهاي نظامی فرانسويها بابریتانیایی

عنوان قدرت عمده مطرح شدند.دادند و خود به
ل قرن نوزدهم در ذهن متفکران اروپایی نقش بسته بود حکایت یتصویري که در هند در اوا

ايکرد: جامعهها میاي بسته، کاستی و بدون تغییرات اجتماعی معین در طی سدهاز جامعه
با مردمانی منفعل و تسلیم در مقابل انواع استیالگران عرب، ایرانی، مغولی، پرتغالی، فرانسوي 
و نهایتاً انگلیسی. از دید ناظران غربی قرن هجدهم مانند ماکیاولی، بیکن، برنیه و مونتسکیو 

افیایی آسیا مانده و بسته بودند. برخی علت آن را وضعیت جغرجوامع آسیایی ذاتاً عقب
هاي آسیا همیشه موطن امپراتوري«نویسد: میالقوانینروحدانستند. مثالً مونتسکیو درمی

ا ب…با دریاهاي پیرامون خود…تر از اروپاهایی گستردهآسیا با دشت…بزرگ بوده است
واره داراي قدرت هم…عمقو رودهاي کم…هاي خشکهاي زودگذر و تابستانبهار

. در آسیا روح بندگی حاکم است که هرگز آن را ترك نکرده. در کل تاریخ …بودهخودکامه 
سازد. تنها این قاره غیرممکن است یک ویژگی پیدا شود که روح آزادي را مشخص می

سلطه بودن مداوم هند و ت از سوي دیگر تح2».شود.داري دیده میگرایی بردهقهرمان
ي تاریخگفتارهاي فلسفهدرسمثالً هگل دروقوع تحوالت اجتماعی موجب شد تاعدم

داري ترین سرفکنندهپست«ي هند بپردازد و آن را خود به انتقاد شدیدي از فرهنگ و جامعه
و اند، فاقد آگاهیدانست که ثابت و راکد ماندهها را ملتی مینامد. هگل هنديب3»معنوي

ها ديد که هنرو معتقد بواینبنویسند و ازتوانند تاریخاند و در نتیجه نمیخودآگاهی فردي
ها رخ نداده تاریخي واقعی در جوامع آندلیل که هیچ تغییر یا توسعهاینها) به(و آفریقایی

ها ند که تابع اروپاییکشان ایجاب میاند سرنوشتواقعی ندارند، و چون همیشه فتح شده
…کندخوش خشم و نفرت میدار و دستها را بیخودکامگی انسان«ي هگل گفتهباشند. به

اما در هند این موضوع عادي است. مفهومی از استقالل شخصی وجود ندارد که بتوان حالت 
4»استبداد را با آن مقایسه کرد!

هاي آغازین نوزدهم بود و مارکس هم از آن بري ي عمومی متفکران غربی در سالاین روحیه
است که 1848مانیفست کمونیستجمالت معروف درترین نمود آن همان نبود. برجسته

ها را به تمدن بربرترین ملتاداري همگان حتازار جهانی سرمایهظهور ب«کند اشاره می
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ي سنگینی است که با خانههاي ارزان کاالهاي بورژوازي توپقیمت«و در نتیجه » کشاندمی
ت لجوجانه بربرها را از بیگانگان شدهکوبد و نفرت بآن تمامی دیوارهاي چین را در هم می

هایی که از مارکس در این مقطع در دست داریم ین جمالت و نامها5»کند.وادار به تسلیم می
دهد که هم تجاوزات استعماري غرب به آسیا و از جمله نخستین جنگ تریاك از نشان می

دانست و هم فرض خواهانه میترقی1843-1840هاي سوي انگلستان علیه چین را در سال
رفته اروپایی از لحاظ صنعتی هاي پیشدنبال ملتي جهان دیر یا زود بهرد که بقیهکمی
است که از فتوحات استعماري غرب مانیفستسپار خواهند شد. این جمالت در بخشی ازره

ي شان دربارهي کلیوارهتوان جزیی از طرحدر آسیا ستایش شده است و آن را می
داري در اروپاي غربی و آمریکاي شمالی دانست. اگرچه در صفحات وردهاي سرمایهآدست

داري و مبارزات کارگران در کشورهاي تضادهاي ناشی از مدرنیزاسیون سرمایهمانیفستبعد
غربی ترسیم شده است، اما از همین تضادها در ارتباط با استعمار غرب در آسیا سخنی مطرح 

ی داري را طکه مسیر جوامع سرمایهاستداري اینقش جوامع غیرسرمایهها نشود. انگار تننمی
اریخ از جانب راستایی از تي پذیرش ضمنی مدل تکتوان نشانهکنند. این را صراحتاً می

داري جهانی همان داري هنگام جذب در سرمایهآن جوامع غیرسرمایهبهمارکس دانست که بنا
دهند.بروز میتضادهاي جوامع صنعتی را از خود 

داري مانند هند، اندونزي، در چند دوره به جوامع غیرسرمایهمانیفستمارکس پس از نوشتن
جا در آن1883به اجبار به لندن رفت و تا زمان مرگ در 1849پردازد. در چین و روسیه می

ب سبترین امپراتوري جهان قرار داد وزندگی کرد. زندگی در لندن مارکس را در مرکز بزرگ
ي برخورد تر در نظر بگیرد. نخستین دورهداري و مستعمره را بیششد جوامع غیرسرمایه

توان شود که میي هند یافت میوي درباره1853هاي مارکس به جوامع غیرغربی در نوشته
هاي مارکس که منبع بحث1853هاي آن را حمایت مشروط از استعمار دانست. نوشته

کمپانی هند شرقی، )2، حکومت بریتانیا در هند)1ي مهم ه مقالهفراوانی بوده شامل س
ها عمدتاً است. این نوشتهنتایج آتی حکومت بریتانیا در هند)3و تاریخ و نتایج آن

ي آن برانیویورك تریبونبخشی از مقاالتی بودند که مارکس در مقام خبرنگار اروپایی
ا ي آمریکترین روزنامههزار نسخه که مهمتیراژ دویستاي معروف با روزنامهنوشت: روزنامه می

عنوان در این روزنامه به1862تا 1851شد. مارکس ازي نوزدهم محسوب میدر سده
هاي نظري از جوامع نوشت. این مقاالت شامل تحلیلگزارشگر اصلی آن در اروپا مطلب می

ها تهفراوان نوشته شده. کل این نوشغیرغربی، قومیت، نژاد و ناسیونالیسم است که با جزییات
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ي به زبان انگلیسی انتشار یافته است. مقاالت مارکس ابتدا درباره1980ي تازه در پایان دهه
کشورهاي عمده مانند فرانسه، آلمان، اتریش و بریتانیا بود. اما کشمکش روسیه و ترکیه در 

قرار داد. مارکس در ابتدا از روپاییهاي اي شرق را در رأس سیاستلهاو مدیترانه مسبالکان
این بونتریرفته با نگارش مقاالتی دري شرق دانش کافی نداشت، اما رفتهلهااصطالح مسبه

مارکس مجادالت پارلمان انگلستان 1853شکاف را ترمیم کرد. مرجع اطالعات مقاالت 
س بررسی کالسیک توماي هند، هاي فرانسو برنیه دربارهي کمپانی هندشرقی، نوشتهدرباره

مدت بریتانیا در اندونزي با عنواناستامفورد رافلس فرماندار استعماري در حکومت کوتاه
ن تر به آهگل است که پیشي تاریخي فلسفهگفتارهایی دربارهدرسوتاریخ جاوه
اشاره کردیم.

ست. ار هندحکومت بریتانیا ديي جوامع غیرغربی مقالهنخستین کار مهم مارکس درباره
حان شدن آن را توسط فاتدر این مقاله مارکس تقسیمات هند را با تقسیمات ایتالیا و قربانی

کند. وي در این مقاله تجاوز بریتانیا را بریتانیایی با قربانی شدت ایرلند مقایسه می
برخالف ي مارکس انگلستانگفتههب6داند.بارتر از بقیه تجاوزات اقوام دیگر به هند میمصیبت

قتصاد و ساختار اجتماعی سنتی ا7شکست.همرین کل چارچوب جامعه هند را دفاتحان پیش
، »مطبوعات آزاد«هند را ماشین بخار و تجارت آزاد انگلستان خرد کرد، اما با ایجاد تلگراف، 

، آموزش علمی جدید، نیروي بخار، ارتباط مستقیم و سریع با »مالکیت خصوصی بر زمین«
توان در این سادگی میهب8آهن تنها انقالب اجتماعی آسیا را برپا کرد.تاسیس راهغرب و 

داري را مشاهده کرد. مارکس در همین مقاله مفهوم استبداد توصیف تصویري قرینه از سرمایه
يگرفت. البته در مقالهالنهرین را در برمیشرقی را مطرح کرد که چین و مصر و ایران و بین

ي آن داده شده نیست ربارهي استبداد شرقی و نظرات متعددي که دبحث دربارهحاضر جاي 
ي ي اقتصادي کشاورزدالیل مشخصاً جغرافیایی پایهکه بهاستطور خالصه مقصود ایناما به

یاري در مقیاس کالن بود و همین امر به دخالت قدرت متمرکز حکومت کشورهاي یادشده آب
رکرد اقتصادي استبداد شرقی پیش از بریتانیا ساختار اجتماعی اجازه بروز داد. دومین کا

تغییر ي هندي را خودبسنده و اشتراکی و بیهاي هندي است. مارکس نظام دهکدهدهکده
گویی بوده شود تا حدي گزافههاي انجام شده مشخص میداند (موضوعی که در بررسیمی

ي ، پري آندرسون، با ترجمهاستبداديتبارهاي دولتتر به کتاباست. براي اطالعات بیش
مارکس 9ي تولید آسیایی رجوع کنید).، بخش شیوه1390حسن مرتضوي، نشر ثالث، تهران 

اد که بنیاد مستحکم استبداستها قائل است اینبراي این دهکدهي کهادر این مقاله تنها وجه
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ت طنین هگلی آن آشکار اسبراین، مارکس با توصیفاتی که دهند. عالوهشرقی را تشکیل می
هاي زیبا با کاست و که با وجود ویژگی«داند ي هندي را راکد و گیاهی مینظام دهکده

ورانه نبود بلکه نوعی ویژگیآاین فقط توصیفی اقتصادي یا فنو10»شوند.بردگی محدود می
مارکسشناختی در آن نهفته است. گویی سرشت مردم هند از ازل چنین بوده است. انسان

کند نوعی ستایش وحشیانه از طبیعت میهاي سنتی هندي را متهم بهدهکدهدر همین مقاله
پردازند.که به تمجید میمون و گاو می

مدارانه ساخت اجتماعی ي کلیدي این نیست که مارکس در این مقاله با نگاهی اروپانکته
ارکس پس از شور و شوق براي له این است که مابررسی قرار داده است بلکه مسهند را مورد

داري را در هند مورد ، در این مقاله تاثیرات سرمایهمانیفستداري درمدرنیزه شدن سرمایه
ناك ناشی از آن، نهایتاً دخالت انگلستان را در بررسی قرار داده و ضمن تایید ویرانی دهشت

که معتقد بودند موضع مارکس داند اما برخالف منتقدانی مانند ادوارد سعیدهند سودمند می
ارکس هاي متغییر باقی ماند، خواهیم دید که دیدگاهویژه هند بیبه جوامع آسیایی بهنسبت
گیري شد.مشخوش تحول چطور خاص دستو هند بهطور کلیي جوامع غیرغربی بهدرباره

ـ تاریخکمپانی هندشي هند در همان سال با عنواني دیگري دربارهمارکس در مقاله رقی 
ت بریتانیا تر حکومهاي گوناگون تاریخ نفوذ بریتانیا به شرح دقیقبا بررسی دورهو نتایج آن

پردازد. به استثمار شدید دهقانان هندي در نظام مالک و مستاجر در هند و فقر مردم هند می
ام نظها شده بود یعنی دارها و رعیتپردازد که جایگزین نظام سنتی زمینانگلیسی می

سبک غربی برخوردار شدند و مستاجران دارها از مالکیت خصوصی بهجدیدي که در آن زمین
هاي پیشین تمام حقوق سنتی خود را از دست دادند. در توافق نهایی سال یعنی همان رعیت

ر قول مارکس بر اثبین انگلستان و مقامات محلی این تغییر مالکیت عملی شد. به1793
نحو دهند بهل جمعیت هند را تشکیل میها که یازده دوازدهم کن رعیتاجراي این قانو

شانکردند که پیشینیانهایی کار میها در زمینتر رعیتپیش11نوا شدند.باري بیفالکت
ها از حقوق مالکیت برخوردار بودند؛ اکنون شرط به آنکاشتند و نسبتها را میها آنرنق

زي نداشت، چون کل نظام ید دهقانان بود که حد و مرري خلعاجاره در نظام مالک و مستاج
ایی نوولیت متقابل نابود شده بود. مارکس سپس در این مقاله اثرات این بیوحقوق و مس

» ها از جهان غربانتقام هندي«شدید را رواج وبا در هند و شیوع آن را در خارج از هند 
12داند.می
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مارکس با لحننتایج آتی حکومت بریتانیا در هندیعنی1853ي سال در واپسین مقاله
داند، و باز با همان ش را تاریخ فتوحات پیاپی میاآشکارا اروپامدار فتح هند را مقدر و تاریخ

13اي ندارد.شدهکم تاریخ شناختهاست این جامعه هیچ تاریخی یا دستلحن هگلی معتقد 

ها ها برخالف چینیکه هندياستاز اینحقیر هند توسط مارکس تا حد زیادي ناشیت
ي طلبانه اجازه داده بودند کشورشان تسخیر شود. در ادامه مارکس ماموریت دوگانهتسلیم

انگلستان را در هند مورد بررسی قرار داد، یکی تخریبی و دیگري نوزایی: نابودي جامعه کهن 
خوبی روشن است که مسیر جا بهي غربی! در اینآسیایی و بنا نهادن بنیادهاي مادي جامعه

ا به هشمردن تمدن انگلیسیي آسیایی الجرم باید کجا باشد. مارکس با برتریک جامعه
تند پذیرفکند که برخالف اقوام فاتح که از اتباع خویش تاثیر میها صراحتاً اشاره میهندي

ن نپذیرفتند. سپس بهها بودند و هیچ تاثیري از آناها برتر از هنديدر این مورد انگلیسی
تلگراف، مطبوعات آزاد، مالکیت خصوصی بر زمین، آموزش علمی جدید ، نیروي بخار، ارتباط 

گشاي صنعت وردهاي این تمدن که راهآعنوان دستآهن بهتقیم و سریع با غرب و راهمس
ا از اي رکنندهمدرن در هند خواهد شد اشاره کرد و سرانجام این صنعت مدرن موانع تعیین

رفت و قدرت هند شده بودند. ساختار استداللی این مقاله راه پیشدارد که سدّمیان برمی
تضاد عمیق نهفته در جوامع صنعتی مانیفستشباهت زیادي به مانیفست دارد. مارکس در

دهد اما در مورد جوامع غیرغربی به مسیر متفاوتی اشاره ندارد، احتماالً به این را نشان می
بار به اکنون در این مقاله براي نخستینه اصالً به مسیر متفاوتی معتقد نیست. امادلیل ک

گیرتر ضرورت انقالب اجتماعی در بریتانیا براي تغییر در سیاست مستعمراتی و از آن چشم
گوید:کند. میبخش اشاره میگیري جنبش آزاديبه امکان شکل

، حاکم توسط پرولتاریاي صنعتی برانداخته نشودتا زمانی که در خود بریتانیاي کبیر طبقات 
طور کامل دور مند نشوند که یوغ انگلستان را بهقدر قدرتیا تا زمانی که خود هندوها آن

ها پراکنده آناي را که بورژوازي بریتانیا میانهاي عناصر جدید جامعهها میوهاندازند، هندي
14.است نخواهند چید

هاي اقتصادي داري اروپا یعنی بحراندو تضاد عمده درون سرمایهبه مانیفستمارکس در
کند. در این مقاله هم معتقد است میي کارگر اشارهمزمن و ادواري و نیز به خیزش طبقه

ظهور ي کارگر بریتانیا و دیگريداري بریتانیا با چالشی دوگانه یعنی خیزش طبقهکه سرمایه
ي برخورد مارکس با جا شاهدیم که نحوهت. در اینروسهبخش ملی روبیک جنبش آزادي

کند: هنوز دیوار چین باید با آمده بود کمی تغییر میمانیفستجوامع غیرغربی که در
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تجارت جهانی و فتوحات استعماري ویران شود اما اکنون جوامع غیرغربی خود نیز باید بالقوه 
کند وبورژوایی اشاره میت ذاتی تمدنجا به بربرییوغ انگلستان را دور اندازند و در این

عکند. این نخستین تغییر از موضترتیب تمایز بین اقوام پست و برتر را معکوس میاینبه
کردن رسد با برجستهنظر میکه در ابتدا بهاستي جالب دیگر اینتهاست و نکمانیفست
ر نهایت روندي آگاهانه کند اما دوري تغییرات مهم تاریخی را به آن موکول میآنقش فن

کند. اعالم طرح رهایی ها را براي براندازي یوغ انگلستان مطرح میگیري هنديیعنی قدرت
بسیار بدیع 1853عنوان هدف جنبش کارگري در ري، بهاز استعمار، و نه اصالحات استعما

است.
تریاكهايجنگوتایپینگشورشچین،

اتفاق برجسته در چین رخ داد: جنگ اول تریاك سه 1860و 1850و 1840ي هادر دهه
تا 1850ورش تایپینگ از و سومی ش1856-1860و جنگ دوم تریاك 1843تا 1840از 

ي انگلستان شد ي نقرهطور خالصه واردات شدید چاي از چین سبب کاهش ذخیره. به1864
مقابل دریافت و درد صدور نقره را متوقف کردند هاي حاکم در هنو در نتیجه بریتانیایی

چاي از چین تریاك و کتان از هند را در اختیار چین گذاردند. با افزایش شدید اعتیاد و 
ي چین کاهش یافت. مقامات چین واردات تریاك را ي نقرهافزایش واردات تریاك ذخیره

ی سگونه کاالهاي وارداتی در بندر کانتون تجار انگلینوع کردند. اعمال محدودیت بر همهمم
ي رود کانتون نیروي دریایی انگلیس به دهانه1840را ناخشنود کرد و در ماه ژوئن 

1860تا 1856ك از لشکرکشی و نخستین جنگ تریاك را آغاز کرد. دومین جنگ تریا
ي نظیر جنگ اول آن را ایجاد کردند. هدف بریتانیا از آن ادرازا کشید و مسائل مشابهبه

، گشودن چین به روي بازرگانان انگلیسی ، گسترش تجارت بردهکردن تجارت تریاكقانونی
هاي گمرکی بود. شورش تایپینگ که جنبشی دهقانی و و معافیت واردات خارجی از تعرفه

آن سرکوب، يي آن گسترده و نتیجهطول کشید. دامنه1864تا 1850سلطنتی بود از ضدّ
ي برابري از جمله برابري جنسیتی لهامسمیلیون نفر بود. شورشیان 20گ جنگ داخلی و مر

را مطرح کرده بودند.
مانیفستیعنی دو سال پس از نگارش1850اي در سال بار در مقالهمارکس و انگلس اولین

ان در که این بحرمانیفستبه شورش تایپینگ برخورد کردند و ضمن تایید مواضع خود در
دانستند به دامنه و عمق ارزان اروپایی میشده چین را ناشی از واردات کاالهاي ساخته

رفت که پیشاستکردند. تفاوت مهم این مقاله اینشان توجهشورشی و گرایش کمونیستی
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ي فشار نیروي بومی داند بلکه نتیجهتنها محصول دخالت خارجی میاجتماعی چین را نه
انقالب در چین و عنواني دیگري تحت شود. در مقالهشمرد اما استعمار نقد نمیبرمی
نوشته شده به اثرات تجارت تریاك و شورش تایپینگ 1853که درست پیش از مقاالت اروپا

مدهاي آن در اروپا و آشود. در این مقاله مارکس با بررسی تاثیر این شورش و پیاشاره می
ی ه بحراندهد که چین چنان با اقتصاد جهانی گره خورده ککندوکاو در علت بحران نشان می

نظمی ي خودش چین بیگفتهر رکود اروپایی تاثیر بگذارد. بهتوانست بجا میاقتصادي در آن
هاي جنگی خود نظم را در شانگهاي هاي غربی با کشتیپراکند و قدرترا در جهان غرب می

ه کشود جا با لحنی بسیار تند از استعمارگران غربی یاد میاکنون در این15کنند.برقرار می
خواهانه امپریالیسم مشهود است.است اما هنوز اثرات ترقیمانیفستکمی متفاوت با لحن

دهد. ین عالقه نشان مییعنی شروع جنگ دوم تریاك است که مارکس به چ1856تازه در 
ي مفصلی مارکس اقدامات در مقاله1857ي داند. در ژانویهبار بریتانیا را بربر میمارکس این

انیا از قایق کشیدن پرچم بریتي پاییني بریتانیا را در بمباران بندر کانتون به بهانهنهتجاوزگرا
ن جنگ تریاك را اي نخستیهاي تریاك محکوم کرد. اما هنوز تا اندازهچیکوچک قاچاق

ي وي دورنماي گشودن تجارت با چین را دربر داشت. و در گفتهکه بهکند چراتوجیه می
همه لحن مقاله فوق تا اینبا16شود.دومین جنگ فقط مانع این تجارت مینویسد ادامه می

کند و آرام لب باز میاي آرامماه بعد مارکس در مقالهاستعماري است. دوزیادي ضدّحد
د حمله انشدت به انگلستان و مطبوعات آمریکایی که کوهی از دشنام علیه چین انباشتهبه

فاع دکند که شهروندان بیشود. اشاره میتندتر و تندتر میجا لحن مارکسکند. در اینمی
سان شده همه با این بهانه که زندگی و یکكشان با خاهاياند، خانهعام شدهکانتون قتل

ها در معرض خطر قرار گرفته است! اکنون ي چینیها با اعمال تجاوزکارانهاموال انگلیسی
17نفرتی که جنگ تریاك برانگیخته خواهد سوخت.مارکس معتقد است که بریتانیا در آتش 

رو هکند که بریتانیا ممکن است با وضعیت جدیدي در چین روببینی میانگلس پیشاحت
ها ي متفاوتی در چینیکه روحیهملی علیه آن کشور برپا شود. چراشود که طی آن جنگ 

. ها دارنددر مبارزه با خارجیوجود آمده و عمالً مردم نقش فعالی به جنگ اول تریاك بهنسبت
تواند عصر جدیديشود و همین میسرعت نزدیک میقول انگلس ساعت مرگ چین کهن بهبه

ي ند ماه بعد مارکس نظرات خود را که دربارهچ18ها به ارمغان بیاورد.ي آسیاییبراي همه
عنوان هدر چین برحمی بریتانیای از بیهاي فراوانجنگ تریاك گفته بود پس گرفت و گزارش

کشیدن کودکان و به آتش کند، از جمله تجاوز به زنان، به سیخنفع ارائه میاستعمار ذي
ها که توسط افسران بریتانیایی ثبت شده است.کشیدن دهکده
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که مارکس از دورنماياستي چین نتیجه گرفت اینرکس دربارهتوان از مقاالت ماچه میآن
ي عمده دور شده و دیگر تاثیرات مترقی هند در دو جنبه1853مقاالت او حتمانیفست

دراستایی ي چنبار فلسفهکه براي نخستیناستنکند. دومین جنبه ایاستعمار را تجلیل نمی
دهد و در آن جوامع آسیایی همان مراحل اروپاي غربی را تکامل تاریخ را شرح و بسط می

خوبی تغییر نظر گر است و بهاي بسیار روشنل قطعهي اوکنند. در مورد جنبهطی نمی
دهد:مارکس را نشان می

ري اند که هیچ عصر دیگي حیات گذاشتهاز سویی چنان نیروهاي صنعتی و علمی پا به صحنه
ی هاي زوالداده است. از سوي دیگر، نشانهخود راه نمیتاریخ پیشین انسان گمان آن را بهدر 

بت رسیده است. ثیی که در اواخر امپراتوري روم بههاخوف و وحشتتر ازوجود دارد بزرگ
آالت که از خود باشد. شاهدیم که ماشینرسد آبستن ضدّنظر میهچیز بي ما همهدر زمانه

کردن و بارورساختن کار انسانی برخوردار است، موجب انگیز کوتاهموهبت قدرت شگفت
هور ثروت با جادوي مرموز به منابع نیاز تبدیل کشیدن و کارشاق شده. منابع نوظگرسنگی

ع واند. با همان آهنگی که نهاي هنر با فقدان شخصیت خریداري شدهاند. گویی پیروزيشده
نگین دیگر یا اعمال نهاي ي انسانرسد که بشر بردهنظر میشود، بهبشر بر طبیعت مسلط می

ي تاریک نادانی را زمینهر است پیشرسد فقط قادنظر مینور ناب علم بهاخود شده. حت
بخشد و هاي ما حیاتی ذهنی به نیروهاي مادي میرفتروشن کند. تمامی اختراعات و پیش
19کند.اثر میحیات انسانی را در نیرویی مادي بی

است که ما بررسی گرندوریسه) مصادف با نگارش1858ـ1857ها (در مورد دوم، این سال
تکامل تاریخ در این کتاب را به مقاالت بعدي موکول يدربارهتغییرات نظرات مارکس

ي استعمار مقارن با بسط که تغییرات نظري مارکس دربارهاستي مهم اینکنیم. نکتهمی
ي چندراستایی تکامل تاریخ است.نظریه

منتشر » مسائل چین«با عنوان 1862ي ي چین در ژوییهي مهم مارکس دربارهآخرین مقاله
زمان شد. مقاله بر شورش تایپینگ متمرکز بود. دو دهه پس از جنگ تریاك، شش شورش هم

ها در جنوب شورش ترین آنوقوع پیوسته بود. اولین شورش و مهمدر سراسر کشور به
وقوع پیوست و منجر به ایجاد حکومت به1850-1864هاي بود که بین سالهاتایپینگ
ها که علیه خاندان منچو بود ریشه در فقر مردم داشت. این ها شد. شورش تایپینگتایپینگ

ي نوزدهم در چین بود. جنبش ترین جنبش سیاسی و مذهبی سدهرفتهجنبش پیش
ها با شعارهاي تقسیم عادالنه زمین، مالکیت اشتراکی، برادري و برابري زن و مرد تایپنگ
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ازد و در سراسر کشور توسعه یابد. راه سآغاز شد و توانست اکثریت مردم چین را با خود هم
ا تصرف کرد و براي مدت نانکن و قسمت اعظم جنوب چین ر1853این جنبش در سال 

ي عوامل موفقیت را داشت: که همهرسید که پیروز خواهد شد چرار مینظکوتاهی به
شورش، ها از، افکار ناسیونالیستی، مردم استثمارشده و حمایت کامل آنرفتهایدئولوژي پیش

هاي زیادي براي رفته. تالشي اصالحی پیشمند و باالخره برنامهمند و اندیشرهبري قدرت
خواري و ایجاد تقویمکشاورزان، ممنوعیت تریاك و رشوهمالکیت عمومی، تقلیل مالیات بر

جدید و حمایت از ادبیات محلی (سنتی) در دوران قدرت تایپینگ انجام گرفت. براي مثال 
رر شده بود که تا استقرار کاملارائه شده توسط کادر رهبري شورش تایپینگ مقيبرنامهدر 

ومتی تایپینگ ي حککلی در سراسر حوزه، ازدواج و کشیدن تریاك به»سمانیحکومت آ«
شان موفق شوند. مارکس در ها نتوانستند در رویکرد انقالبیحال آناینممنوع باشد. اما با

1850ي ها در دههي اروپاییهکاراني محافظهي انقالبی را با روحیهیهاش این روحمقاله
و همه لحن مارکس با وجود شوراینکند. بامقایسه می1848هاي قالبدنبال شکست انبه

انگیزي نویسد آنان به اشکال نفرتانگیز است. میاش براي شورشیان تایپینگ غمشوق اولیه
زدند و زنان وکردند دست به خشونت میهر شهري را که تسخیر میاند،بار آوردهبهویرانی 

کردند. مارکس این خشونت دادند و مردمان عادي را اعدام میدختران را مورد تجاوز قرار می
ول بخش بلکه محصهاي رهاییي شورشیان نه ایدهداند زیرا معتقد است که فلسفهرا پوچ می

د که بعدها شورو میهجا مارکس با تنگنایی روبر ایند20واره است.یک زندگی اجتماعی سنگ
و پردازد: هنگامی که استعمارویژه در ارتباط با هند و روسیه میطور مفصل به آن بهبه

بخش در افق لرزه در بیاورند و هیچ بدیل ایجابی و رهاییهاي مردمی نظم کهن را بهشورش
خواهد گرفت؟نباشد تحول تاریخی چه مسیري را پیش 

1857درهاسپويطغیان
ترین گواه برجسته1857-1858ي شورش بزرگ هند در سال مقاالت مارکس درباره

تر است (چه سالی: سال نوشته شدناستعماريتغییرنظر مارکس به اتخاذ مواضع ضدّ
، بحران اقتصادي جهان، جنگ دوم تریاك و شورش تایپینگ!). علت شورش گروندریسه

یا شورش سربازان هندي در خدمت نظام مستعمراتی بریتانیا، این بود که پس از هاسپوي
ها از چربی گوشت گاو و گوشت رواج این شایعه که روغن موردمصرف نوار فشنگ تفنگ

خوك است، گروهی از سربازان شوریدند و افسران بریتانیایی را کشتند. شورش به دهلی و 
دستی اهداف منسجم و یکل سیاسی گرفت اما شهرهاي بزرگ دیگر سرایت کرد و شک

همه، با وجود برتري سازمانی و تسلیحاتی بریتانیا سرکوب این شورش دو سال ایننداشت. با
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تریبوني آن برايارکس با شنیدن اخبار شورش مقاالت مفصلی دربارهم21طول کشید.
ها توجه ، این1853مقاالت همه برخالف اینمقاله و انگلس ده مقاله. با21نوشت: مارکس 

اي را از چند تغییر تئوریک عمدهشود. هره است و به آن اشاره نمیزیادي را جلب نکرد
دهد.حمایت مشروط مارکس از استعمار بریتانیا نشان می

کند کن انگلیس در هند اشاره میبیانداز و حکومتدر یکی از این مقاالت به سیاست تفرقه
ها ها اصل حیاتی بریتانیاست. سپس تناقضها و مرامها، قبایل، کاستکه خصومت میان نژاد
هزار سرباز هندي را خاطرنشان ایجاد ارتشی مستعمراتی با دویستو تضادهاي دیالکتیکی

کند. بار آگاهی و سازمان ملی هند متحد را ایجاد میشود براي نخستینکند که سبب مییم
مدت آن خشنود است هرچند امید به پایداري طوالنیش از تداوم شورشادر مقاالت بعدي

ه حد که باز بریتانیا عمیق شده است تا آنهاي شورش و نفرتندارد. اما معتقد است ریشه
هاي شورشیان را بازتاب رفتار خود انگلستان عامي دیگري قتلر مقالهد22ماند.قیام ملی می

در 23کند.اروپا و اقدامات اروپا در آسیا مقایسه میهاي مشابه تاریخ داند و آن را با نمونهمی
اي با عنوان شورش هند ماهیت مقاومت هندي را ناشی از تضاد عمیقی درون دستگاه مقاله

گوید:داند و میاستعماري می
ش ادر تاریخ انسان چیزي مانند کیفر وجود دارد؛ و این قانون کیفر تاریخی است که ابزارهاي

رد اي که به شاه فرانسه خوآورد. نخستین ضربهوجود میکار بهبلکه خود ستمدیدهرا نه ستم
ها هایی که توسط انگلیسیها با رعیتزادگان بود و نه از دهقانان. شورش هندياز نجیب

ها یسیهایی شروع شد که انگلآبرو و عریان شده بودند آغاز نشد بلکه توسط سپويشکنجه، بی
24داده و در ناز و تنعم و راحتی توسط ایشان پرورش یافته بودند.ها لباس و غذابه آن

ی آورد. این چرخش دیالکتیکوجود میرفت استعماري گورکنان خویش را بهترتیب پیشاینبه
25ي هند وجود ندارد.درباره1853هاي تر نوشتهو بخش بیشمانیفستدر مورد آسیا در

مارکس و انگلس در مقاالتی ضمن تحلیل 1857پس از شکست شورشیان و سقوط دهلی در
ي بر اعمال قهرمانانه پرداختند و در نامهها مبنیت شورش به تمسخر انگلیسیدالیل شکس

بسیار مهمی قیام در هند را از مبارزات کارگران اروپایی جدا ندانستند. مارکس در این نامه 
ن هند اکنون بهتری«کند که الم میهند را بهترین متحد جنبش انقالبی در غرب دانست و اع

کرد.پیش حرکت نمیبهدر زمانی که جنبش انقالبی غرب روهم آن26،»متحد ماست
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داري را مطرح کردند و تضادهاي ي سرمایهمدلی نظري از جامعه1848مارکس و انگلس در 
که ارائه کردندرفت اجتماعی تحلیلی ي پیشلهااز مسمانیفستآن را نشان دادند. آنان در

داري نیز صادق باشد، جوامعی که آنان با اصطالح قرار بود در مورد جوامع پیشاسرمایه
نیویورك خود براي1853مشخص کرده بودند. مارکس در مقاالت سال » بربر«مدارانه قوم

تعمار ي اسخواهانههاي ترقیاین نظرات را به هند و سپس به چین بسط داد و ویژگیتریبون
ستود. اما درست در همان زمان نظرات مارکس شروع » تغییرناپذیر«ریتانیا را در مقابل هند ب

بار ی راهی براي خروج از استعمار اینتر و دیالکتیکی شد. هند شورشبه تغییر کرد و دقیق
یافت و مارکس پیوندي عمیق بین جنبش کارگري انگلستان و مبارزات و نه مترقی می» بربر«

در مورد چین 1856-1857هاي لبانه هند برقرار کرد. همین نظرات در سالطاستقالل
ها علیه استعمار بریتانیا و که از مقاومت مردم چین و شورش تایپینگتر شد چنانبرجسته

داري حمایت پرشوري کرد. در پیوند این مبارزات با مبارزات کارگران غرب علیه سرمایه
تان ناسیونالیستی لهسي روسیه و جنبشات مارکس دربارهي بحث به بررسی تحول نظرادامه

خواهیم پرداخت.
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*از پوالنی تا پولیانا

جا در مطالعات کار جهانیبهبینی ناخوش
علی تدین|مایکل برآوُي 

يویژه در میان دانشوران رشتهعموم دانشمندان علوم اجتماعی، بههاي اخیر در میان در سال
دید آمده است. جاي شگفت کارل پوالنی پبزرگدگرگونیعالقه به کتابکار، موجی از 

نامید به ما زنهار داده بود ـ می» مرامِ لیبرال«چه که خودِ پوالنی از خطرات آننیست چرا
اي جز فالکت اقتصادي و تباهی فرهنگی براي تمدن گر که نتیجهباور به بازار خودتنظیم

صویري از ي تحریر درآمده است تبه رشته1944که در گبزردگرگونیمدرن دربرندارد.
از اواخر گر ـي بازار خودتنظیماجراي ایدهي میان ایده ورابطهگر ـ ظهور بازار خودتنظیم

دهد که به ایجاد دست میهاي نوزدهم و بیستم بهطول سدهي هجدهم و درسده
ارمغان ) را بهNew Dealی و نیودیل (دموکراسانجامد و سوسیالگرا میهاي حمایتجنبشضدّ
ست به توانآورد و البته فاشیسم و استالینیسم را نیز. واکنش به بنیادگرایی بازار میمی

فضاحتِ خودِ این بال باشد، و همین امر پوالنی را به این باور رساند که بشریت دیگر به چنین 
رو هاي روبدوباره با چنین تجربهکه امروزآنآمیزي دست نخواهد زد. حالي مخاطرهتجربه
ایم.گشته

هاي مثبت آن ببیند. هاي منفی بازار را در کنار جنبهچون مارکس توانست جنبهپوالنی هم
هايپوالنی از نوشتهتوان از پوالنی شنید ـ مارکس را میدر واقع پژواك پرطنین صداي 

1بر آن مبنا، کاالییدگیگیرد وي پول و بیگانگی بهره میي مارکس دربارهاولیه

هاي بنیادینی نیز میان نظرات مارکس و کند. البته تفاوتوکتاب را اخالقاً متهم میحساببی
گیرد که به باد انتقاد میهاي تاریخیِ مارکسی راپوالنی وجود دارد. پوالنی بارها نظریه

ها هاي تولید و جایگزین شدن این شیوهوار شیوهقانون]=دینامیک[شناسی بر پویشمبتنی
اري دیهي محوري سرمابر این مدعا است که تجربهتاریخ اند. انتقاد پوالنی مبتنیدر طول

ي یک جدل مداوم ، دربردارندهبزرگدگرگونی13فصل **.کاالییدگی است نه استثمار
رنگ عمالً در جریان انقالب صنعتی کمعلیه مفهوم مارکسی استثمار است که از نظر پوالنی
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چه در ي پوالنی، آنگفتهدهنده را توضیح دهد. بهیرِ تکانتواند آن تغیشده و در نتیجه نمی
ي نوزده قرار دارد نه استثمار بلکه تباهی فرهنگی است که پس دعواهاي اروپاي سده

ـ بندي پوش بازار است. در فرمولامسبب الهاي اصطالحاً کاالنی کاالییدگی زمین، پول، و کار 
ن زماکرد و همرا، تهدید به ویرانی میناشدنی بشریتي تعریفرا، شالوده» جامعه«ـموهوم

کردند. در این تحلیل، طبقاتْ تبدیل به هایی بود که از جامعه دفاع میجنبشمولد ضدّ
خاطر دنبال کردن منافع خودشان، بلکه هنگامی که شوند، منتها نه بهاثرگذاري میبازیگرانِ

کنند. بنابراین کانون توجه، از ) صیانت از جامعه دفاع میuniversal interestاز منفعت کلیِ (
شود.استثمار به کاالییدگی، از تولید به بازار، و از طبقات به جامعه منتقل می

چنان به قدرت که آنت: نخست اینجا شده اسهبینی نابپوالنی در چهار مورد دچار خوش
آبروي بنیادگراییِ بازار، دیگر هرگز نخواهد کرد ایدئولوژي بیها باور داشت که فکر میایده

که مفهومی گنگ و ناپرداخته از جامعه را بدیهی ي ما سیطره یابد. دوم اینتوانست بر سیاره
اش خود پوالنی، تمام نیروي دفاعیزعم ن مفهومِ گنگ در تحلیل نهایی، بهکرد، که ایفرض می

ش با مارکسیسماکه در مخالفتگیرد. سوم اینخدمت میامان بازار بهي بیر برابر حملهرا د
هاي تاریخی و محوریت استثمار ـ ریهخصوصاً در مقابل نظـ ]=ارتدوکس[آیین درست

داشت. از نظر دور میدارانه را که دلیل اصلی احیاي بازار است استلزامات انباشت سرمایه
کاست سادگی دولت را به جامعه فرومیجنبش آن، بهکه در تأکیدش بر بازار و ضدّسرانجام این

ي هاي انتقادورزید.در مطالعات اخیرِ کار که از ایدهي این دو غفلت میکنش پیچیدهو از برهم
وش بدیهی گرفته دل خجنبش را فرضِکه پوالنی ضدّگیرند و به اینپوالنی از بازار بهره می

اند.جا انعکاس یافتههبینی ناباند، باز این عوامل خوشکرده
دو خوانش از پوالنی. بخش اول نقدي است و مقاله به دو بخش تقسیم شده است ـ رهمیناز

جوي وهایی که در طلب و جستبینانه از پوالنی، خصوصاً برداشتهاي خوشبر برداشت
هاي اخیر ند. در این بخش، ابتدا با برخی کالسیککارگري علیه بنیادگراییِ بازارجنبشِضدّ

دنِ شجهانیتري به کتابکنم، سپس نگاه طوالنیبینانه دارند آغاز میکه گرایش خوش
، کتابی از آفریقاي جنوبی که جایزه هم بُرده، خواهم داشت. غرض از بخش دوم افولبهرو

ترِ بدیل، از پوالنی است. در این بخش با قرار دادن خوانش بدبینانهي یک این مقاله ارائه
کنم طبعِ خاصِ اندازي تاریخی، تالش میتحلیل پوالنی از کاالهاي موهوم در چشم

ی جنبشویژه ضدّجنبش جهانی را، بهي حاضر را بفهمم و سپس امکان ضدّکردنِ زمانهبازاري
قاله پیرو مقاالت درخشانی است که در نخستین چالش بکشم. این مبا مرکزیت کار را به
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منتشر شدند و به موانع موجود بر سر راه اعتراضات کارگري جهانیکاريمجلهيشماره
پرداختند.در هندوستان و چین می

جاهناببینیخوش
اش با ايتِ حرفهبراي شروع کسی بهتر از پیتر ایوانز را سراغ ندارم، کسی که در سرتاسر حیا

تهاي سیاسی انباشش وضعیتاتر کارهايوکار داشته است. او در بیشکارل پوالنی سر
کیه بر نقش دولت، بررسی کرده است ـویژه با تتوسعه، بهحالسرمایه را در اقتصادهاي در

ي المللی که به توسعهي بیني ملی و سرمایهي دولت، سرمایهجانبهاول بررسی اتحاد سه
ي جنوبی و برزیلايِ هندوستان، کرهي مقایسهمنجر شد و سپس مطالعهمستقل در برزیل

، یعنی دولتی که موجد رشد اقتصادي »ايتوسعه«ترین دولتِ دهد اثربخشکه نشان می
ي مستقل از اقتصاد دارد. این مطالعات احال ارادهعینشده در اقتصاد است و در، حکباشد

ت که ساي سیاسیي بازار است؛ از نظر وي بازار پروژهدربارهي پوالنی کامالً منطبق با عقیده
الزم است از سوي دولت تنظیم و هدایت شود.

ت، تر مدافع آن بود برآشفایوانز وقتی از سود ناموزونِ ناشی از انباشت سرمایه که خودش پیش
ش چالا بهداري رعدالتیِ سرمایهند بیتوانستتوجه خود را معطوف به نیروهایی کرد که می

یه جنبشی علاصطالحاً جنبش مضاعف را، ضدّکند ـ بُعد دوم پوالنی را بررسی میکشند. او 
ر راتجنبش باید از سطوح محلی و ملی فجا ایوانز تأکید دارد که ضدّدر این3گسترش بازار.

ه است بینی نشدکه توسط پوالنی پیشمقیاسی از مقاومت رود و به مقیاسی جهانی برسد ـ 
خوانَد پدید آورد. بنابراین ایوانز در می» هژمونیکشدنِ ضدّجهانی«چه را که تا آنـ 

وي از مرزهاي ملی را است که قابلیت فرارَ » مترقی«هاي اجتماعی جوي آن جنبشوجست
ـ  هاي کارگري تر از همه جنبشمهمهاي زنان، و زیستی، جنبشهاي محیطجنبشدارا باشند 

چه دیگر، بهعبارتهژمونیک هستند، بهها به چه طریق ضدّاین جنبشاما روشن نیست که -
چه هستند، یا بر چه اساسی » ضدِّ«بدیل هستند، یا اصالً » هژمونی«ي یک طریق نماینده

کنند.نحو مؤثر ایجاد میبستگی فراملی را بههم
آن در محدود کردني اقتصادي کمک کند، اما تأثیر کند تا به توسعهایوانز دولت را وارد می

شدنِ شود یک جهانیاش میگیرد. نتیجهي ملی را نادیده میمبارزات به عرصه
کند. ش به جایی بند نیست. اصالً بود و نبودش فرق نمیاکه دست» هژمونیکضدّ«

ه هژمونیک نیستند، بلکه در حیطتنها ضدّگذارد نهت میشان انگشهایی که ایوانز رويجنبش
اي دال بر این نیست که اند. هیچ نشانهداري سازمان یافتههژمونیِ سرمایههاي و محدوده
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ش شان، چیزي بیها، یا بهتر بگویم تغییرهاي کوچکاین جنبش***»هاي کوچکِ دگرگونی«
ي استیفاي حقوق زمینهها هرچند در داري باشد. این جنبشاز سازگاري و انطباق با سرمایه

سیاسی (و جغرافیایی) با لحاظ اند و نه بهافزایشبهمرور زمان روبهاند، اما نه خودشان مهم
World» (نشست اجتماعی جهانی«طور مقطعی هنگامی که در اند، مگر شاید بههم مرتبط

Social Forumی منجر شود، اما شان شاید به گرفتن امتیازهایهايآیند. فعالیت) گرد هم می
ي باشند، سدي برابر این »دگرگونی بزرگ«گونه نشانی از هرکه جاي ایناین امتیازها به

اند.دگرگونی
بیوِرلی سیلوِر، برعکس ایوانز، پیوند تنگاتنگی میان مبارزات کارگري و انباشت سرمایه، در 

دگرگونی «تنها به هیچ نوعی از گرفتن امتیازها نه5کند.ي مکان و زمان، برقرار میگستره
شود. گزارش مستند سیلور از ه باعث ترفندهاي جدید سرمایه میانجامد بلکنمی» بزرگ

دیگر بر سر کاستن قیمت گونه با یکهداران چدهد که سرمایهنشان می1870تاریخ کار از 
چالش دهند که مشروعیت سرمایه را بهمیکنند و خودْ به مبارزاتی شکل کار رقابت می

داري بین اندازد. سرمایهخطر میسپس سود را بهآید، اما ی سود میکشد. امتیازات در پمی
ی های»مسکّن«طور موقتی، خود را با کند و بهبحران سودآوري نوسان میبحران مشروعیت و 
دهد: مسکّن مکانی (نقل مکان به جایی که منابع جدید نیروي کار ارزان ثبات و تسکین می

اي (روآوردن به ؛ مسکّن فرآوردههاي تکنولوژیک)وجود دارد)؛ مسکّن فرایندي (نوآوري
تري در آن است)؛ و سرانجام، مسکّن مالی (که محصول و صنعت جدیدي که بدواً سود بیش

و جیشود). سیلور جنبش صنعت نساي اضافی به مفرهاي مالی تبدیل میدر آن سرمایه
ند، سپس کدنبال می19ي داري در سدهرمایهعنوان مظهر سمبارزات مرتبط با آن را، به

، و این پرسش را مطرح 20ي داري در سدهعنوان مظهر سرمایهصنعت خودروسازي را به
داري خواهد بود. سیلور اذعان دارد که مظهر سرمایه21ي کند که کدام صنعت در سدهمی

ش اش بستگی به ظرفیتامند به مقاومت در برابر استثمار است و موفقیتواره عالقهکار هم
قدرت ناشی از ساختار و قدرت ناشی از ـ یعنی تهیه و تدارك دو نوع از منابع قدرتدارد، 

گوید استثمار همیشه، ود که میشجا معلوم میبینیِ سیلور هم، آنراهی. خوشکاري و همهم
گونه پیرامون -گونه، و اگر نه، مبارزاتی پوالنی-بیان خودِ سیلور، مبارزاتی مارکسبه

گونه را -ارزاتِ پوالنیي مبکند. سیلور در تحلیل خود مقولهجاد میکاالییدگی کار ای
اي که دیدگاه پوالنی با مارکس که پیرامون تفاوت اساسیبررسی رها کرده است، چرابدون

داري یعنی حوري سرمایهي م[ي تجربهاش دربارهداري، و هم نظریهدارد، هم در مورد سرمایه
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شود، چه این تجربه باعث میش براي ستیز با آناست متفاوت، و در نتیجه سیا]کاالییدگی
سخنی نگفته است.

ي کارگر قدیم و جدیدي طبقهي معتبر چینگ کوان لی درباره، نوشتهقانونخالفکتاب
گونه علیه -سانی براي مبارزات مارکساو وزن یک6کند.ي سیلور را تکمیل میچین، نظریه

ردند، و کبلت چین کار میکاري که در صنایع الکترونیکی در سانتازهاستثمار توسط زنان 
ر کاران دبیکاران و نیمهي معیشتی علیه کاالییدگی توسط بیگونه-مبارزات پوالنی

اي که در بنیانِ مبارزات مارکسی و هاي نظريشود. لی با کشف تفاوتبلت قائل میراست
داري و دو متفکر از سرمایهاشت بسیار متفاوت اینکه در بردنپوالنیایی نهفته است، چنا

کند. جالب اي تجربی حل میدو را به شیوهشود، کشمکش میان اینش نمایان میاآینده
بلت را با کاالییدگی ناقص زمین، از طریق ست که گرچه لی استثمار نیروي کار در سانجااین

گونه در مسیر پوالنیاییِ زند، و اینبازتوزیع امالك خصوصی در نواحی روستایی پیوند می
ي دولتی کشیدهکند که کارگران ستمگونه تالشی نمیگذارد، اما هیچاتحاد علیه بازار گام می

مبارزات »اقتدارگرایی قانونی نامتمرکزْ«المللی نزدیک کند. در واقع بستگی بینرا به یک هم
قادر نیستند به مبارزان چینی حتاروایناسیِ محلی محبوس کرده و ازرا در مرزهاي سی

المللی.رسد به اتحاد بینبستگی ملی دست یابند چههم
هاي این همان موضوعی است که گِی سیدمن به آن پرداخته است. او در بررسی تحریم

ارگران گر وضع کاني فراملّی، امکان ایجاد یک انترناسیونالیسم کارگري که بیکنندهمصرف
در عوض، سیدمن بر اهمیت همیشگی مبارزه براي دموکراتیک 7.بردمیالوباشد را زیرس
کند. سیدمن هنگامی که به منظور هاي کار تأکید میها و بهبود نظامملتکردن دولت

وجیه نظرکند، براي تعنوان نیروي بالقوه مثبت تأکید میبرد منافع کارگران بر دولت بهیشپ
اید آزمي دولت و جامعه را نمیچون پوالنی رابطهحال هماینشود. باخود به پوالنی متوسل می

تا بفهمد احتماالً چه هنگامی دولت از منافع کارگران حمایت و احتماالً چه هنگامی علیه 
صِرفِ کنار کند، که طبق آن سیدمن از اصل نیروانا پیروي می8کند.کارگران اقدام می

خاطر که ایناما فقط به9حل جایگزین است.معناي بهتر دانستن راهحل، بهیک راهگذاشتن
شود گفت تأکید روي دولت ساز است، نمیلهاالمللی هم غیرعملی و هم مسی بینبستگهم
اند.ي کارگر شهره بودهها به خصومت با طبقهحل بهتري است. در عصر حاضر دولتراه
اند، مطالعات اخیر از تأکید سیدمن بر محوریت مبارزات ملی دفاع کردهاین، بسیاري از وجودبا

) در Chunگونه، جنیفر چون (همینکه این مبارزات پیروزمند باشد یا خیر. بهفارغ از این
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دهد، ي جنوبی انجام میو کرههاي که میان مبارزات کارگري در ایاالت متحدمقایسه
زات داند و بر آن دسته از مبارتصور آن را دشوار میو حتامللیالبستگی بینیابی به همدست

شکل 10.دهندکند که به پیوند دولت و جنبش کارگري اولویت میآمیز تکیه میموفقیت
اي است که روبین رودریگز روي مهاجران فراملّی انجام مایه، مطالعهجالب دیگري از این درون

هاي دیگر اش با دولتهاياین مهاجران توسط دولت فیلیپین که واسطه11داده است.
Migranteالملل (حال جنبش مهاجران بینایندردهی شده بودند.ستد داشتند سازمانوداد

Internationalدهی زمان)، که یک جنبش مردمی متشکل از کارگران مهاجر است، به سا
طریق برقراري ارتباط با کارگران در کشورهاي دیگر بلکه اما نه ازورزد ـفراملّی مبادرت می

بار ند. اینکتثنا قاعده را اثبات میاست که اسجااز طریق تمرکز فشار روي دولت فیلیپین. این
ها، و بسیاري ي این پژوهشکند. همهي مبارزات را تعیین میهم دولت چارچوب و محدوده

کند ـ نشده در پوالنی جلب میردازيپعد نظریههاي دیگر، توجه ما را به یک بُپژوهش
ي گونه نیروي کار در یک رابطههکه چو ایناش به فروکاستن دولت به جامعه ـ گرایش

بستگی فراملّی را محدود امکان همشود که حتاانه با دولت گرفتار میوابسته و خصمهمبه
کند.می

افولبهروشدنجهانی
هايکه اخیراً منتشر شده، جالب از منظرِ نمایان شدن محدودیتترین آثاريیکی از جالب

لافوبهروشدنجهانیي مارکس دارد، کتابي پوالنی و اختالفاتی که با نظریهنظریه
هوت (به اختصار و.ل.ب) است که ي ادوارد وبستر، راب لمبرت، و اندریس بزویدِننوشته

ي جنوبی (در شهر جی در کرهي لوازم خانگی یعنی الهاي کارگران را در سه کارخانهواکنش
)، و دِفی در آفریقاي Orange)، الکترولوکس در استرالیا (در شهر اورنج Changwonچانگوون 

اهمیتی که این کتاب در تمرکزش 12کند.) مقایسه میEzakheniهر اِزاخِنی جنوبی (در ش
ي کلیِ روي تجربیات کارگرانْ فراسوي محیط کار، و دیدن این تجربیات در یک زمینه

اي میان کشورها مهم ) دارد، محل تردید نیست. البته که تحلیل مقایسهsocietalاي (جامعه
ی مارکسـ شانهاي مورد بررسیدکه در نمونهشونمدعی میاست اما هنگامی که نویسندگان 

شان بر تحلیلشانشاهد ایستادگی در برابر نولیبرالیسم هستند، گرایش سیاسیـ و پوالنیایی
جنبش سرابی بیش نیست، خیالی که غرضِ نویسندگان کتاب براي غالب شده است. ضدّ

کند.شدن را نقض مینشان دادنِ افول جهانی
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شود و پنج آغاز می» له با پوالنیاالنی و مسي پولهامس«ا برخوردِ بسیار نویدبخشی با کتاب ب
طور خودجوش از به) این جامعه که1کشد: جنبش و جامعه پیش میي ضدّپرسش درباره

سازي چه طبیعتی دارد؟ جنبش بازاري) این ضد2ّکند چیست؟ خودش در برابر بازار دفاع می
) آیا کارگران در آن جایگاهی دارند؟ اگر 3هد و تحت چه شرایطی؟ دچه واکنشی نشان می

جنبش متصور شویم؟ این جنبش از گونه باید قدرت را براي ضدّه) چ4آري چه جایگاهی؟ 
ـ جنبش فکر کنیم) باید در چه مقیاسی به ضد5ّتواند بهره گیرد؟ کدام منابع قدرت می

افول این بهشدن روبخش سومِ جهانیست کهجامحلی، ملی یا جهانی؟ اما مشکل این
که قرار بود حالیکند، دري خود را رها میح اولیهحال خود گذاشته و طرها را بهپرسش

آسایش و ي حس عدمي واقعی و زیستهتجربهچون حفاري در دل جامعه کانال بزند وهم
تأمین را بکاود.عدم

دهی شده است. بخش اول: بازارها علیه سازماندر واقع کتاب با ظرافت در مسیري پوالنیایی 
کند؟ جامعه؛ بخش دوم: جامعه علیه بازارها؛ بخش سوم: آیا جامعه بر بازارها حکومت می

ش امدهاي واقعی اما متفاوتآشدن از حیث پیي جهانیبنابراین، در بخش اول انگار با مطالعه
ي جنوبی به فشار کاري، در داري در کرهسرمایهتر پذیرفتنِ در نگاهی جامعـ میرویهروب

بردهاي معیشتی براي نجاتها، و در آفریقاي جنوبی به راهاسترالیا به خطر تعطیلی کارخانه
ايِ ذیل را در برخورد جامعه با هاي جامعهانجامید. در بخش دوم نویسندگانْ پاسخ

ون فدراسی«زیرزمینیِ یک شاخه از دهی کنند: در چانگوون سازمانداري شناسایی میسرمایه
کارگران؛ در اورنج فعالیت علیه تعطیلی کارخانه » مرکز حوادث«) و ایجاد KCTU» (ملی کار

که اتحاد کارگران و کشاورزان موجب حمایت از نامزد سیاسی مستقل و یک تالش نافرجام 
ي جهانی شبکهها از طریق دیده از تعطیلی کارخانهبراي پیوند دادن اجتماعاتی آسیب

هاي اقدامی الکترولوکس شد؛ در ازاخنی، نویسندگان مدعی وجود یک جنبش کمیته
گرا هستند که مبارزاتِ مرتبط با زمین را با مبارزات مرتبط با کار پیوند اجتماعی اتحادیه

رسمی مبتنی بر هاي نیمهبندي در سطح محلی و سازمانداده است، یک آزمایش بازِ بودجه
ت.اجتماعا

ي دو دگرگونی بزرگ: مقایسه1جدول 
دومین دگرگونی بزرگنخستین دگرگونی بزرگ
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سازيبازاري
سازي و کاالییدگیشمال: بازاري

ید جنوب: اشغال استعماري و خلع
هابومیان از زمین

]لیبرالیزه کردن[شمال: آزادسازي 
سریع

جنوب: تعدیل ساختاري

نظام تولید
در محیط کارشمال: استبداد بازار 

جنوب: استبداد و خودکامگی 
استعمارگران

سمت استبداد شمال: حرکت به
هژمونیک

جنوب: استبداد بازار

جنبشضدّ

شمال: ظهور هژمونی محیط کار و 
برساخته شدن دولت رفاه

خواهی هاي آزاديجنوب: جنبش
ملی، که به استقالل سیاسی و 

گرایی [=کورپوراتیسم] صنف
دولتی رسیدند

ي شدنِ نطفهشمال و جنوب: بسته
ي جنبش جهانی در دورهضدّ

نشست اجتماعی جهانی، ـ پساسیاتل
گرایی جهانیِ جدیداتحادیه

هوت،) در وبستر، لمبرت و بزویدن55و 53(صفحات 3,2و 3,1منبع: بر اساس جداول 
افولبهروشدنجهانی

ش، اش، دفاعاش، انعطافامعنايـ ي جامعه داردبینش عمیقی دربارهاین تحلیل نشان از
، »کند؟آیا جامعه بر بازار حکومت می«همه را ما در فصل سوم، ش با دولت، اما ایناارتباط

بینیم، نویسندگان عناصر ضروري دومین دگرگونی در باال می1که در جدول بینیم. چناننمی
جنبش در انگلستان آن را در مقایسه با گزارش پوالنی از ضدّاند وبزرگ را فهرست کرده

جا هم بار دیگر یک اند. اینزیر عنوان نخستین دگرگونی بزرگ قرار داده20و 19هاي سده
ایم، اما چه شاهدي بر وجود آن داریم؟ دگربار بسته را فرض بدیهی گرفتهجنبش جهانیِ نطفه

ود و شدست میي تلخ نخست یکشویم: گذشتهرو میهوار روبشناسی پوالنیبا یک فرجام
اجاي تاریخی و حتهسازي نابدستشود. این یکاي درخشان میسپس مبدل به آینده

ارگري و لیسم کشود خیالِ انترناسیوناجنوب)، باعث می-ي شمالجغرافیایی (تفکیک دوگانه
و دیگري رویایی پوالنیایی. به یکی رویایی مارکسی است ـ سر آدم بزندي آرمانی بهجامعه

ش سراغ هر یک خواهیم رفت.اوقت کنند، انترناسیونالیسم قدیمی و و.ل.ب دو شکل از انترناسیونالیسم را توصیف می		
انترناسیونالیسم جدید. در یک سو انترناسیونالیسمی کارگري وجود داشت که توسط 
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مراتبی عمل مان متمرکز سلسلهشد و از طریق یک سازاي اداره میهاي حرفهبوروکرات
هاي دیپلوماتیک در آن محدود بود و فقط روي محیط کار گیريکرد که مباحثات و جهتمی

چنین توسط کارگران مرد سفیدپوست شمالی بنیان هاي کارگري تکیه داشت، و همو اتحادیه
د را رگري جدیهاي یک انترناسیونالیسم کاگذاشته شده بود. از سوي دیگر امروزه ما نشانه

اي حرکت افتاده است که از طریق شبکهنسلی سیاسی از فعاالن متعهدْ بهبینیم که بامی
ه ند، به بسیج و تجهیز و مبارزاند، با مباحث باز و آزاد درگیردیگر در ارتباطنامتمرکز با یک

اي هندهی ائتالف بین نیروهاي جدید اجتماعی و سازماشان روي شکلگرایش دارند، تکیه
نهاد و تحت کنترل کارگرانی از آفریقاي جنوبی، آسیا و آمریکاي التین است.مردم ی سري مانورهاي استداللهاي این انترناسیونالیسم کارگري جدید چیستند؟ یکاما شالوده		

Southernهاي کارگري شدن و حقوق اتحادیهروي س.ي.گ.ت.و.ر (اقدام جنوبی براي جهانی
Initiative on Globalization and Trade Union Rights SIGTURشود، اما سیگتور ) ارائه می

چه ربطی به کارگران ازاخنی و اورنج و چانگوون دارد؟ اگر قرار باشد به انترناسیونالیسم 
دقت بررسی کنیمها را بهي کار در این کارخانههکارگري فکر کنیم، قطعاً الزم است تجرب

چنین به شود)، هماش دستگیرمان نمیاب هم چیز زیادي درباره(که در تحلیل نهایی کت
گی وابستهمدقت بیندیشیم، که هم ارتباطاتِ بههاي کاري بهاطات جانبی بین محیطارتب

ی بستگ(یعنی نقش تأمین مواد و لوازم از بیرون، از یک محیط کاريِ دیگر) و هم روابطِ هم
شود. الزم است به شکل گرفته است) را شامل می(که در جریان مبارزات معمول کارگري 

هاي به امکان برقراري ارتباط بین بخشاش بنگریم، و حتاي کاال و پیوندهاي ضعیفزنجیره
مختلف نیروي کار که ربطی به صنایع لوازم خانگی هم ندارند نظري افکنیم. اگر بخواهیم 

تأمین داشته باشیم، پرسش و عدمآسایش ي عدمي واقعی و زیستهاز تجربهتريدرك عمیق
ا که الزم داریم. الزم است نیروهایی ر» نولیبرالیسم«تري از طبیعت و بازپرسی بسیار مبسوط

طور موانعی را که در پسِ بازسازي صنایع لوازم خانگی شکل جهانی دارند مطالعه، و همین
کنند بررسی یجاد میا]کارگران[محورهاي صنعتدهیهایی بر سر سازمانچنین بازسازي

اي هکنیم. آري، شاید تولید صنعتی هنوز از اهمیت برخوردار باشد، اما این فکر که بخش
هستند بر چه مبنایی است؟ آیا ]کارگران[دهیصنعتی، واحدهاي مناسبی براي سازمان

دهند؟نویسندگان این کتاب راه درستی را نشان می
ي نولیبرالیسم و د، یعنی هنگامی که تجربهکننو.ل.ب در حرکت عمودي موفق عمل می

دهند که چرا ، اما توضیح نمیدهندملی قرار می]=کانتکست[واکنش به آن را در بافتار 
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گی بستشود که امکان همظرشان این بافتارهاي ملی تبدیل به حصاري پوالدین نمینبه
بستگیِ فرامرزي. آیا همرسد به کند، چهاي یک کشور را ناممکن میکارگران در داخل مرزه

ی که هاي کامالً ملتواند بر برنامهطور که سیدمن نوشته، انترناسیونالیسم کارگري میهمان
طور که خود شان هست غلبه کند؟ مثالً در آفریقاي جنوبی، همانامید زیادي به موفقیت

هاي دارد فرصتاي به این دلیل که دانند، جنبش اتحادیهخوبی میش بهاکارانوبستر و هم
بازد، در موضع دفاعی قرار گرفته است. شغلی را به کشورهاي خارجی و بخش غیررسمی می

اي ممتاز از کارگران که قهطب]در واقع[اند مزد کارگراني دستها، که نمایندهآیا اتحادیه
که ین، یا اها در دیگر کشورها برقرار سازندکاهش هم هستند، باید پیوندهایی با اتحادیهبهرو

ند؟ آیا یجاد کنهاي فراگیرتري را با کارگران بخش غیررسمی در آفریقاي جنوبی ابستگیهم
که ا اینکنند باشند، یفکرِ دالالن نیروي کار که بازار کار ملی را استثمار میفلزکاران باید به

ها ادیهکه اتحاز اینها یاري کنند؟ جدارا در برابر تعطیلی کارخانههباید کارگران ایاالت متحد
دیداً در دام اند، شوصف شدهافولبهشدن روهانیجچه بایست کنند، کارگرانی که در 

ند.گرایی گرفتارمحلی
گرایی بر باد رفته، چه ي محلیاگر رویاي مارکسی انترناسیونالیسم در تصادم با صخره

جا و.ل.ب. تصویر جدیدي اینخورد؟ ايِ پوالنیایی رقم میجنبشِ جامعهسرنوشتی براي ضدّ
ي فعال داند، از یک جامعهول میوه خود را در قبال جامعه مساز طبیعت، از کار، از شرکتی ک

دهند. دموکراتیک، از یک نظام تجاري جدید عادالنه و از یک سیاست جهانی تازه ارائه می
ناامنی ير، در زمانهوي کادهد، دیگر ربطی به نیراین کتاب وقتی تصویري از دنیاي جدید می

اند.ادشده گواه بر اینکم فصول یتأمین، ندارد، دستو عدم
جنبش، اختالفی نامکشوف وجودکه میان دو جهان بدیل انترناسیونالیسم و ضدّسرانجام این

ت کوشد طبقاي مارکسی انترناسیونالیسم کارگري قرار دارد که میدارد. در یک سو پروژه
ند و از طریق هم بپیوندها و دنیا، بهها، مذهب، ملتهاها، محلانهکارگر را فراي کارخ

ي پوالنیایی قرارشدن، با هم متحدشان کند. در سوي دیگر نقشهشان در استثماراشتراك
جنبش علیه کاالییدگی زمین، پول، و نیروي کار را متحد کنندگان در ضدّدارد که شرکت

ت. اما سي بازار اي تولید، بلکه بر اساس تجربهتجربهجنبشی که نه بر اساس سازد، ضدّمی
ن کشاعنوان زحمتطور بالقوه کارگران را بهاستثمار که بهـ بارزترین تجربه کدام است

آورد، یا کاالییدگی که کارگران، کشاورزان مزدبگیر وراي مقیاس جغرافیایی گرد هم می
کند؟اند را متحد میدر مبارزهبرق ورسی به آبزمین، و مردمی که براي دستبی
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ند، یکی از دو گزینه را انتخاب کی ـکاالییدگاستثمار یا ـ اگر کسی در پاسخ به این پرسش 
بندند: ایجاد کار میجلو بهدو در حرکتِ روبهبردي حکم خواهد کرد که هریک از اینبه راه

ی یدگیان کسانی که از کاالیاتحاد میان کارگران وراي مرزهاي ملی، یا ایجاد اتحاد محلی م
هاي نظري ما چارچوبـ دارندلهاو هر دو عمیقاً مسـ اي را دنبال کنیماند. هر پروژهدر رنج

بسته یا جنبش جهانی نطفهنیازمند پرداختن به موانع مبارزه است تا پرداختن به ضدّ
را پیدا کنیم نخست داري هاي زره سرمایهکه درز و روزنهژمونیک. براي اینشدن ضدّجهانی

که کردن در مقیاس جهانی الزم داریم، پیش از آنتري از تولید و بازاريگرایانهعتحلیل واق
جنبش هلهله کنیم.براي انترناسیونالیسم یا ضدّ

پوالنیبازسازي
یک ـ نهداي از پوالنی پیش مینش تازهاین دومین بخش مقاله طرحی مقدماتی از خوا

و ار، پول، طبیعتدارانه که بر محور کاالییدگی کشدن سرمایهاز جهانیشده گزارش تاریخی
ي هعنوان تجربمتکی است بر مفهوم کاالییدگی، بهگردد. این بحث سه میروابط میان این

داري که مفهوم استثمار، گرچه براي هر تحلیلی از سرمایهکلیدي جهان امروز ما، و این
ي کاالییدگی،یعنی اهمیتِ تجربه[یت تجربه نشده استضروري است، به این درجه از اهم

13.]ي استثمار استتر از تجربهبیش

بینی دور بعدي بنیادگرایی بازار است. او مدعی ي عزیمت من، ناتوانی پوالنی از پیشنقطه
کند، پس چنینگر روزگار همه را سیاه میبود که بشریت یاد گرفته که بازار خودتنظیم

دهد. اما او به حقیقت دست نیافته بود. با وقوع بحران نفتی در اوایل بار رخ نمیچیزي دیگر 
رو شد اما با استثنائاتی جالب توجه، هسازي روب، بشریت با موج دیگري از بازاري1970ي دهه
اي وجود نداشت و تا امروز نیز وجود ندارد. چرا پوالنی موج جنبش حقیقیکه هیچ ضدّاین

ودِ که پوالنی با رد مارکسیسم، خاستبینی نکرد؟ استدالل من اینشازي را پیسبعدي بازاري
ش براي انباشت و منابع جدید سود، کنار گذاشت. اراه استلزاماتهمداري را بهسرمایهي ایده

ي پس از جنگ، براي سرمایه گران تمام شد و با مستقر کردن بازارها در شمال در دوره
14پایان، واکنش نشان داد.طبیعت، و پول، در طلب سود بییورش به نیروي کار، 

سازي مجدد، مشکالت حادي را براي تصور پوالنی از تاریخ ایجاد کرد. پوالنی هم مثل بازاري
ش یک گزاربزرگدگرگونیشناسیِ خودش را داشت.مارکسیسم که منتقدش بود، فرجام

ش و جنبکاست: ویرانی ناشی از بازار، ضدّمیروي منفرد في تاریخی را به یک چرخهپیچیده
زروشناسی درست کار نکند، آنمند را در پی داشت. آن روز که این فرجامکاالزدایی قاعده
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را داريتوان تاریخ سرمایهمیکه انتقال شر به گذشته و انتقال خیر به آینده جواب ندهد، 
دید، جنبشسازي و ضدّي بازاريیچیدهتنیدگیِ پهاي بزرگ و درهمشکل توالیِ دگرگونیبه

کم توان دستي پوالنی هم میدر خود نظریهااندازي از یک پایان معین. حتچشممنتها بدون 
و اواسط 18ي سازي را دید، و دو دگرگونی بزرگ بین پایان سدهدو موج متمایز بازاري

را تشخیص داد.20ي سده
لندسازي با حمله به نظام اسپینامموج اول بازاريدر روایت پوالنی از تاریخ بریتانیا، 

)Speenhamlandبود و بر اساس آن برقرار شده 1795شود، نظامی که از ) مشخص می
. شدهایی بر حسب قیمت نان به مردم پرداخت میراه اعانههمشکل مقرري بههایی بهیارانه

با قانون جدید 1834سرانجام در سال اي آشکار در عملکرد بازار کار بود کهاین نظام مداخله
کرد. از آن پسْ دستان ورچیده شد، قانونی که هر نوع کمک بیرون از بازار را حذف میتهی

گري متکی به خودش شد و علیه کاالییدگی خودش جنگید. در آغازْ نیروي کار، کنش
که اما هنگامی)، موفقیتی در پی نداشت Chartismي کارگر، مثل چارتیسم (مبارزات طبقه

هاي رادیکال برداشت، خصوصاً ي نوزدهم نیروي کار دست از خواستهي دوم سدهدر نیمه
زدایی ش شد که در جهت کاالییا)، امتیازاتی نصیب1876تا 1873ي رکود (پس از دوره

هاي کارگري، کاستن طول ساعت کار روزانه، حقوق کار شناختن اتحادیهرسمیتبهـ بود
آغاز اعطاي مستمريِ بازنشستگی. این اولین دگرگونی بزرگ اکاري و حتغرامت بیکودکان، 

بود.
ي ي پایهالمللی تحت سلطهسازي از راه تجارت بینپس از جنگ جهانی اول، موج دوم بازاري

ي بسیاري از زدهاي به جنبش کارگري، که در اوضاع جنگراه با یورش تازهطال، و هم
جنبشی که سرتاسر اروپا و دنبال شورش بودند، گسترده شد. ضدّهکشورهاي اروپایی ب

و پس از آن فراگرفت، نخست از طریق حفظ 1930ي هاي دههآمریکاي التین را در سال
زدایی از پول حرکت کرد، سپس چتر حمایتی اجتماعی از واحد پول ملی در جهت کاالیی

، از فاشیسم تا استالینیسمـ یجاد کردسی اهاي سیانیروي کار را در صوَرِ گوناگونی از رژیم
داري رفاهی و دموکراسی. این دگرگونی بزرگ دوم که به سرمایهاز نیودیل تا سوسیال

دهی ) سازمانBreton Woodsالمللی که تحت نظام برتون وودز (طور نظام پولی بینهمین
اش دوَلی در آسیا و در پیي استعمارزدایی بود وشد انجامید، دنبال تنظیم بازار بود. دوره

ریزي بالمنازع دولتی در ي برنامهکردند. دورهآفریقا برآمدند که توسعه را کارگردانی می
شوروي، اروپاي شرقی، و چین بود. در طول این دوره، هواداران بازار در موضعی دفاعی و 
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یم ت جامعه تنظپنهان بودند. همگان این فرض را پذیرفته بودند که بازار باید طبق مصلح
ي لعادهااي که در آن یک تغییر خارقبا ما بود، دهه1970ي شود. این وضع تا دهه

هاي ایدئولوژیک تاچر و ریگان داروهاي بازار در انقالبنوشـ اي روي دادصدوهشتاددرجه
رخ نمود، در اجماع واشنگتن، در اصالح ساختاري، در اصالح کمونیسم، و عاقبت در فروپاشی 

ي سازي در اویل دههمونیسم. بنابراین تنظیم دولتی بازارْ جاي خود را به موج سوم بازاريک
در پی بحران نفتی داد.1970

گفت؟ مطابق این توانسازي و امکانات دگرگونی سوم چه میپیرامون این موج سوم بازاري
ترکیبی تازه از کاالهاي سازي با ) هر موج جدید بازاريheuristic(]اکتشافی=[مدلِ یافتاري 

ي اول زدایی) نیروي کار در درجهشود. در موج اول کاالییدگی (و کاالییموهوم مشخص می
زدایی) کار و پول اهمیت است، در موج دوم شاهد فصل مشترکی از کاالییدگی (و کاالیی

اي يدبني موج سوم، مفصلیابد. وجه مشخصهتري میحال پول اهمیت بیشعینهستیم و در
زدایی) کار، پول، و طبیعت است که در آن نهایتاً کاالییدگی (و بین کاالییدگی (و کاالیی

نموداري از این سه موج را نشان 1یابد. تصویر تري میزدایی) طبیعت اهمیت بیشکاالیی
ي محتمل است.ي آیندهزنی دربارهچین گمانهدهد، و قسمت نقطهمی

یدگی پول را پدید آورده که اَشکال جدید و حادي از کاالیجاي کار موج سومْ تا این
ها به اوراق بهادار، و عملیات از بر ابزارهاي مشتقه، قراردادهاي آتی و تبدیل واماستمبتنی

کنند. این ها عمل میگذاري که عمدتاً وراي کنترل دولتهاي بزرگ سرمایهطریق صندوق
از نشینیقبیک عـ نیز با خود داشته استکار را موجْ بازکاالییدگی تازه و متفاوتی از 

خربی از نحو مارگر مزدبگیر به بخش غیررسمی، بهو نیز با راندن کـ کاالییدگی نیروي کار
ن را که آنازدایی شده، چرای کارگران کاالییاز نیروي کار یعن[زدایی کرده است کار کاالیی

ا . ب]نحو متفاوتی کاالییده کرده استبهصورت کار را می رانده، و بدینبه بخش غیررس
خصوصاً در جنوب و البته ]=اشتغال ناقص یا ناکافی[کاري بیکاري و نیمهگسترش بی

شود. زوالاي نه نقمت، بلکه نعمت محسوب میطور فزایندهچنین در شمال، استثمار بههم
هاي مالی در آمریکاي التین و آسیا که چنین بحران، و هم1991و 1989کمونیسم در 

ي موج سوم کنندهبه سواحل آمریکا هم رسید، تنها تثبیت2008سرانجام در سال 
اقع ووم شباهت داشته است. بهسازي بود، موجی که تاکنون از بسیاري جهات با موج دبازاري

د تواندید، حال این واکنش میهاي دولتی مشابه را هم به این موج سومتوان واکنشمیاحت
ه و هایی براي تنظیم بازار در خاورمیانشکل تالشاسالمی یا سوسیالیستی باشد که بهاحیاي 
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هاي ریاضت اقتصادي باشد که دارد در شکل طرحمشاهده است، یا بهاي التین قابلآمریک
يي نخست مجلههکه جان هریس در شماریابد. چنانویژه حواشی آن گسترش میاروپا و به

توسط دولت پوالنیایی مشابه که از باال و » جنبشضدّ«کار جهانی نوشته است، یک 
15خورد.چشم میجا بهشود همهدهی میسازمان

سازي زده است همانا کاالییدگی اي که مُهر خود را بر موج سوم بازارياین، شاخصهوجودبا
ها پیش آغاز هوا است. موضوعی که البته از مدتژرف و شدیدِ طبیعت، یعنی زمین، آب، و 

پیرامونیهمه در کشورهاي شبهازسرتاسر جهان گسترش یافته، و بیششده و شتابان در
تر مناطق ي زمین در بیشچون آفریقاي جنوبی، چین، هند، و برزیل مشهود است. مصادره

آور نیست. در واکنش به بهتچون هندوستان کجا همافتد، اما شاید در هیچجنوب اتفاق می
سازي به رهبري دولت هستیم که سازي در هندوستان شاهد یک دوره مدرنموج دوم بازاري

رزترین شکل براي ساختن سدها)،ي زمین بدون کاالییدگی صورت گرفت (به بادر آن مصادره
داشته است که مظهر راه کاالییدگی را با خود همصادره بهسازي مکه موج سوم بازاريحالیدر

در دیگر کشورها، مثالً در دو کشور کامالً دور از همِ 16.است» ي اقتصاديمناطق ویژه«آن 
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ن اعتراض عمومی را برانگیخته،تریآفریقاي جنوبی و بولیوي، کاالییدگی آب و برق بیش
ر م دکه کاالییدگی هوا از طریق تجارت کربن، محیط زیست را به کانون توجه عموحالیدر

سرتاسر جهان بدل کرده است.
دارد. رو، بر کاالییدگی کاراینبیعت اثر شگرفی بر بقا، و ازچنین اَشکالی از کاالییدگی ط

ینعکند، دراضاي کارِ مزدي تحمیل میتري را بر تقسازي آب و زمینْ فشار بیشخصوصی
رهاي جدیدِ مالیْ کاالییدگیکند. ابزابرداريِ نیروي کار را تشدید میکه تسلیم و فرماناین
اش را در کند، که نمونهمهار ذخایر انرژي را، باز هم خارج از کنترل دولت، تسهیل میبی

که بحران موج سوم بینی کنیم توانیم پیشبینیم. می) میEnron» (انرون«کرد عمل
که هاییبحرانمحیطی گسترش خواهد یافت، هاي پیاپیِ زیستشکل بحرانسازي بهبازاري

هاي ها، آلودگیها، زلزلهوهوایی، تسونامیتغیّرات آبـ گیرندز بالیاي غیرطبیعی نشأت میا
یعی مد غیرطبآکه هم خاستگاه غیرطبیعی و هم پیـ هاي سمیاي، زبالهی، سوانح هستهنفت

دارند.
تر سازي هر بار ژرفياردهد که امواج بازمدلِ یافتاري که در نمودار باال ارائه شده نشان می

گی تشدید کاالییدخاطر اي بهشوند که این تا اندازهمیتري بازسازيشکل شگرفشده و به
دستی میان این خاطر اَشکال کاالییدگی کاالهاي موهوم مختلف، و هماست، و البته به

، پول و بیعتبر طانگیزد که آیا عالوهرسش را برمیها نیز هست. نمودار باال این پکاالییدگی
تواند یکهاي دیگري هم ممکن است بدل به کاالي موهوم شوند. آیا دانش هم میکارْ گزینه

اند؟ از نظر پوالنی کاالي موهوم، عاملی طور که برخی مطرح کردهکاالي موهوم باشد همان
اش رایت ذاتیاش ماهشدن را نداشته و کاالییدگیي براي تولید است که قابلیت کاالضرور

ش اتوان گفت کاالي موهوم آن چیزي است که با بدل کردنطور خالصه میسازد. بهنابود می
رود. زمین را به کاال ) از بین میuse valueاش (فروش، ارزش مصرفیوخریدبه یک شیءِ قابل

کشاند، نیروي کار را به بدل کردن، اجتماعی را که بر آن و از آن زنده است به نابودي می
اش در کند، پول را به کاال بدل کردن کاراییاش را تباه میبدل کردن ظرفیت تولیديکاال

ود فروش شوخریدابلبرد. اما دانش چه؟ وقتی کاالیی قال میوي مبادله را زیرسنقش وسیله
آید؟ قطع یقین هنگامی که دانش کاالییده شود، خریده و اش میچه بر سر ارزش مصرفی

طور شود به مالکیت فکري که بهدیل میاي همگانی نیست. تبفراوردهفروخته شود، دیگر
دهد؟ حقوق مالکیت فکري ش را تغییر میاشود، اما آیا این ماهیتخصوصی تصاحب می

نحوي که متناسب با کسانی باشد که نی تولید دانش منجر شده باشد، بهشاید به دگرگو
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کند؟ شاید استدالل خوش تحریف مینش را دستاستطاعت تملّک آن را دارند، اما آیا این دا
دهد که در جویانه با صنعت سوق میکاريها را به روابط همشود که فشار بازارْ دانشگاه
ست، اما آیا این دانش را به چهارمین کاالي موهوم بدل هاگاهمغایرت با غایت اصلی دانش

17کند؟می

سازي در سراسر جهانبگیریم امواج بازاريطرحی که ارائه شد، هنگامی معتبر است که فرض 
اگر بتوان چنین اکننده است. حتم مثل شمال دگرگوندر حال گسترش و براي جنوب ه
اي را روي نواحی سازيتواند اثرات متفاوت چنین بازاريادعایی کرد باز هم این طرح نمی

لستان سازي بر انگزاريدر مورد موج اولِ بابزرگدگرگونیژئوپولیتیکی متفاوت بازشناسد.
اي دهد، و امروز نیز چارهش را به تمام اروپا تعمیم میاشود، در موج دوم تحلیلمتمرکز می

دارد که تحلیل پوالنی از که کل سیاره را در نظر گیریم، و این ما را وامینیست جز این
که پوالنی گاه هاي هر یک را هم جهانی ببینیم. آنجنبشنخستین و دومین موج و ضدّ

داند، یسازي مترین شکل تباهی فرهنگیِ ناشی از بازارياستعمار در آفریقاي جنوبی را نهایی
هاي کاالییدگی زمین، کار و پول، از مقاومت در برابر این کاالییدگی، و در واقع از محدودیت

د. در ورزسازي در جهان استعماري، غفلت میاز شکلِ خاصِّ نخستین و دومین موج بازاري
موج نخست تمایز میان مرکز و پیرامون را بازشناخته، و پیرامونْ تبدیل به منبع مواد خام 

ي موج دومِ شد و این امر مستلزم کاالییدگی بخشی از زمین و کار بود. وجه مشخصه
رسی تواند امپریالیسم باشد که در آن روابط مرکز و پیرامون حول محور دستسازي میبازاري

رسی به بازارهاي تولید در مرکزْ دستهاي اضافهآن بحرانبرخام ادامه یافت، و عالوهبه مواد 
جنبش در اروپا و آمریکاي شمالی به استقالل گاه که ضدّپیرامون را نیز الزامی کرد. تنها آن

ي هاي توسعهیی، و پروژهنسبت شاهد استعمارزداهمانو تنظیم بازار متوسل شد، بهدولت 
ها به یک وابستگی منجر شد که جنبشی در پیرامون، بودیم. همین پروژهعنوان ضدّملی، به

از طریق تجارت شکل گرفت.
توان آن توان دانست؟ میسازي را، از لحاظ جهانی، چه میي موج سوم بازاريوجه مشخصه

مهاجرت نیروي کار،ـ ر آن کاالییدگی کار، پول و طبیعتشدن خواند، که درا عصر جهانی
یرد گبار ماهیتی فراملی میبراي اولینـ محیطیطور تباهی زیستالی و همیني مسرمایه

سازي در پی دومین جا که موج سوم بازاريهاست. اما از آنکه غالباً خارج از کنترل دولت
ی و ي ملآید، بسته به سابقهدگرگونی بزرگ که به تنظیم و مهار دولتی محوریت داد می

ر گونه بود که اتحاد جماهیملی تأثیرات متفاوتی در کشورهاي مختلف دارد. اینهاياستراتژي
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ازاري داري بسازي تسلیم شد، مسیر بازار را براي سرمایهشوروي که در برابر موج سوم بازاري
ي مسلط نوپاي روسیه،شده، طبقهریزيي دولت و اقتصاد برنامهرویهوار کرد. با انهدام بیهم
باره از خاکستر دولت سوسیالیستی سر کمال به یکوداري، تمامرد که سرمایهخوش کدلْ

ي مبادله داري بود که در آن گسترش حوزهچه سربرآوَرْد، نوع خاصی از سرمایهبرآوَرَد. اما آن
مهار پول، اقتصاد صنعتی را به باد داد و کارگران را واداشت که به زندگی و کاالییدگی بی

تابی بود.نده کنند. این نه انقالب و نه تکامل، بلکه درونبخورونمیر بس
ي و اروپاي سده19ي جنبش دانست؟ قطعاً شباهتی به انگلستان سدهشود ضدّاین را می

که پوالنی وصف کرده، داري چناناي بود به اقتصاد پیشاسرمایهنشینینداشت. عقب20
بر یز کار مزدي به تولید خانگی مبتننشینی اي پایاپاي، عقباي از پول به مبادلهنشینیعقب

خالف روسیه، موج معی به تولید دهقانی. در چین، برنشینی از مزارع جمثل، عقببهمعاوضه
،سازي بسیار از سوي دولت تعدیل شد. تالشی براي نابود کردن دولت انجام نشدسوم بازاري

ي مسلط چین این درس پوالنیایی طبقهفُرَج دولت رشد کند.وبلکه تالش شد بازار در خُلَل
ي بازاري نیازمند تنظیم از سوي دولت است. حرکت چین هم را آموخته بودند که جامعه
» لیسلو«ر، هر معترض اجتماعیِ جاي کاراه بوده است، اما تا اینیقیناً با افزایش نابرابري هم

برداري از بازار چندین برابر هاي بهرهکه فرصتمؤثري از سوي دولت جذب شده، چرانحوبه
18شده است.

جنبش هایی دارد؟ اگر ضدّسازي، چه امکانجنبشِ موج سوم بازاريکه ضدّاستله اینامس
جنبش موج دوم از سطح موج نخست از سطح محلی شروع کرد و به سطح ملی رسید، و ضدّ

جهانی شروعایست از سطح جنبش موج سوم بملی شروع کرد و به سطح جهانی رسید، ضدّ
د رسبراي نجات طبیعت مبارزه کند، چهکه تنها در این سطح است که قادر استکند، چرا

گرچه عواقب ي مالی پنجه درافکند.ي دسایس جهانیِ سرمایهکه بخواهد در پنجهبه این
سان و برابر نیست، اما سرانجام گریبان همه را از فقیر و غنی، جا یکزیست همهتباهی محیط

جنبش جهانی براي نجات و بقاي جنوب و شمال خواهد گرفت. شاید برخی از اقسام ضدّاز
جنبش جهانی،گونه ضرورت تاریخی براي ظهور آن نیست. ضدّبشر ضروري باشند، اما هیچ

طور بر قیدوبندهاي زمانی هاي ملی، همینهاي ژئوپولیتیکی و خصوصاً ظرفباید بر ظرف
ها که توسطدیدنبینیمدت و تا نوكِ اي فکري محدود و کوتاههچیره شود، خصوصاً به افق

تی شناخجنبشی بخواهد مانع ویرانیِ بومسازي مهندسی شده است چیره شود. اگر ضدّبازاري
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وردي آاگر دستاي طوالنی است، حتوري در یک دورههاي فاش ازخودگذشتگیشود الزمه
قط بتواند از سوي یک حکومت اقتدارجدي نداشته باشد. شاید افق فکري درازمدت، ف

هایی کوچک ایجادجنبشکابوس پوالنیایی فاشیسم جهانی. شاید ضدّـ گرا تحمیل شود
ي (غیر)طبیعی حرکت هاي بزرگ، که پس از هر فاجعهشود، کوچک در قیاس با دگرگونی

زرگ بهاي کوچک به یک دگرگونی خود را متوقف کند، اما معلوم نیست که توالی دگرگونی
بخش، خود مانع هرگونه تعهد جمعی شکل بدهد یا نه. چه بسا مداوا از طریق مسکن و آرام

سوسیالیسم یا «مان به هايداري شود. دیگر گزینهي سرمایههاي آزمندانهبراي مهار گرایش
شود، بلکه به سوسیالیسم یا بربریت یا مرگ گسترش یافته است. امروز محدود نمی» بربریت
یق و گري بلکه یک تحلیل دقوچیرو شود، نه ههعیار روبنی باید با یک بدبینی تمامبیخوش

آمیزد و از اینهم میاالییدگی طبیعت، پول و کار را بهداريْ کاي که سرمایهی از شیوهیجز
برد.جنبش را از بین میگیري ضدّي شکلگذرْ زمینهره
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Inequality’ (pp. 32-55); Marc Blecher, ‘Globalization, Structural Reform, and
Labour Politics in China’ (pp. 92-111); and Pun Ngai, ChrisKing Chi Chan and
Jenny Chan, ‘The Role of the State, Labour Policy and Migrant Workers’ Struggles
in Globalized China’ (pp. 132-151).

بینی شود که خوشمیپولیانا اسم یک رمان امریکایی است؛ در انگلیسی به کسی اطالق *. 
گردد. م.دنبال چیز خوب میچیز بهجا دارد و در همههناب

**.commodificationشود که مشکالتی مشابه کردن یا کاالشدگی ترجمه می. اغلب کاالیی
ها دارد. یکی از این معادل» سازيشدن یا جهانیجهانی«یعنی globalizationي معادل واژه

رو اینر دو معنی را در بر دارد. ازي انگلیسی هکه واژهصورتیلی است، درلی و دیگري مفعوفاع
ي چون واژهاستفاده شد که هم» کاالییدگی«نهادي داریوش آشوري یعنی ي پیشواژه

زمان متضمن وجه فاعلی و مفعولی باشد. م.انگلیسی هم
.مپوالنیکتابعنوانطورهمینودارد،نظردرپوالنیکهمفهومیبهاياشاره. ***

از:استايترجمهبااليمقاله
Michael Burawoy, “From Polanyi to Pollyanna: The False Optimism of Global
Labor Studies,” Global Labour Journal, Volume 1, Issue 2, 2010, pp. 301-313.
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هاي معاصر علوم اجتماعی است. وي در اواخر مندترین چهرهامانوئل والرشتاین یکی از توان
هنگامی که استاد جوانی در دانشگاه کلمبیا بود به افریقا سفر کرد، شاهد پایان 1950ي دهه

رد. در دیدار کفرانتس فانوناستعمارگري اروپا در غنا و کنیا بود و در آکرا، پایتخت غنا با
شناسی دانشگاه کلمبیا بین مدیریت دانشگاه و دانشجویان ي جامعهوقتی دانشکده1968

شده بود طرفِ دانشجویان را گرفت.رادیکال دوپاره 
داري ي سرمایهدلیل مطالعهچیز بهشهرت والرشتاین بیش از هربه بعد1970ي از دهه

ی مدرنسیستم جهاني یک سیستم اجتماعی تاریخی بود که با انتشار جلد نخستمثابهبه
ترنس راههمهامتون، او بهآغاز شد. در دانشگاه دولتی نیویورك در بینگ1974در سال 
ي توسعه و تغییر اجتماعی بودندپیشتازان رویکردي در مطالعهجووانی اریگیوهاپکینز

رسی جاي برهاي جهانی بههاي جهانی مشهور است. در تحلیل سیستمکه به تحلیل سیستم
یافته یا توسعه«و » سنتی یا مدرن«عنوان واحدهاي منفردي که ها بهملت-دولت

هستند واحد مناسب تحلیل را بررسی اقتصاد و اجتماع در سطح جهانی » توسعهدرحال
ي درك ما از تغییر اجتماعی انداز ارتباطی و تاریخی بازنگري نحوهدانند. در این چشممی

ي بطلمیوسی از کیهان است. مدرن، مشابه انقالب کوپرنیکی در نجوم در برابر درك کهنه
شناسی بود و اکنون استاد المللی جامعهس انجمن بینریی1998تا 1994والرشتاین از سال 

سیستم مدرن هاي وي جلد چهارمپژوهشی ارشد در دانشگاه ییل است. جدیدترین کتاب
است. افول قدرت امریکاو کتاب1789-1914جهانی: پیروزي لیبرالیسم میانه

اه پرینستون، درکار بخش مطالعات خاور نزدیک دانشگوگوي حاضر را کِوان هریس، همگفت
با امانوئلنقد اقتصاد سیاسیمنظور انتشار به زبان فارسی در سایتبه2013ژانویه 

	والرشتاین انجام داده است.
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کردنفروکشازاينشانههیچجهان،سرتاسردرهادولتتالشسالپنجپیدر
دراقتصادي،ریاضتشاهدامریکاواروپادرشود.نمیمشاهده2008جهانیبحران

جنوبی)افریقايوچینهند،روسیه،(برزیل،BRICSسبریکگروهاقتصادهاي
نبحراهستیم.مالیيسرمایهقدرتکنترلدرناتوانیورشد،الگوهايفرسایش

ارزیابیگونهچهراجهانسرتاسرمردمبرشاآمدهايپیوداريسرمایهجاري
کنید؟می

داري تا امروز حدود پنجاه سال است که سیستم جهانی سرمایهاستاجمال اینم بهااستدالل
ن چنان درگیر چنیکه درگیر بحرانی ساختاري بوده و طی بیست تا چهل سال آینده نیز هم

ریخی دیگر قادر به دوام سیستمی تايمثابهداري بهیستم سرمایهس1بحرانی خواهد بود.
تم جا که این سیسش شود. از آنامی جایگزینکه چه سیستاستي حقیقی اینلهانیست. مس

داري آمدش دو بدیل احتمالی خواهد بود. اولی سیستمی غیرسرمایهپاره شده است، پیدو
شدن مراتب و استثمار و قطبیداري، یعنی سلسلههاي جهانی سرمایهاست که تمامی ویژگی

تاً ست، سیستمی که نسبگاه وجود نداشته ارا دارد. دیگري سیستمی است که تاکنون هیچ
بدیل بینی کرد که سرجمع کدامتوان پیشطلبانه است. اصالً نمیدموکراتیک و نسبتاً برابري

ي ي سیاسی عظیمی است و بنابراین به تالش همهشود. این بدیل حاصل مبارزهبرگزیده می
ما وابستگی دارد.

جنوب،وشمالجهان،سرتاسرراجدیدياعتراضیخیزشخودراههمبهبحران
لحظهایندرآیاهستند.هنگآناهموناهمگنهاجنبشاینامااست.آوردهپدید

درگرایانهچپهايجنبشباشیم؟داشته»جهانیچپ«ازتصوريتوانیممی
وهاجنبشساختنبرايچنینهمیابند؟توسعهتوانندمیگونهچهجهانسرتاسر

است؟مؤثرترهاییاستراتژيعنوچهاجتماعیتغییرترویج
مفهوم وسیع کلمه در را باید در » چپ«توانید یک چپ جهانی را تصور کنید، هرچند می

هاي مختلف وجود منديها و توانجا و با گونههایی در همهگرفت. در حقیقت جنبشنظر 
تاري ما و هاي بحران ساخاي در سطح جهانی هم در مورد واقعیتدارد. اما آگاهی فزاینده

برد عملیاتی کارآمد وجود دارد. راهيمثابهداري بهکان بازگشت سیستم سرمایههم در مورد ام
ها مدت، باید براي به حداقل رساندن درداصلی چپ جهانی باید دوجانبه باشد. در کوتاه

ع قاطمدت، باید خیلی هاي ریاضتی. در میانمبارزه کنیم، مثالً با مقاومت در برابر موعظه
م تواند باشد بحث کنیکه بدیل چه میوجو کنیم. باید بر سر اینا جستساختارهاي بدیل ر
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ر مان را بار دیگايهاي پایهطور خاص، باید ارزشي آزمون بگذاریم. بهرا به بوتههاو این بدیل
هاي چه ضرورتاً مطلوب است کنار بگذاریم و شیوهآنيمثابهنفسه را بهارزیابی کنیم، رشد فی

زدایی از حیات اجتماعی ابداع کنیم.نویی براي کاالیی
يهاایدئولوژياماباشد،نرسیدهپایانبهنولیبرالیدورانشایدجاري،نبحرادر

واجتماعیدهیسازمانبرايهاییبدیلآیانیستند.هژمونیکدیگرنولیبرالی
هايایدهچهپذیرند؟امکانجهانیسطحدرهابدیلاینآیاودارددوجوسیاسی

خیزد؟برمیبحرانایندلازنویی
پذیرند، در واقع تنها در مقیاس جهانی هایی وجود دارند و در سطح جهانی امکانواقعاً بدیل

. دهایی حاکم خواهند شپذیر هستند. اما هیچ تضمینی وجود ندارد که چنین بدیلامکان
یم، شانس ما براي پیروزي یا شکستگیرد. باید مبارزه کنتاریخ جانب هیچ طرفی را نمی

است.50-50
درمتحدهایاالتنفوذآیاچیست؟عربیبهارازبعديخاورمیانهازتانارزیابی
پوششدرولوجدید،سیاسینخبگانوهادولتآیااست؟یافتهکاهشمنطقه
استمراراجتماعیهايخیزشیادارند؟گرایشمتحدهتایاالبهسیاسی،اسالم

چالشباکههاییدولتمورددراحتاست،ساختهناممکنراموجودعوض
اند؟نشدهمواجهداخلیهاياعتراضسويازايمندانهقدرت

احت2.شدت هم کاهش یافته استبله، در حقیقت نفوذ ایاالت متحده کاهش یافته است، به
تري در استقالل بسیار بیش» به ایاالت متحده گرایش دارند«بیان شما هایی که بهآن دولت

که ازاستقطعی نیست اینچه ابداً در این مرحلههند. اما آنمقایسه با گذشته نشان می
هاي داخلی که در جریان است و ادامه خواهد داشت چه کسی به قدرت خالل این جنگ

عربی شاید به تابستان شکوفا شود یا در زمستان بپژمرد. بازهم، این خواهد رسید. بهار
موضوعی است که در جریان مبارزه رقم خواهد خورد. اما باید بر این موضوع تأکید کنم که 

چه در کنند. آندیگر را خنثا میاي و جهانی ـ در عمل یکهاي خارجی ـ منطقهقدرت
هاي عرب ي تودهر چیز و بیش از هر چیز به ارادهکشورهاي عربی رخ خواهد داد قبل از ه

وابستگی خواهد داشت.

هایادداشت
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در نیولفت » ساختاريهايبحران«ي من با عنوان ال به مقالهوبراي پاسخ مفصل این س. 1
آشوب«و » کسانی؟چهيهزینهبهریاضت،«م با عناوین اهايو یادداشت2010ریویو در سال 

مراجعه کنید.» مدتجهانی در میان
هایم در مورد بهار عربی، ر.ك.تر دیدگاهي تفصیلیبراي مطالعه. 2

The contradictions of the Arab Spring, Aljazeera, 14 Nov 2011
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بازتولید حاشیه در کالبد شهر
آباد قزویني نوسازي بافت فرسوده در هادينگاهی به تجربه

محمد غزنویان

. استفردمنحصربهوبیشکمموقعیتیدارايجغرافیاییمنظرازقزوینشهرييمنطقه
. ستاکردهتبدیلکشورجنوبوشمالوغربوشرقارتباطیراهشاهبهراآنکهموقعیتی

سومعمرانیهايبرنامهدرکهاستپایتختبهآننزدیکیکناردرترانزیتیموقعیتهمین
گیريشتابوارضیاصالحاتازبعدوزمانهم،)1346-1351(چهارمو) 1346-1341(

احداثطرحوکردجلبرااقتصاديکارگزارانتوجهشدن،صنعتیومدرنیزاسیونفرایند
.شدریزيپایهمنطقهایندرراکشورصنعتیشهرنخستین

پایه1340يدههاواخردرقزوینشرقیجنوبکیلومتري15درکهالبرزصنعتیشهر
صنعتیايمجموعه: شودمیمحسوبایران» صنعتیشهر«نخستینشداحداثوگذاري

مرکزبهسرعتبهودهدمیتخصیصخودبهرازراعیمرغوباراضیهکتار900ازبیشکه
آخرینباعظیميمجموعهایناحداثتقارن1.شودمیبدلکارنیروينفرهزارانجذب

تولیديگانهپنجعواملمیانازکهرازارعانیازبزرگیجمعیتارضی،اصالحاتمراحل
. ردکسرازیرمنطقهاینبهرا) هانشینخوش(بودندانسانیکارنیرويصاحبتنهادهقانی،

تملکازماندنبهرهبیوارضی،اصالحاتمزایايازمستقیمانتفاععدمسبببهافراداین
داپیباالییجاییجابهقابلیتنفسهفیشده،تقسیمهايزمینازناچیزچندهردرصدي

این. ندکنمیطیراروستاییکارگرانبهتحولفراینداصالحات،تکمیلموزاتبهوکنندمی
ايروستاهبینمعاشامراربراياغلبنبودند،مالکیتوزمینبندپايکهروستاییقشر

.کردندمیپیداحضورنیزآنان		،بودمیکاريهرهرجا،واقع،دروحرکتمختلف
تازهمراکزوشهرهادراشتغالجدیدکورسوهايدرخششباکهاستطبیعیبنابراین
دید،جصنعتی-تولیديوشهريمراکزدروکردندمیحرکتوارانبوهنیزآنانشده،صنعتی

ماستخداوجذببهقادرتولیدي،جدیدمراکزمعموالًاما. کردندمیوجوجستراتازهايآینده
کاناتاموکارنیروياینمهاجرتياولیههايانگیزهدیگرطرفازونیستندنیروهااینتمام
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تروسایناز. کندمیسلبآنانازنیزرا» بازگشتندرازترپاازدست«روستا،محیطاندك
غیررسمیوخردمشاغلازوسیعیيشبکهکاربازاري»ذخیرهارتش«مقامدرهاآنکه

موقعیتیکنندسعیتوانتمامباوایجادراآنمانندوفروشیدستروزمزدي،کارمانند
.سازندپدیدارتازهوضعیتدرخودبقايوجایگیريبراي

قابلیتباهايزمین. شودمیتبدیل» لهامس«بهناگهان» اسکان«کهاستمرحلهایندر
العادهفوقيافزودهارزشدارايمدرن،شهرسازمانتجدیدفراینددرکهشهري،سکونت

راآنانوداردمیبازشهريمراکزدرسکونتدرتأملازراکارنیرويایناند،شده
دراصطالحبهیاشهريهايحومهدر» غیرقانونیوسازهايساخت«و» تصرف«اندرکاردست

.کندمی» محدودهازخارج«مناطق
شهرایندرنیزنشینیحاشیههايهستهنخستینازیکیقزوین،شهرشدنصنعتیتناسببه

اسکانووسازساختوتصرفيجبههبارزترینبهآبادهادييمحلهوگیردمیشکل
زوین،قشهرپیرامونینواحیتماممانندکهمحلهایندروسازساخت. یابدمیتحولغیررسمی

بودهشدهآغاز1330يدههينیمهازاستبودهبادامباغاتوهاتاکستانازفراخیيعرصه
پنجاه،يدههنخستينیمهپایانتاچهليدههدومينیمهحدفاصلدرحالاینبا. است

زرگیبنسبتاًيمجموعهورسدمیاتمامبهمحلهکالبديمختصاتنهاییگیريشکلفرایند
بااليتراکموناهمگونهايخیابانوکوچهدرمتريپنجاهتاسیيریزدانههايپالكاز

.گنجاندخوددرراجمعیت
مشابهراتحولیچنیننیز» آبگیلک«و» نوروزیان«نظیرمحالتیآباد،هاديبازمانهم

يمحلهبریادداشتایندرماتأکیداماگذاشتند،سرپشتکرجیوتهرانیهاينمونه
نزدیکیواقع،در. استمحلهاینيویژهبسیارموقعیتازبرآمدهچیزهرازپیشآباد،هادي
کونتسمحلبهکهقزوینيمحلهدویکیبا) چهارراهسهيفاصلهبه(محلهاینبرانگیزتأمل
شودمیباعثهستند،شهرهقزوینمندانثروتازبخشیومتوسطيطبقهباالییهايالیه
ماییبازنراجدیدشهريدارانهسرمایهتحوليکنندهقطبیخصلتنمادین،طوربهمحلهاین
.کند

اینینبزندگیسبکبنیادینهايتفاوتبهسهولتبهتوانمینیز،روزمرهزندگیمنظراز
تمامدرخیام،خیاباندرکهالیحردمثالً. بردپیمحلهایننزدیکمتموّلمحالتومحله

وخریدزنی،پرسهحالدرمتفاوتطبقاتیهايخاستگاهباافراديتوانمیروزساعات
بودخواهیمگذرانرهکاملدستییکشاهدآبادهادييمحلهدرکرد،مشاهدهوکارکسب



محمد غزنویان|131

ایجادراخودخاصاقتصادييشبکهوبازارمصرفی،نیازهايودرآمدسطحتناسببهکه
.اندکرده

بارابمخاطوکندمینقضراکالبديپایین-باالکالسیکالگويآباد،هاديکهروستایناز
.ندکمیمواجهنقشه،پایینیاباالرويقرارگیريمحلازفارقطبقاتی،پایین-باالیک

نشینمرفهمحالتومشکیکادرباآبادهادييمحلهـقزویننقشه
.استشدهمشخصقرمزکادرباجوارهم
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برداللتسرعتبهآباد،هادييمحلهنامشهري،هايحاشیهاغلبمانندکهاستطبیعی
درجمعیت،نفر33,503با«محلهاین. دارداجتماعیهايآسیبازمتنوعیيمجموعه
جمعیتازدرصد11,5کهطوريبه. داردراجمعیتیتراکمباالترینشهر،نقاطسایربامقایسه

.» استکردهاشغالراشهرسطحازدرصد4فقطکهحالیدراست،دادهجايخوددرراشهر
داردآنزانشانقزویناستانانتظامینیرويتحقیقیکينتیجهکهاستاینمهمينکتهو

رامخدرموادبامرتبطجرایمومصرفتراکموسرانهباالترینمحلهاینمیزان،همینبهکه
وانعنبهنیز،چنینیایناجتماعیوفرهنگیالگويبنابراین. «استدادهجايخوددرنیز

اصلهفحفظاهمیتوشدهسوارمحلهساکناناقتصادينحیفيهینبدوشِبرمضاعفباري
جوارهممحالتبرايرامحلهاینباتمایزوفاصلهبازتولیدبرايهاییروشابداعاحتو

انساکنازبرخیاي،محلههویتصریحنشدنمشخصمنظوربهکهجاییات. (کندمیضروري
محالتدر. کنندمیمنتسبدیگرهايمحلهبهراخودمعرفی،زماندرنیزمحلهاینخود

مشاهدهقابلنامخوشمحالتازهویتکسیبرايتالشیچنیننیزتهرانشرقیجنوب
.2)است
ينحوهيدربارهاست،طارميمنطقهمهاجرانازنیزخودکهمحلهاینسابقاهالیازیکی

:نویسدمیچنینمحله،اینتركازپسهاسالآباد،هاديباخوديمواجهه
وتفنزدیکیچون(ببرم،آبادهاديدرآشناییيخانهبهراهمسرمشدممجبورکهباراولین«

ازبودمشرمندهالبتهمنوآوردباالوخوردهمبهشاحال) بودحضوردروظیفهوکرده
کوچهایندرسال4بهنزدیکمننبودماخیالمنالبته. متفعنبويباهايکوچهبهرفتن

خیالیمرا. بودمکردهتجربهآندرراحیاتوزندگیهايشیوهترینخشنوبودمزیسته
آري!بودم؟آمدهطارمازمنکهچرا. زنهمبهحالومتفعنبويآنشنیدنودیدنازنبود
آبادهاديباشدچههرچوندهد،نمیآزارشآبادهاديکهاستطبیعیبیاییدطارمازکسهر

3.»ترویرانهبسدهاتیطارمالبتهواستشهر

. تاسنمایانشرماحساس» دیگر«محالتساکنانبامواجههدرمحلهساکنانازبسیاريدر
اتفاقهبقریباکثریتکهگیردمیشکلحالیدر» شرماحساس«کردتأکیدبایدحالاینبا

وساختمانیکارگردي،دورهگذررهازچنانهمکههستندشریفشهروندانیمحله،ساکنان
.کنندمیمعاشامرارآنمانندوفصلی
:نویسدمیمحلهکارگريماهیتاینبرتاکیدباقزوینمحلینویسانوبالگازیکی
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ینتربیشکهکارگرخیابانهمانیامجاهدخیابانهمانیاآبشارخیابانهمانیاآبادهادي«
المیاسجمهورينظامتقدیمراشهیدترینبیشوداشتاسالمیانقالبپیروزيدررانقش
شهريفاضالبسیستماز!استقزوینينقطهترینمحرومسال30ازپساینکنمود

نسازمانداردوجودسراوفرهنگخانهکتابنیستخبريسبزفضايوپاركازنداردسهمی
يطقهمناینانتخاباتموقعماا…ونداردوآمدرفتخیاباناینبهرانیواتوبوسرانیتاکسی

دباششاهاعروسیدر…شودمیپیداکاندیدانوعهمهيسروکلهوشودمیعزیزکارگرنشین
جماعاتنمازدروفرستندمیتسلیتنفراتتمامباترحیممجالسدردهند،می]شاباش[

نظرورأيهستکههرچه…والخدهندمیسرخرمنيوعدهوگزارندمینمازمحلاین
هاآنواستکنندهتعییندهندمیتشکیلکارگرانراآناناکثریتکهآبادهاديمردم

نایدرعملکردشاننکردندکاريهیچآبادهاديمردمبرايقبلیوفعلیشورايدانندمی
4».استصفرمنطقه

نگاهیمحله،اینبهنیزشهراجراییمقاماتووالنومسنگاهاخیرهايساليهمهطی
اینرد» بزه«خطوطشدنپررنگباعثهاآنرویکردنوعهمین. استبودهتنبیهی-تأدیبی

چندطیهمه،اینبا. اندکردهیادقزوینشهرمعضلعنوانبهآنازوارههمواستشدهمحله
يتوسعههايبرنامهدر» فرسودههايبافتنوسازي«تنورشدنداغبهتوجهباواخیر،سال

. ستاافتادههاییبافتچنیننوسازيوشناساییفکردرنیزقزوینشهريمدیریتشهري
ردنبرشمو» نوسازي«تعریفازپس،»قزویناستانمسکنوعمرانشرکت«نمونه،عنوانبه

دركقابلبرايبالفاصلههایی،پروژهچنیندرنهفتهمزایايوفرسودهبافتیکهايمؤلفه
ارطرحیچنینپایلوتیااولویتوگیردمیبهرهآبادهاديدالِهمانازخود،تعاریفشدن

5.دهدمیقرارشناساییموردمحلهایندر

نتریمهمرا» تجاريوتاریخیلحاظازبافتاینبودنارزشبی«مذکورسازمانکارشناسان
.کنندمیدادقلمآننوسازيوتخریبوبافتاینبهترسریعچههرورودبرايویزآدست
ادآبهادينقطه،بهترین«: کهکندمیاظهارنظرچنینبارههمیندرمشاورمهندسانازیکی
متراژوپایینآندرزمینقیمت. استبررسیقابلجهتچندازآبادهاديببینید! است
شکلهنوزنیزآنساکنانهااینبرعالوه.استمتر30-40حددروکمبسیارهاخانه

خانهیکدرهمکناردرخانوادهچندواندکردهحفظخوددروندرراگستردهيخانواده
جهتمناسبیمکانراآبادهاديمنکهشودمیباعثشرایطاینيهمه. کنندمیزندگی

6.»بدانمسازيبلندمرتبه
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يمثابهبه» محله«باگرا،توسعهوتجددگراشهرسازانکهاستبارتاسفغایتبهواقعدر
ينحوهچنیندر. کنندمیبرخوردمانعيمثابهبهودیواريمثابهبهتخریب،يابژه

بقاتیطتبعیضوفقرمعضلحلبهکهاجتماعینگاهنوعیازپاییردّترینکماندیشیدنی،
مچشبهبپردازدکلمهدقیقمفهومدراجتماعیبستگیهمتقویتواجتماعیيتوسعهو

.خوردنمی
زابزرگیبخشکهکردمشاهدهتوانمیسهولتبهکهاستکارگرنشینايمحلهآبادهادي

زرگیببخش. نیستنددارانیزرازندگیازسطحهمیندارينگهوحفظتواناحتآنساکنان
وکارگريطبقهيالیهترینفرودستياجارهدرمتريسیهايزاغهوهاآلونکهمیناز

وانیناتقزوین،شهرمتمولمحالتبهمحلهایننزدیکی. استشهرينشینحاشیهطبقات
يلقمهچونهمآنبهشودمیباعثشهري،يزائدهیکعنوانبهمحلهبدنامیواقتصادي

. شودنگاهشهريهايزمینيافزودهارزشبرافزودنو» زیباسازي«برايايآمادهوحاضر
کهاستايپدیدهبرايايرمزواژهاخیرهايسالدرشهرييفرسودههايبافتنوسازي
بافتبازسازيفرایند،ایندر. خواندمی»مالکیتسلبطریقازانباشت«هارويدیوید
ساالردیوانبورژوازيومستغالتبورژوازيکهآوردمیپدیدايالعادهفوقهايرانتفرسوده
يتودهفرایندایندرو. هستندآناصلیسودبرندگانشهريمدیریتمراکزبهنزدیک
موجزارابهرهترینکماندشدهبازسازيونوسازياصطالحبهخوشدستکهمحالتیساکنان

.برندمیایجادشدههايرانت
زالهامسنیست،اعتراضموردخودخوديبهفرسودههايبافتبهسازيونوسازيتردیدبی

کهايهمحلزیباسازيونوسازيازاغلبها،بافتاینکنونیساکنانکهگیردمیشکلجایی
. بردنخواهندايبهرهاند،زیستهممکنشکلدشوارترینبهآندردههچندینمدتبهگاه

محالتنزدیکیدربلندمرتبههايساختمانبههاآنتبدیلوریزدانههايپالكتجمیع
باقیمحلهایندرفعلیساکناندرازمدتحضوراستمراربرايامکانیهیچشهر،متمول
.گذاشتنخواهد

ینچنساکناندارانه،سرمایهمنطقباشهرييفرسودههايبافتنوسازيفرایندکهآنمهم
يهسرمای«اینبرافزونو. کردخواهدبازتولید» نشینحاشیه«مفهومذیلچنانهمرامحالتی

اقتصاديهايسرمایهخالءموجودواقعاًبدیلتنهاکهراايمحلهچنیندرموجود» اجتماعی
يوشهگگوشهدرمنفردطوربهرامحلهساکنانوکندمینابوداست،فرسودههايبافتایندر

.کردخواهدپراکندهشهرهايحومهوهاحاشیه
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داريدرك مارکس از بدیل سرمایه
هیودیسپیتراثر»مارکسنزدداريسرمایهبدیلمفهوم«کتاببررسی

فریدا آفاري

هايها یا از نظامداري به چپ مارکسیست این بوده که آنداران نظام سرمایهانتقاد طرف
ها بدیلیاند یا در صورت مخالفت با این نظامخواه مانند شوروي و چین دفاع کردهتمامیت

باورِگر انسانپرداز و کنشیتر هیودیس، نظریهپ1اند.داري ارائه نکردهایجابی در برابر سرمایه
دیدجاثرمارکسیست و استاد فلسفه در دانشکده اوکتون در ایالت ایلینویز آمریکا در

هاي او از جوانی تا واپسین سعی کرده است تا درك مارکس را از بدیلی ایجابی از نوشته		خود
که به ایناي است. با توجهاش بیرون کشد. روش هیودیس، روش نوآورانههاي زندگیسال

هاي مارکس مانندهایی از نوشتهپردازهاي مارکسیست صرفاً بر بخشاغلب نظریه
اند، او تأکید کردهسرمایهیاگروندریسهیا1844هاي اقتصادي فلسفی نوشتهدست
چون تمامیتی حاوي تداوم و گسست در نظر 1881تا 1837هاي مارکس را از سال نوشته

پرداخته را در آن آثار یافته وکند که بدیلی ساختهن ادعا نمیچنییودیس همه2گرفته است.
ي مان جامعهجوي سرنخ هاي تلویحی و آشکار در آثار مارکس براي ساختواست. او در جست

شده است.بیگانهداري غیرسرمایهپسا
ها را سپس آني گذشته مشخص و ي مارکسیستی را در دو دههابتدا نویسنده دو نحله

اند تا اهمیت امروزین نقد مارکس بر نظر او این دو نحله سعی کردهکه بهکند چراارزیابی می
داري را به بحث کشند.سرمایه

ورد مارکس را شناخت سرمایه آترین دستنامد، مهممی» باورمارکسیسم عینیت«چه او آن
کشد. این را به انقیاد میهاي انسانیداند که اراده و اَعمال سوژهچون نیرویی خودمختار می

،ریتونآلب،سکین، اونوپردازانی مانندهاي متفاوتی است که نظریهنحله خود شامل گرایش
3گیرد.را در بر میکریس جان آرتوروپوستون،باك هاوس
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ورد مارکس را شناخت آترین دستنامد مهممی» مارکسیسم سوبژکتیویست«چه او آن
کنند حکومت سرمایه را لغو کنند. این نحله شامل داند که تالش میمیهاي انسانی سوژه
است.مایکل هارتوآنتونیو نگري،جان هالوويپردازانی مانندنظریه

نند و کاونو، سکین و آلبریتون منطق سرمایه را با بازار آزاد و مالکیت خصوصی تعریف می
ه است. شدریزيرنامهبازار و ایجاد اقتصاد بگیرند که راه چیرگی بر سرمایه، الغاي نتیجه می

شوروي قدم بزرگی در راه تحقق سوسیالیسم برداشت. «نویسد: باره چنین میاینآلبریتون در
م امن با این نظر مخالف…چندانها نهموفق بود و در برخی زمینهها نسبتاًدر برخی زمینه

4»اري باشد.دتواند سرمایهشده میریزيکه یک اقتصاد برنامه

ار ي کداري را نه با بازار آزاد و مالکیت خصوصی که با شیوهپوستون و باك هاوس سرمایه
ها شوروي و چین نآ5کنند.نواخت و تسلط فرایند تولید بر انسان تعریف میمکانیکی یک

ا با رداري دانند. کریس جان آرتور سرمایهداري دولتی میهایی از سرمایهمائوئیست را نمونه
داري و نه کند اما شوروي سابق را نه سرمایهبازار آزاد و مالکیت خصوصی تعریف می

داند.سوسیالیستی می
که همگی منطق سرمایه را برابر استپردازان ایناشتراك این نظریهچنین وجهحال، هماینبا

این نظردانند. بهي مطلق هگل میوم ایدهبا منطق دیالکتیک هگل وخصوصاً مفه
ي هگل برابر است با تفوق امر کلی بر دگربود و در اندیشه» ي مطلقایده«پردازان، نظریه

ي روابط افزایی ارزش را بر همهگونه که سرمایه ارزشگی. همانمحو شدن فردیت یا سوژه
کند.ي مطلق نیز دگربود را محو میکند، ایدهتحمیل می
تعریف »فرایند عمل«از » عامل«براساس بیگانگی هاي سوبژکتیویست، سرمایه رامارکسیست

ها منطق سرمایه را نه آن6دانند.داري را برابر با الغاي کار میي پساسرمایهکنند و جامعهمی
چنین شوروي و چین بینند. هممنطقی خودمختار که صرفاً واکنشی به تمرد سوژه می

ه پردازان این نحلهایی میان نظریهفاوتنامند. اگرچه تداري دولتی میمائوئیست را سرمایه
پردازي براي درك منطق سرمایه یا که نیازي به نظریهاستشان اینجود دارد، وجه تشابهو

هاي مردم با مبارزات پندارند که تودهبینند چون میداري نمیي بدیلی براي سرمایهارائه
ها ي خود خواهند آفرید. آنهخودانگیخته علیه حکومت سرمایه، بدیل را در زندگی روزمر

نامند، بلکه در نهایت هر نوع تالش براي درك جو میي مطلق هگلی را سلطهفقط ایدهنه
دانند.هوده میپردازي را بیواقعیت یا نظریه
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تونیگنجند:ها نمییک از این نحلهآسانی در هیچپرداز بهنظر هیودیس، دو نظریهاما به
ي حلهمند از ن. تونی اسمیت اگرچه به مکتب دیالکتیک نظامدونایفسکایارایا واسمیت

تا با منطق دیالکتیک هگل باور تعلق دارد، منطق سرمایه را همهاي عینیتمارکسیست
گی،هگل مانند مارکس خواستار تمامیتی است که اصل سوژه«پندارد که داند. او مینمی

7»چه سوسیالیسم نام دارد.آنفردیت و شخصیت را محو نکند. این است

پرداز تز شوروي باور و نظریه)، فیلسوف مارکسیست انسان1910-1987رایا دونایفسکایا (
هاي سوبژکتیویست، هر مرحله از برخالف مارکسیست8)1941داري دولتی (عنوان سرمایهبه

پندارد که مارکس میدهد. او یها تقلیل نمداري را به واکنشی به قیام سوژهرشد سرمایه
س نیز حها راعنوان حرکتی عینی، نبض روابط انسانسرمایه بهعین دنبال کردن منطق در

نظر دونایفسکایا منطق هگل منطق خودمختاري است اما این منطق کرده است. بهو دنبال می
فرایند شود و درکند. دیالکتیک هگل با دگربود و عینیت رودررو میوجود عینیت را نفی نمی

» فیندرنفی«روست که دونایفسکایا مفهوم اینشود. ازتر مییابد و غنیادراك آن تحول می
اي نوین یا فراروياندازي از جامعهرا چشمعلم منطق، فصل پایانی کتاب»ي مطلقایده«در 

9کند.یر میاز سرمایه تعب

ها و متفکران فوق را براي که چرا هیودیس نحلهاستشود اینجا مطرح میی که در اینالوس
شک اندیشمندان دیگري داري انتخاب کرده. بیشروع بحث پیرامون مارکس و بدیل سرمایه

ها و االتی که این نحلهوقرار گیرند. شاید بتوان گفت که ستوانستند مورد بحث نیز می
جه حال مورد توروشن کند که تابهتواند جوانبی از آثار مارکس رااند میمتفکران مطرح کرده

قرار نگرفته است.
کند تا را دنبال می1881تا 1837هاي مارکس از سال پس از این مقدمه، هیودیس نوشته

هاياي از فصلي خالصهجاي ارائهداري دریابد. در این مقاله من بهدرك او را از بدیل سرمایه
ارزش .1ایه که در این اثر ارائه شده بپردازم: ممختلف کتاب سعی خواهم کرد به چهار درون

فردیت .3پذیر است؟ گونه امکانهفراروي از تولید ارزش چ.2شود؟ چیست و از کجا ناشی می
اي میان آیا رابطه.4عنوان غایتی در خود عنوان وسیله که بهبهآزاد یا نیروي انسان نه

داري وجود دارد؟دیالکتیک منفیت هگل و فراروي از سرمایه
شود؟میناشیکجاازوچیستارزش.1
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منتشر 1872که در سال سرمایهنویسد که در ویراست دوم جلد اول کتابهیودیس می
تمایز قائل معناي دقیق کلمه اي و ارزش بهر میان ارزش مبادلهباشد، مارکس براي اولین

10»جوهر ارزش«شود. این تمایز بسیار مهم است؛ اما چرا؟ مارکس کار مجرد یا انتزاعی را می

من «نویسد: اي شکل پدیداري این جوهر ارزش است. مارکس مینامد. ارزش مبادلهمی
حو نه در کاالها را آشکار و آن را بهي کار نهفتنخستین کسی بودم که این ماهیت دوگانه

شود عنوان فعالیتی خالق و کار انتزاعی تمایز قائل میاو میان کار به11»قادي بررسی کردم.انت
ي نظر مارکس شیوهدیگر، بهعبارتنامد. بهداري میگی مشخص سرمایهو کار انتزاعی را ویژ

یز ماپیرایه از کار نامتاي بیلخته«کند، کار انتزاعی همگن که در خاصی از کار ارزش تولید می
12شود.بیان می» انسانی

ه رسد کنظر میدشوار است چون در سطح پدیداري بهگیري بسیار رسیدن به این نتیجه
موانع تاریخی اقتصاد …با این درك«ي ارزش هستند. اما مارکس اي آفرینندهروابط مبادله

تنها دانست کار ویژه ریکاردو که میبه13،»گذاردسیاسی کالسیک را پشت سر می
کند.پرسید که چه نوع کاري ارزش تولید میي ارزش است اما نمیتولیدکننده
اي کاال ووارهسرشت بت«، تحت عنوان سرمایهچنین در بخش پایانی فصل اولمارکس هم

هد درسد؟ سپس پاسخ مینظر میخصلت ذاتی محصوالت کار بهپرسد: چرا ارزش می» راز آن
14»گیرد.ي کار سرچشمه میکاال از سرشت اجتماعی ویژهي جهان وارهسرشت بت«که 

ي سوژه و ابژه ي کاري است که در آن رابطهدهد که منظور مارکس شیوههیودیس نشان می
15گیرد.رو تولید صورت میشود، و این وارونگی در قلموارونه می

داري خاستگاه ارزش ي خاصی از کار را در نظام سرمایهرو تولید و شیوهاگرچه مارکس قلم
تواند میسرمایه ن«کند: رو گردش را براي تولید ارزش چنین توصیف مینامد، اهمیت قلممی

ترتیب ناممکن است که خارج از گردش پدید آید. سرمایه همیناز گردش ایجاد شود و به
ر (و دیگر، بدون وجود بازار کاعبارتبه16»باید هم از گردش سرچشمه بگیرد و هم نگیرد.

کند تا ارزش اضافی تولید دار نیروي کار را خریداري میصرفاً بازار کاالها) که در آن سرمایهنه
تواند به سرمایه تبدیل شود.کند، پول نمی

جا هیودیس نیروي کار تعریف کرد؟ در این» آزاد«داري را با بازار توان سرمایهپس آیا می
اي از کارگران مزدبگیر ازار نیروي کار، وجود طبقهکند که شرط الزم براي وجود بتأکید می

شوند (مثل برده و سرف) و نه مالک وسایل تولید است که نه جزیی از وسایل تولید محسوب 
پذیر چه که ایجاد بازار نیروي کار را امکانجا نیز آنباشند (مانند دهقانان). بنابراین، در این
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لید و وسایل معاش مانند نیروهایی خودمختار در کند شرایطی است که در آن وسایل تومی
گیرند، یعنی وجود کار انتزاعی یا بیگانه شده.برابر کارگر قرار می

رو، هدف اصلی نقد مارکس نه بازار نیروي کار که روابط اینکند که ازگیري میاو نتیجه
واقع کارگر در17آورد.وجود میي تولید است که چنین بازاري را بهشدهمشخص و بیگانه

دار، قابلیت کنترل بر فعالیت خود را از دست داده پیش از فروش نیروي کار خود به سرمایه
رقابت در بازار 18ي بیگانگی او از شرایط تولید است و نه علت آن.است. فروش کار او نتیجه

ایه است: رمدار نیز صرفاً تجسد سگرانه است. سرمایهي روابط تولید سلطهنه علت که نتیجه
19بر انسان یا کار مرده بر کار زنده.ئشحاکمیت 

نظم آن را راه کلیدي براي نظر هیودیس، گواه این امر که مارکس الغاي بازار و رقابت بیبه
وط بخش مربدرسرمایهدید، این است: او در جلد نخست کتابداري نمیایجاد بدیل سرمایه

دار ي اجتماعی در دستان یک سرمایهکل سرمایه«به امکان تمرکز ابه انباشت سرمایه، حت
کند و چنین نظامی را اي معین اشاره میدر جامعه20»داري واحدواحد یا شرکت سرمایه

،نه در سطح جهانیاي معین وداند. بنابراین، در جامعهداري مییهکماکان سرما
21با فقدان رقابت بازار آزاد ادامه پیدا کند.اداري ممکن است بتواند حتسرمایه

ي هم سه نکتاجا توسط هیودیس مطرح شده بسیار کلیدي است. لذا مایلبحثی که در این
ه داري ني کار در نظام سرمایهشده.خصلت انتزاعی یا بیگانه1منتج از آن را خاطرنشان کنم. 

. 2ود. شو شرایط تولید بر انسان آغاز میاز فروش نیروي کار در بازار کار که از تفوق وسایل
نها از ي مالکیت نیست که تجدایی تولیدکنندگان از وسایل و شرایط تولید صرفاً یک رابطه

زمانی ظهور . از نظر تاریخی، هم3طریق الغاي مالکیت خصوصی وسایل تولید حل شود. 
شد تجارت دریایی و جدایی ري آمریکا)،بها در قارهاقتصاد پولی (پس از کشف فلزات گران

ده است. داري شبه ایجاد نظام سرمایهقیم از وسایل و شرایط تولید منجرکنندگان مستتولید
بر انسان یا ايئداري حاکمیت شي تولید سرمایهوهنشان شیاما از نظر مفهومی، سرشت

ي کار مرده بر کار زنده است.سلطه
فراروي از این شیوه تولید چیست؟حال باید پرسید که راه

است؟پذیرامکانگونهچهارزشتولیدازفراروي.2
…انسان انجام دهیميمثابهفرض کنید که ما تولید را به«نویسد: می1844مارکس در سال 

. با انجام این کار من 2…کنم. هنگام تولید، من فردیت خود، ماهیت ویژه آن را عینی می1
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. 3کنم. م برآورده میام که نیاز دیگري را از طریق عینیت بخشیدن به فعالیتشوخرسند می
در «…. 4بینم. عنوان یک رقیب متخاصم که یک مکمل الزم خودم میبهمن دیگري را نه…

معنی اناین بد» آفرینم.سط خودت را میم من مستقیماً بیان زندگی تو توابیان فردي زندگی
چنینشویم. کار من و همي عمومی چیره میي شخصی و بهرهبهرهاست که بر جدایی بین 

22گر نمود آزاد زندگی خواهد بود.کار تو نمایان

تعریف» اي از کارلخته«دانان کالسیک که سرمایه را با مارکس برخالف اقتصادسیاسی
ر انتزاعی کااي ازاي از هر نوع کار نیست بلکه لختهکند که سرمایه لختهکنند، تأکید میمی

تنا اعش بیابه محتوايتسرمایه بیان نوعی ویژه از کار است که نسب«23یا بیگانه شده است.
کند، پرولتاریا صرفاً از طریق کار کردن زندگی می24».انتزاع از هر هستی دیگري…است

تقلیل یافته است.26»حرکت انتزاعی و مکانیکی«که به 25»ساحتی و انتزاعیکاري تک«
کند که الغاي مالکیت خصوصی وسایل تولید لزوماً به الغاي سرمایه مارکس تأکید می

ز اي مستقیم کارگر با تولید و جدایی یا بیگانگی کارگرانجامد. الزم است که به رابطهنمی
پرداخت. این واقعیت که کار صرفاً وسیله است و تهی از لذت و خرسندي، فعالیت خود

رو، او ایناز27کند.آور میکه کار اجباري را از کارگر استخراج کند، الزاماي بیگانهوجود طبقه
مد آشده است، پیمد الزم کار بیگانهآیمالکیت خصوصی صرفاً نتیجه و پ«نویسد که می

رسد که مالکیت خصوصی بنیاد و علت نظر میاگرچه به…جدایی کارگر از طبیعت و خود
طور که خدایان اساساً علت اغتشاش ي آن است، همانواقع نتیجهشده است، اما در کار بیگانه

28»باشند.ذهنی آدمی نیستند بلکه معلول آن می

له، پایان دادن به بیگانگی در خود فعالیت کار است. اقلب مس«ند: کگیري میهیودیس نتیجه
چنین هماو 29»داري هستیم.عطف مفهومی در درك مارکس از بدیل سرمایهما شاهد نقطه

ي اي از روابط زن و مرد در جامعهکند که این درك باعث شد تا مارکس نقد بُرندهاستدالل می
داري را الغا طور که الغاي مالکیت خصوصی روابط سرمایهداري نیز ارائه کند. همانسرمایه

بژه رها ن اعنواشان بهگرانه و موقعیتوابط سلطهشدن زنان نیز زنان را از رکند، اشتراکینمی
کند.نمی

عنوان یک نوریکاردویی بهپیر پرودونداري با نقد او براما درك مارکس از بدیل سرمایه
هاي نوشته شده، ایده1847مارکس که در سال فقر فلسفهگرا گره خورده است.چپ

نقد کشیده است. ) به1846(ي فقرفلسفهنظام تضادهاي اقتصادي یاکتابپرودون را در
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کوشد تا اصل تعیین ارزش توسط زمان کار را که به ریکاردو تعلق پرودون در این اثر می
کند که در یک نظام نهاد میداري جدا کند. او پیشنظم مبادله در سرمایهدارد، از فرایند بی

اعات گر سهایی دریافت کنند که نمایانصورت کوپنکارگران ارزش زمان کارشان را بهبدیل،
ها در هفته یا در ماه باشد.ي آنشدهانجامکار 

کند که تعیین ارزش کار توسط زمان کار، اصل مرکزي مارکس در پاسخ استدالل می
توماس ،جان بريهاي انگلیسی مانندداري است. او پرودون و سوسیالیستسرمایه

د کنادعا میخواند و را نوریکاردویی میتی. آر. ادموندز،ویلیام تامپسون،هاجسکین
چه مارکس ها چنین است: برابر دانستن زمان واقعی کار با آني آنکه خطاي تئوریک همه

داند. البته که کار منشاء ارزش است اما ارزش نه می» زمان کار الزم از لحاظ اجتماعی«
گر حداقل زمان کار الزم براي تولید یک گر زمان واقعی کار توسط کارگر که بیانبیان
ها، رسمیت شناختن تواناییو بدون به31»پشت سر تولیدکنندگان«این معیار 30ست.کاال

32شود.شان تعیین میهاينیازها و محدودیت

تسلط«داري، کارهاي متنوع و متفاوت از طریق کند که در نظام سرمایهمارکس تأکید می
ها انسان«شوند. فروکاهیده میبه برابري انتزاعی 33»ماشین بر انسان یا تقسیم کار شدید

گیرد. و این کار انتزاعی است که معیار ارزش قرار می34»شوند.توسط کارشان محو می
ي چیز. او حداکثر الشهچیز است و انسان هیچزمان همه«داري ، در نظام سرمایهبنابراین

، ساعتبهتکند: ساعچیز را تعیین مییفیت دیگر اهمیت ندارد. کمیت همهزمان است. ک
ي کار انتزاعی باشد، ارزش نیز وجود خواهد داشت.که شیوهتا زمانی35»روز.بهروز

ي کار پردازد و خصلت انتزاعی یا بیگانهکند نمیي کاري که ارزش تولید میشیوهپرودون به
يکند که شیوهپردازد. مارکس استدالل میي مبادله میکند. او صرفاً به شیوهرا حفظ می

ي تولید بر مبناي کار انتزاعی بنا نهاده شده است. او رو نابرابر است که شیوهاینزمبادله ا
داري کار انتزاعی وجود نخواهد داشت و لذا معیار آن اي پساسرمایهپندارد که در جامعهمی

نیز زمان کار الزم از لحاظ اجتماعی نخواهد بود. در عوض زمان کار توسط خود تولیدکنندگان
شان تعیین خواهد شد.هايها، نیازها و محدودیتبر مبناي توانایی

دهد و به این مشکل ) نقد خود بر پرودون را بسط می1857-1858(گروندریسهمارکس در
ي یا کار انتزاعی، به کارگران داري تولید سرمایهکند که اگر در چارچوب شیوهاشاره می

واره ها همات زمان کارشان پرداخت شود، ارزش این کوپنهایی برابر با ساعجاي پول، کوپنبه
واره در کاهش خواهد یافت، چون زمان کار الزم از لحاظ اجتماعی براي تولید یک کاال هم
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ها اگر دو سال پیش برابر با زمان کار الزم از لحاظ حال کوتاه شدن است و یک ساعت کار آن
نگین برابر نیست و در نتیجه ارزش یک ساعت کار اجتماعی بوده، دو سال بعد دیگر با آن میا

36ها نیز کاهش خواهد یافت.معنی خواهد بود که ارزش کوپن آناینها کاهش یافته که بهآن

کند که ریکاردو و پیروان او از جمله پرودون تفاوت قیمت با چنین استدالل میمارکس هم
داري باید با قیمت آن تفاوت داشته سرمایهکنند. ارزش یک کاال در نظام ارزش را درك نمی

ز مبناي زمان کار الزم اباشد. ارزش کاال نه توسط زمان واقعی کار براي تولید کاال بلکه بر
ت کاال عمدتاً اما قیم37کاهش است.بهواره روکه هملحاظ اجتماعی تعیین شده است، زمانی

شود.تقاضا تعیین میوي عرضهتوسط رابطه
دهد که زمان کار الزم براي تولید زندگی له را مورد تأکید قرار میامارکس این مسالبته 

شان ها فرصت کنند به نیازهایی فراتر از تولید زندگی ماديمادي باید کم شود تا انسان
نامید.می» تمامیت نمودهاي زندگی«1844هاي نوشتهچه او در دستبپردازند، یعنی آن

آوري براي کاهش زمان کار الزم از لحاظ داري با استفاده از فنسرمایهکند که او اذعان می
ال حاینآفریند. باواالتري از زندگی میياجتماعی براي تولید، مبنایی مادي براي شیوه

کند که کاهش زمان کار الزم از لحاظ اجتماعی در چارچوب بینی نمیمارکس پیش
در بحثی مربوط بهگروندریسهشود. او درزش منجري تولید ارداري به الغاي شیوهسرمایه

گر ي انسان با فرایند تولید مانند یک ناظر و تنظیمرابطه«نویسد: خودکارسازي چنین می
هیودیس 38»که عامل اصلی آن باشد.جاي آنایستد بهر کنار فرایند تولید میخواهد بود که د

پردازانی مانند پوستون و نگري بر اگرچه نظریه. 1کند: جا دو نکته را خاطرنشان میدر این
ي ارزش در چارچوب خود کنند که کار تولیدکنندهگیري میمبناي این فصل نتیجه

وري آداري با استفاده از فنشود، این تفسیر نادرست است چون سرمایهداري الغا میسرمایه
داري الغا چارچوب سرمایه. تولید ارزش در 2دهد. شدت کار کارگران شاغل را افزایش می

هاي عنوان سوژه در میان سوژهي ارزش بهقش کارگران تولیدکنندهنخواهد شد و بنابراین، ن
دیگر نیز الغا نخواهد شد.

ا توانند این کار رهاي کارگري میتوان به تولید ارزش خاتمه داد؟ آیا تعاونیگونه میپس چه
بسیار اوئنوهفوریهايکس اگرچه به تعاونیکند که مارانجام دهند؟ هیودیس ادعا می

ها کارفرما از کارگران حقوق دریافت کرد که در این تعاونیمند بود، و خاطرنشان میهعالق
دانست. او در ها را محدود میهاي تعاونیکند و تحت فرمان کارگران قرار دارد، قابلیتمی
بسته تبدیل به کارگران هم«شناسیم چنین نوشت: میسرمایهچه ما جلد سومآن
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د شونصورت جمعی مدیریت میهاي اشتراکی که بهچون بنگاه» ندشوداران خود میسرمایه
39»کنند.افزایی میکار خود را ارزش«ها هنوز مانند. آنتحت فرمان تولید ارزش باقی می

اري دیک اقیانوس سرمایههایی در ها جزیرهجا که تعاونیاز آن«افزاید: باره میاینهیودیس در
ها را هاي آنقانون ارزشی که تصمیم40»توانند مانع عملکرد قانون ارزش شوند،هستند، نمی

کند.در مورد محصوالت، میزان تولید، شدت و شکل تولید تعیین می
آیا کمون پاریس به تولید ارزش خاتمه داد؟ کمون پاریس اولین قیام در زمان حیات مارکس 

دست گرفت و سعی کرد تا روابط ي کارگر کنترل یک شهر بزرگ را بهر آن طبقهبود که د
جنگ ي خود،دهی کند. مارکس در اثر پرآوازهاجتماعی را در جهتی انقالبی تجدید سازمان

اي خود، ارتش را کند که این قیام در عمر کوتاه شش هفته، تأکید میداخلی در فرانسه
هاي را بنا نهاد، نیروي پلیس را لغو کرد، از طریق کمیتهبرچید، جدایی دولت از مذهب 

کارگري تولید و توزیع آذوقه و دیگر اقالم را تنظیم کرد، مقامات را موظف کرد تا از طریق 
کفایت را به مردم داد. مارکس کمون انتخابات آزاد منصوب شوند و حق عزل فوري مقامات بی

شکل سیاسی سرانجام کشف شده براي شناختن «یا 41»خودفرمانی تولیدکنندگان«پاریس را 
42نامید.» رهایی اقتصادي کار

ي دولت خاطرنشان ي مارکس پیرامون مقولهجا تحولی عمیق را در اندیشههیودیس در این
ز برتري پرولتاریا ا«چنین نوشته بودند: کمونیستمانیفستکند: مارکس و انگلس درمی

تدریجی سرمایه از چنگ بورژوازي، متمرکز کردن تمام سیاسی خود براي بیرون کشیدن 
ه، ي حاکم متشکل شدعنوان طبقهست دولت، یعنی پرولتاریایی که بهابزارهاي تولید در د
هنگامی که جنگ داخلی در فرانسهاین جمله را مقایسه کنید با43»استفاده خواهد کرد.

ي دهشدست بر ماشین از پیش آمادهتواند صرفاًي کارگر نمیاما طبقه«نویسد: مارکس می
چنین در یکی از مارکس هم44»دولت بیاندازد و آن را براي اهداف خود شکل دهد.

ماشین کریه استیالي «یا 45»باریک شیطان مرگ«هاي این اثر، دولت را نویسپیش
نامد که نیازمند انقالب است.می46»طبقاتی

پاریس تنها برابر بود با خودفرمانی تولیدکنندگان در کند که کمون اما مارکس تأکید می
توانست در آن سطح محدود شهري سطح یک شهر و نه فراروي از سرمایه. کمون پاریس نمی

یابی به این هدفکند که براي دستهفته بر تولید ارزش فائق آید. او تأکید می6و طی 
تاریخی را در نوردید که شرایط و اي از فرایندهاي الزم است مبارزاتی طوالنی، سلسله«
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اشاره 48»المللیهنگی ملی و بینآهم«چنین به نیاز به او هم47»کند.ها را دگرگون میانسان
کند.می

ي گذار یک دوره«نقد برنامه گوتاچه مارکس درکند که آنگیري میهیودیس نتیجه
کلی نامیده، ش» پرولتاریادیکتاتوري انقالبی«داري و کمونیسم یا بین سرمایه» سیاسی

مارکس از رهبري 49ساالر، آزادانه متحد شده و خودفرمان مانند کمون پاریس است.غیردولت
هاي دموکراتیک براي تأمل، رایزنی و شرکت گوید بلکه به شکلتوسط یک حزب سخن نمی

ارگران ط کفقکند که نهچنین تأکید میکند. هیودیس همجمعی در تحولی انقالبی اشاره می
هاي ملی، قومی، نژادي، زنان، جوانان، و کسانی که از روابط ازخودبیگانه کاران، اقلیتکه بی

هاي متفاوت خانواده یا روابط عاشقانه و کاالیی در محل کار، نهادهاي آموزشی، و در شکل
برند نیز در این تحول انقالبی سهیم خواهند بود.رنج می

ط اجتماعی، الغاي قانون ارزش خواهد بود و این هدف بدون معیار دگرگونی کار و رواب
پذیر نخواهد بود.المللی امکانهنگی در سطح انقالبات بینآهم

تري از دو اثر مارکس که پس از کمک هیودیس درك عمیقتوانیم بهجاست که میدر این
در ویراست سرمایه. بازنویسی بخش پایانی فصل اول1کمون پاریس نوشته شده بیابیم: 

).1875(ي گوتانقد برنامه.2و 1872-1875و چاپ فرانسوي 1872

پاي داري در ارو، مارکس پس از اشاره به روابط پیشاسرمایهسرمایهدر بخش پایانی فصل اول
ور تصهاي آزاد را بهانجمنی از انسانسرانجام، براي تنوع هم که شده،«نویسد: فئودالی می

ا شان را آگاهانه بپردازند و نیروي کار فرديابزارهاي تولید مشترك به کار میآوریم که با در
هیودیس خاطرنشان 50»کنند.اي مشخص در حکم یک نیروي کار اجتماعی صرف میبرنامه

هاي مستقیم مصرف که شکل ابژه«ي محصوالت را . مارکس همه1کند که در این جامعه می
اجبار مانند روابط بهجامعه آزادانه تشکیل شده و نه. این 2نامد. می» ارزش ندارند
. افراد مستقیماً در تولید، توزیع و مصرف کل محصول اجتماعی نقش 3داري. پیشاسرمایه

ي خدمات اجتماعی دارند. بخشی از کل محصول اجتماعی صرف بازتولید وسایل تولید، ارائه
ت شود. نسبوسایل معیشت مصرف میعنوان شود و بخش دیگر آن بهي اجتماعی میو بیمه

این تقسیم بستگی به میزان رشد اجتماعی جامعه دارد.
ود. شکند که سهم هرکس از وسایل معیشت توسط زمان کار او تعیین میمارکس فرض می

معنی ایناست به» شفاف«اعی تولید کنندگان جا روابط اجتمداري در ایناما برخالف سرمایه
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کند و نه بر مبناي زمان مان کار واقعی خود وسابل معیشت دریافت میکه هرکس بر مبناي ز
کار الزم از لحاظ اجتماعی یا میانگین اجتماعی که پشت سر تولیدکنندگان و بدون کنترل 

ها تعیین شده است.آن
معنی که زمان کار فضایی براي اینر انتزاعی نباشد بهکه کااستي این شفافیت اینالزمه

ش توسط نیروهایی خارج از کنترل اد هر فرد باشد و نه زمانی که مدتتعمق و رش
51.شده باشدمیانگین انتزاعی تعیینتولیدکنندگان و بر مبناي یک 

رامون ترین و آشکارترین بحث مارکس پیگیرترین، موشکافانهپی«توان را مینقد برنامه گوتا
داران مارکس از جملهنقدي است بر طرفاین اثر 52»داري دانست.سرمایهاي پساجامعه

رغم انتقادات شدید مارکس ازبه1875که در سال ویلهلم لیبکنختوآگوست ببل
داران السال وحدت کردند و حزب سوسیال دموکرات آلمان را ، با طرففردریک السال

د در این نقنام انترناسیونال دوم شناخته شد. متأسفانه وجود آوردند. حزبی که بعدها بههب
ان افکنده شده زندداران او در آلمان بهزمان حیات مارکس منتشر نشد چون برخی از طرف

نقد کشد.ها را علناً بهخواست در آن شرایط آنبودند و مارکس نمی
دارد، برايسرمایههاي بسیاري به بخش پایانی فصل اولمارکس در این نقد که شباهت

کند کند. هیودیس تأکید میپایینی و باالیی کمونیسم اشاره میي »دو مرحله«بار به اولین
ي ي پایینی را سوسیالیسم و در برگیرندهها که مرحلهکه برخالف تفسیر اغلب مارکسیست

نامند، مارکس هر دو ي باالیی را کمونیسم و برابر با الغاي ارزش میتولید ارزش و مرحله
ي ي مرحلهي کاالها را مشخصهولید ارزش و مبادلهنامید و الغاي تمرحله را کمونیسم می

دانست.پایینی نیز می
صورت الغا ایني پایینی، کار انتزاعی بهلهکند که از همان مرحهیودیس خاطرنشان می

بسته، که در آن تولیدکنندگان شیوه، ي هماز طریق ایجاد روابط تولیدي آزادانه«شود: می
کنند، دهی میزمانهاي بالفعل خود سابر مبناي تواناییشکل و محتواي فعالیت خود را

ـ ي کارخصلت دوگانهدر نتیجه53»شود.عنوان یک معیار انتزاعی خرد میحاکمیت زمان به
د، شودانست لغو میداري مینشان سرمایهکه مارکس سرشتـ کار انضمامی و کار انتزاعی

یر پذداشت و شرایطی که تولید ارزش را امکانکار انتزاعی که جوهر ارزش است وجود نخواهد
کند پایان خواهد یافت. هنگامی که ارزش وجود نداشته باشد، بازار نیز وجود نخواهد می

داشت.
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تولیدکنندگان نیز پس از تعیین کردن بخشی از کل محصول اجتماعی که بر اساس رایزنی 
ي اجتماعی اختصاص تماعی و بیمهي خدمات اجخود آنان به بازتولید وسایل تولید، ارائه

اند برداده شده، بخش دیگر کل محصول اجتماعی را که به وسایل معیشت اختصاص داده
داري که کار خانگی ي سرمایهکنند. برخالف جامعهمبناي زمان کار واقعی هر فرد قسمت می

اران در منزل نیز مندان یا بیمداري از کودکان یا سالگذارد، کار شامل نگهاجرت میرا بی
راي وقت بمی یا تمامئنخواهد بود و الزم نیست کاري داشود. البته این کار محدود به زنانمی

ي آن باشد.دهندهافراد انجام
کار 54»مدت یا شدت«کند که هنگامی که مارکس صحبت از چنین تأکید میهیودیس هم

عنوانشدت بهکند، منظورش نه عنوان معیار تعیین سهم هر فرد از وسایل معیشت میبه
م کارش صرف است که هر فرد براي انجامیزان انرژيعنوانمیزان بازده بلکه شدت به

تواند یبرد متري میمانده که انرژي بیشساعت کار معلم کودکان عقبکند. براي مثال یکمی
55آموزد.معلمی باشد که به کودکانی با هوش متداول درس میبرابر با دو ساعت کار

ي پایینی و باالیی کمونیسم حال با ایجاد تمایز بین مرحلهعیندري گوتانقد برنامه
ي کمونیستی است. انداز تحقق جامعهي مارکس به چشمبینانهي برخورد واقعدهندهنشان

د واننتاند نمیداري زیستهي سرمایهکه در جامعههایی مارکس به این امر واقف است که انسان
دهند. رضایت» کس بر مبناي نیازشاش و به هررکس بر مبناي تواناییاز ه«شبه به اصل یک

وید، گکند که می، مارکسیست هندي اشاره میپارش چاتوپادهیايو هیودیس به تفسیر
چنین به این کرده است. او همي باالتر اشارهاي باالتر و نه یک مرحلهمارکس به مرحله

56کند.اي نهایی یا پایانی اشاره نمیعنوان مرحلهمرحله به

: افرایش میزان تولید ي باالیی نیازمند تحوالت خطیري استنویسد که مرحلهمارکس می
شد دیگر تحقق رعبارتو یدي یا بهدادن به فقر، پایان جدایی کار فکريبراي پایان

ي صرف براي امرار معاش بلکه فعالیتی یک وسیلهيمثابهبهها، کار نهانساني جانبههمه
کس بر مبناياز هر«خالق یا نیاز اصلی زندگی. تنها بر مبناي این تحوالت است که اصل 

تواند محقق شود.می» کس بر مبناي نیازشاش و به هرتوانایی
اي کند: آزادي واقعی مرحلهتر میروشنله را استناد بر دیگر آثار مارکس این مسهیودیس با ا

معناي دقیق کلمه یا تولید زندگی مادي تعریف نشود. ت که در آن جامعه با زمان کار بهاس
ش اتر است. اما معنايتر باشد، جامعه غنیو مسلماً هرچه اوقات فراغت تولیدکنندگان بیش

مارکس ایجاد نوع کاري است ي باالیی الغا خواهد شد. منظوراین نیست که کار در مرحله
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ی ایجابی شد، یعنی فعالیتناپذیر بایابی فرد تفکیککه از خودپویی، خودتکاملی و خود تحقق
ي حال، معناي این تفسیر این نیست که از منظر مارکس مرحلهعیندر57بخش.و رهایی

ه بسته، کار بیگاني همکه انجام کار آزادانهیابد. چرانیسم به آزادي دست نمیپایینی کمو
خود هايها و محدودیتنشده، کار آگاهانه و معطوف به کیفیت در زمانی که برمبناي توانایی

نپردازي چوگر آزادي است. برخالف نظرات نظریهتولیدکنندگان تعیین شده، خود نمایان
و، تعیین سهم تولیدکننده از وسایل معیشت بر مبناي زمان کار واقعی اهربرت مارکوزه

زم از لحاظ داري، تعیین اجرت بر مبناي زمان کار الناقض آزادي او نیست. در نظام سرمایه
هاي تولیدکنندگان و شرکت ها و محدودیتنظر گرفتن تواناییاجتماعی یعنی بدون در

58رد.گیي خود آنان در تعیین شرایط تولید است که آزادي را از تولیدکنندگان میآگاهانه

داند.توان گفت که مارکس آزادي را برابر با الغاي کار مییرو نمایناز
داري بپردازیم.ي پساسرمایهتر به درك مارکس از آزادي در جامعهجا الزم است بیشدر این

خوددرغایتیکهوسیلهعنوانبهنهانساننیرويیاآزادفردیت.3
خود، هدف تکامل انسان خوديکمونیسم به«نویسد: یم1844هاي نوشتهدستمارکس در

آید که فیلسوفی که عمر خود را نظر بسیار عجیب میبه59»ي انسانی نیست.و شکل جامعه
صرف پرداختن به هدف کمونیسم کرده چنین بنویسد. منظور او چیست؟ هیودیس تأکید 

انسان با تمامیت غناي وجودش تولید «اي است که در آن می کند که هدف مارکس جامعه
هاي تجلی تمامیتی از قابلیت«60»ها برخوردار است.ود. انسان غنی که عمیقاً از تمام حسش

انداز مارکس دیگر چشمعبارتیبه61»انتهاي شدن است.حسی ذاتی و اکتسابی یک فرایند بی
شده و ش الغاي کار بیگانهاي کمونیسم که هدف. ایده1شود: از آینده شامل دو سطح می

اندازي است بسیار ي آزادي که چشم. تحقق ایده2ی وسایل تولید است. مالکیت خصوص
عنوان یک موجود پراحساس و داراي خود بهش بازگشت انسانیت بهانامحدود چون هدف

62هاي زندگی است.تمامیتی از تجلی

نوان عي تاریخ بهراستااندیش که اندیشمندي است که ایدهباور تکمارکس نه یک تکامل
نویسد که در تاریخ میي مقدسخانوادهکند. او دررونده را نیز رد میلزوماً پیشمراحل
حال انسان غنی و پر احساس از نظر عیندر63دهند.هاي قهقرایی و دَوَرانی نیز رخ میحرکت

ي پندارد جامعهکه میلشک کوالکوفسکینقص نیست. برخالفاو یک انسان بی
رزوها ي آنقص که در آن کلیهي بییک جامعه«مارکس برابر است با داري از منظر پساسرمایه

نویسد که هیودیس می64»شوندرسمیت شناخته میها بهي ارزششوند و کلیهرده میبرآو
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ندگی به این معنی نیست که ز» هاي زندگییابی به تمامیتی از تجلیتأکید مارکس بر دست«
م توانینظر است که در آن میتلویحاً نوعی از زندگی مدّعاري از درد، تضاد و رنج خواهد بود. 

65»ها را بپذیریم چون دیگر از خود بیگانه نیستیم.این رنج

کارل چنین چیزي نیست که فیلسوف چک،داري همي پساسرمایهدرك مارکس از جامعه
ط فرد توس«گرش بر کشورهاي کمونیستی چنین توصیف کرده: ، در نقد ویرانکوسیک

66»شود.جامعه محصور می

ي مرحله67کند:مشخصات سه مرحله از تاریخ انسان را خالصه میگروندریسهدرمارکس
داري که در آن روابط مبتنی بر وابستگی شخصی است (وابستگی اول یا جوامع پیشاسرمایه

یماً مستقبه شاه یا ارباب فئودال). خرسندي بر مبنایی محدود و پدرساالرانه بنا شده. کار 
ل بر استقالداري که در آن روابط مبتنیرمایهي دوم یا ساجتماعی است اما آزاد نیست. مرحله

ي اشیا و انتزاعاتی مانند ارزش ها از لحاظ صوري آزادند اما تحت سلطهشخصی است و انسان
ي هشوند. کار مستقیماً اجتماعی نیست. مرحلقرار دارند. پیوندهاي شخصی گسسته و محو می

ل شموبر تکامل جهانفردیت آزاد مبتنی«ه مارکس آن را داري کي پساسرمایهسوم یا جامعه
.اندچنین آزاد است و وسایل تولید اشتراکینامد. کار مستقیماً اجتماعی و هممی68»افراد
اده ي سوم استفي کمونیسم در تعریف مرحلهاز واژهایس تأکید می کند که مارکس حتهیود
ها بر مبناي دهد تا انساننامد، فردیت آزادي که اجازه میمی» فردیت آزاد«کند و آن را نمی

بستگی آزاد رابطه برقرار کنند. از منظر شان با هم در یک همها و نیازهايها، تواناییقابلیت
ارد. در عوض ذگها احترام میي به فردیت انساندارهپذیرد که سرمایهیودیس، مارکس نمی

اند به ها را تحت روابط اجتماعی که خود ساختهشود و آنداري بر افراد مسلط میسرمایه
69کشد.انقیاد می

ت دانسداري میهایی واالتر از سرمایهي یونان باستان را از جنبهروست که مارکس جامعهایناز
که در نظامصورتیودن و انجام کار با کیفیت بود درف شهروند خوب بچون در این جامعه هد

جاست که مارکسیابد. در اینهم تولید ثروت تقلیل میچیز به تولید و آنداري همهسرمایه
نویسد:چنین میگروندریسهاي ازدر بند پرآوازه

چیزي است جز هنگامی که شکل تنگ و محدود بورژوایی کنار گذاشته شود، ثروت چه «
اي همگانی تولیدها و نیروهاي تولید افراد که در مبادلهها، لذتشمولی نیازها، تواناییجهان

تریني انسان، بدون کوچکهاي خالقانهچه چیزي است جز بسط مطلق گرایش…شودمی
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روهاي یعنی تکامل کل نیشرطی جز تکامل تاریخی پیشین که تمامیت این تکامل را ـ پیش
ایتی پذیر نیست ـ به غمعناي دقیق کلمه که با هیچ مالك و معیار مرسومی سنجشانی بهانس

شکل هیچیتی که در آن آدمی خود را بهکند؟ چه چیزي است جز وضعدر خود تبدیل می
ت جوي آن نیسوآفریند و در جستکند و تنها تمامیت خود را میشده بازتولید نمیتعیین

70ه بدان شکل داده بلکه در حرکت مطلق براي شدن است؟که همان بماند که گذشت

تکامل نیروهاي انسان «را » رو واقعی آزاديقلم«نیز مارکس سرمایهدر بندي از جلد سوم
71کند.توصیف می» چون غایتی در خود

ي نوین کننده در درك مارکس از جامعهترین عامل تعیینمهم«گیرد: هیودیس نتیجه می
بسته عمل کند. مارکس مخالف روابط اجتماعی نباید مستقل از خودکنشی افراد هماین است: 

ي اجتماعی یا خود بازار ـ که زندگی مستقلی از آن هر نیرویی است ـ چه دولت و چه برنامه
ي صرف براي شکوفایی و رشد خود عنوان یک وسیلهیابد و از نیروهاي انسان بهد میخو

هاي کلي شمارکس با وارونگی سوژه و ابژه علت مخالفت او با کلیهکند. مخالفت استفاده می
ایدبکند که نیروي انسانتولید ارزش و مبناي درك او از سوسیالیسم است. او تأکید می

72»اي براي هدفی دیگر.غایتی در خود باشد و نه وسیله

دارد؟وجودسرمایهازفرارويوهگلمنفیتدیالکتیکمیانايرابطهآیا.4
عنوان انداز تحقق نیروي انسان بهه چشمهاي متمایز اثر هیودیس ادعاي اوست کیکی از جنبه

پردازي شود. هیودیسي هگل نظریهتوانست بدون درك عمیقی از فلسفهغایتی در خود نمی
توان کند که در این مقاله نمیي خود به بسیاري از آثار مارکس اشاره میبراي اثبات نظریه

ها پرداخت.ي آنهمهبه
ي بیگانگی را به بحث کشیده و درداند چون مقولهي هگل را جذاب میمارکس اندیشه

مبنایی نظرورزانه براي فراروي از این ي ذهنفلسفهوعلم منطق،پدیدارشناسی ذهن
او سازش،ي حق هگلنقد فلسفهحال مارکس درعینبیگانگی ساخته و پرداخته است. در

کشد.نقد میباوري توسط هگل را کامالً بهدولت پروس و توجیه فایدهبا 
نتزاعی اي انقد مارکس به هگل این نیست که به واقعیت به شیوه«کند: هیودیس تأکید می

اي انتزاعی برخوردکشد چون به سوژه به شیوهنقد میرخورد کرده است. مارکس هگل را بهب
یگر، نقد مارکس بر هگل این نیست که او بر روي سرش ایستاده و دعبارتبه73»کرده است.

تیک دیالک«ي که سوژهاستي هگل اینمارکس خطاي اصلی فلسفهباید وارونه شود. از منظر 



فریدا آفاري|151

بیگانگی يمثابهبههنی است. در نتیجه، بیگانگی ناو یک خودآگاهی فاقد صفات انسا» منفیت
مند بلکه بیگانگی انسان از قابلیت خود براي فعالیت آزادانه، آگاهانه، اندیشیده و هدف

74شود.خودآگاهی از اندیشه تلقی می

نهایی آن آمد هگل و پیپدیدارشناسیيورد برجستهآدست«نظر مارکس حال، بهاینبا
هگل گردد کههنگامی نمودار میعنوان اصلی جنبنده و زاینده، یعنی دیالکتیک منفیت به

ادن عین داز دستيمثابهیافتگی را بهیابد، عینیتد درمیخودآفرینی آدمی را چون یک فراین
کند میرا دركکارکند، و در نتیجه ذات(ابژه)، بیگانگی و فرارفتن از این بیگانگی درك می

واقعی و يپندارد. رابطهیآمد کار خود آدمی مو انسان عینی (حقیقی چون واقعی) را پی
عنوان موجود نوعی واقعی اش بهعنوان موجودي نوعی یا تجلیفعال آدمی با خویشتن به

عنوان موجودي نوعیبرداري از تمام نیروهایی که بهه(یعنی چون موجودي انسانی) تنها با بهر
خود تنها از طریق ينوبهبهپذیر است؛ امري که ) امکانspecies-powersاز آن او هستند (

75»…پذیر استي تاریخ امکانعنوان نتیجهي تمام نوع بشر و بهیارانههاي همکوشش

گونه دیالکتیک منفیت یا فراروي از بیگانگی توان مشاهده کرد که مارکس چهدر بند باال می
اریخ مبناي تبیند که بر عنوان موجودي نوعی میواقعی و فعال آدمی با خویشتن بهيرا رابطه

توان جا میآفریند. در اینواره خود را از نو میي نوع بشر همیارانههاي همو کوشش
عنوان بهي نیروي انساندربارهسرمایهو جلد سومگروندریسههایی با بندهایی ازشباهت

نامد.می» ذات کار«چنین این فرایند خود آفرینی را غایتی در خود دید. مارکس هم
76»انسان واقعی و جسمانی«کند که اگر ادعا می1844هاي نوشتهروست که او در دستایناز

شده را انهبیگغیراندازي از کار و فعالیت توان چشمي دیالکتیک منفیت هگلی باشد، میسوژه
عیار یا باوري تمامطبیعت«ي خود را جاست که او فلسفهدر این مفهوم یافت. در این

77آلیسم و ماتریالیسم.نامد که وحدتی است از ایدهمی»باوريانسان

س نفی باعث شد تا مارکدرمفهوم هگلی خودپویی از طریق نفیکند کههیودیس استدالل می
تحول انقالبی را به یک عمل منفرد، نفی مالکیت خصوصی وسایل تولید و براندازي سیاسی 

واره منتقد از خود یا فرایند انقالب اعی همبورژوازي تقلیل ندهد بلکه مفهوم یک انقالب اجتم
78مداوم را بپروراند.

دانش «هاي مارکس بر ي خود را از یادداشتترکردن این رابطه، ترجمههیودیس براي روشن
ده حال به انگلیسی ترجمه نشبههگل که تاپدیدارشناسی ذهن، فصل نهایی کتاب»مطلق



152|داريدرك مارکس از بدیل سرمایه

ها تفسیر هگل را از سفر مارکس در این یادداشتش ضمیمه کرده است. ادر پایان کتاب
د: نویسکند. او میبه آن اختصاص دارد، خالصه میذهنپدیدارشناسیفلسفه که کتاب

حرکت آگاهی باید با ابژه در تمامیت تعینات آن و از منظر هر یک از این تعینات رابطه «
که اي ذهنیرابطهاز طریقمعنی که آگاهی هر یک را مانند خود، و اینبه…برقرار کند

79»کند.ذکر شد درك می

آگاهی برابر است «کند: مارکس سپس درك هگل از مفهوم دانش مطلق را چنین خالصه می
دگرگونی جوهر به سوژه. این …حرکت فراروي از خود. مفهوم در عینیت…با منفیت ناب

80»دهد.تشکیل میعنوان ذهن خودآگاه را خود بر خود است که حقیقت ذهن بهتعمق

يها و درك خود از رابطهجا الزم بود که هیودیس فصلی را به تحلیل این یادداشتدر این
االت متعددي در وکه سداد چراتیک منفیت هگل اختصاص میفراروي از سرمایه با دیالک

ي مارکس با هگل مطرح شده که باید به آن پاسخ داد.مورد رابطه
تیک نامد دیالکمی» باورمارکسیست عینیت«اي که او برخالف نحلهس روشن است که هیودی

بیند. کند و آن را برابر با محو کردن دگربود نمیمنفیت هگل را به منطق سرمایه محدود نمی
ت نامد، دیالکتیک منفیمی» مارکسیست سوبژکتیویست«اي که چنین برخالف نحلهاو هم

و با اندیشمندانی مانند تونی اسمیت و رایا دونایفسکایا کند. اجویی نمیهگل را متهم به سلطه
ي ایده«پندارند دیالکتیک منفیت هگل و خصوصاً دیالکتیک مفهوم عقیده است که میهم

اي سوسیالیستی است.اندازي از جامعهکتیک رهایی و چشملهگل دیا» مطلق
زیابی ادعاي هیودیس نگاهی دانم براي اردر فقدان فصلی جداگانه پیرامون این بحث، الزم می

پدیدار شناسی ي او،در سه اثر برجسته» منفیت مطلق«اجمالی به درك هگل از مفهوم 
وه ي وجي همهوجه دربرگیرندههیچبیاندازم. این نگاه بهي ذهنفلسفهوعلم منطق،ذهن

رور کند.مکند فصل پایانی هر یک از این آثار رامختلف این آثار نیست بلکه صرفاً سعی می
پردازد که ، هگل به این موضوع میپدیدارشناسی ذهندر پایان» دانش مطلق«در فصل 

جا او اي جدید از روح زمانه و جهانی جدید دست یافت. در اینتوان به مرحلهطور میچه
ي جدید نه صرفاً درك تاریخ که درك و درونی کند که راه رسیدن به این مرحلهتأکید می

(مرگ و دوباره جلجتهمنظور بازسازي یاهاي فلسفی در تاریخ بهیابیساختن دست
تز شدن) دانش است. دانش مطلق نه صرفاً بازگویی و مرور گذشته یا ترکیب تز و آنتیزنده

81واره در حال تحول است.اي همعنوان ایدهي آزادي بهکه بازآفرینی ایده
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ي نظريي عملی و ایده، هدف با همانندي ایدهعلم منطقدر پایان» ي مطلقایده«در فصل 
پرداخته » نفیدرنفی«ي کانت و دیالکتیک فلسفهشود. هگل به تمایز میان منطق تعریف می
کند. منطق صوري صرفاً اي ابزاري با ابژه برقرار میرابطهي کانتکند که فلسفهو ادعا می

فی ندر. در مقایسه با آن، مفهوم نفیزندشده را بر واقعیت مهر میمفاهیمی از پیش تعیین
تر نیمفهومی غهایش درك کند و در این فرایند،ي ویژگیکوشد تا تعینات ابژه را با کلیهمی

دیگر یعبارتي آغازین را عرضه کند. بهایدهصرفاً ترکیبی از این تعینات باشده و نهو متحول
روست اینسازد. ازو فراروي را ممکن می82»ي اساسی مفهوم استدرنگیدن به تضاد، مرحله«

83»ي مطلق باالترین تضاد را درون خود دارد.ایده«نویسد: که هگل می

، هگل پس از پرداختن به مفهوم ي ذهنفلسفهدر پایان» ذهن مطلق«در فصل 
رابر با بي او کند که فلسفهچنین موالنا، تأکید میي اسپینوزا و همانگاري در فلسفهخداهمه
ی یابي او دستستاید، هدف فلسفهخداانگاري نیست. اگرچه او اسپینوزا و موالنا را میهمه

ي اسپینوزا گویاي مفهومی است که تعینات ي جوهر در فلسفهبه جوهري مطلق نیست. مقوله
د کني فلسفی خود تأکید میناپذیر است. هگل براي تعریف پروژهشمار دارد اما خود منفیتبی

(این عبارت در 84سوژه استيمثابهجوهر که بهيمثابهبهکه هدف او درك حقیقت نه
جا تقابل جوهر با سوژه در اینشود). نیز ذکر میپدیدارشناسی ذهنيمقدمه

ال حاي خودپو و درناپذیر که ایدهي منفیتمعناست که حقیقت براي هگل نه یک ایدهاینبه
است که به هیچ مطلقی محدود 85»اي خوداندیشایده«نهایت تحول است. ذهن مطلق در 

این طبیعت امر واقع، یعنی مفهوم است «ي خودپویی است. واره حامل انگیزهشود و همنمی
86»که علت حرکت و تکامل است، اما همین حرکت همانا عمل شناخت است.

بر مبناي آن بتوان منطق هاي متعددي وجود دارد که ها بحثآید که در این فصلنظر میبه
لی، ي هگآید که ایدهنظر میچنین بهال کشید. هموسجویی را به زیرخواهی و سلطهتتمامی

رك ش داي تعیناتکوشد تا آن را با کلیهواره میکند بلکه همدگربود و فردیت را محو نمی
وکراسی مند مبنایی براي دتواتر را بیافریند. این مفهوم خود میتر و متعیناي غنیکند تا ایده

ي خودپو و خوداندیش اگرچه به تحوالت حال درك هگل از سوژهعینسوسیالیستی باشد. در
وان عنبهفردیت آزاد یا نیروي انسان نهانداز مارکس از رو اندیشه محدود شده، با چشمدر قلم

شباهت نیست.عنوان غایتی در خود بیوسیله که به
باید خود به آثار هگل رجوع کنند و ادعاهاي هیودیس را بر مبناي در نهایت خوانندگان 

ست.زمینه باز است و بسیار ضرورياینز این آثار ارزیابی کنند. بحث دردرکی عمیق ا
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گیرينتیجه
تا 1837هاي اثر جدید هیودیس با ارزیابی و بازاندیشی بخش اعظم آثار مارکس از سال

اي جهاي بعدي بههایی حیاتی براي نسلنهاداهیم و پیشدهد که مارکس مفنشان می1881
ف و انداز مارکس ژرداري بپرورانند. چشمگذاشته تا بتوانند بدیلی منسجم در برابر سرمایه

ر در سطح جهانی بوده است. هایی بسیاهنگیآنیازمند فرایندهاي عینی، ذهنی و هم
خواهی که تحت هاي تمامیتبا آن رژیمها داري فرسنگحال درك او از بدیل سرمایهعیندر

اصله راندند فنام مارکس در شوروي و چین و دیگر کشورهاي کمونیست قرن بیستم حکم می
داشت.

بر ارزیابی هیودیس، مارکس سعی داشت تا مبنایی براي وحدت جدیدي بین عینیت و بنا
دقتبهسرمایهابذهنیت ایجاد کند. او منطق سرمایه را چون یک منطق خودمختار در کت

ي دنبال آغازهاي جدیدي بود که مبارزات خودانگیختهواره بهحال همتحلیل کرد و درعین
ي آزادي مستتر در کرد. پرداختن به ایدهانداز رهایی ارائه میها براي فراتر بردن چشمانسان

مبارزات محدود این مبارزات خودجوش به این معنی نبود که او نقش خود را به بازگویی این 
و و ي مفاهیم نپردازي، بازاندیشی تاریخ و فلسفه، ارائهواره در حال تحلیل، نظریهکند. او هم

پذیر در مورد حال و آینده بود.اندازي تحولچشم
د ي کسانی باشتواند آغاز خوبی براي همهمطالعه و بحث پیرامون اثر برجسته هیودیس می

ت قرن کمونیسیل به تکرار تجربیات تلخ کشورهايبرند و مامیداري رنج که از نظام سرمایه
بیستم نیز نیستند.
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ي رهایی ملی با انقالبرابطه
حسن مرتضوي

هاي وجود دارد که طی آن حکومتي مهمی در تاریخ اروپا ـ چه غرب و چه شرق ـ دوره
بیش ازوکمي تاریخی از لحاظ زمانی استبدادي بر بخش اعظم اروپا حاکم شدند. این دوره

تا ي شانزدهمداري در اروپا یعنی تقریباً از سدهاواخر فئودالیسم تا ظهور و گسترش سرمایه
هاي مختلفی پایان یافت: ي بیستم میالدي ادامه داشت و در کشورهاي مختلف در زمانسده

ي شانزدهم متحمل نخستین شکست بزرگ خود در هلند شد؛ استبداد اسپانیا در اواخر سده
ي ي هفدهم از پاي درآمد؛ استبداد پروس تا اواخر سدهاستبداد انگلستان در اواسط سده

ي بیستم سرنگون شد. بررسی این نوزدهم تداوم داشت؛ اما استبداد روسیه تنها در سده
جا بهداري از خودگیري نظام سرمایهي تاریخی براي تحلیل تأثیرات عمیقی که در شکلدوره

هاي بنیادي مانند انباشت بدوي سرمایه، جنبش ضروري است. در واقع پدیدهگذاشتند بسیار 
شدن همگی در این دوره رخ ها، گسترش امپریالیسم و صنعتیرفرماسیون، تشکیل ملت

دهند.می
اروپاغربوشرقدراستبداديهايحکومت

شرق و غرب اروپا راهاي دو نظام استبدادي در جا با توجه به موضوع این مقاله تفاوتدر این
کم بتواند طرحی کلی در اختیار بگذارد. این طرح کلی کنم تا دستبسیار کوتاه مطرح می

هاي کند. ویژگیي تاریخی را بیان میوجه ادعاي آن را ندارد که سیر تکوینی این دورههیچبه
ی راسهاي متمرکز استبدادي، ارتش منظم، بوروکچنین حکومتی در اروپاي غربی سلطنت

یري گپارچه و پیي بازار یکبندي سنگین، قانون مدون، ایجاد مراحل اولیهدار، مالیاتریشه
یاسی سحکومت استبدادي در غرب دستگاه«لیستی است. اهاي مرکانتي سیاستگسترده

طور کامل آن را کنترل ي فئودال در بستر اقتصادي بیش از پیش شهري بود که بهطبقه
حکومت استبدادي در شرق اروپا اساساً ماشین 1»شد.با آن منطبق میکرد و بایدنمی

دستان خالص هاي جمعی و سنتی تهیتازه از شر آزادي«ي فئودال بود که سرکوب طبقه
شد که از زندگی یا مقاومت داري در بستري شمرده میشده بود و ابزاري براي استحکام سرف



161|ي رهایی ملی با انقالبرابطه

در شرق » مدرن«در واقع استبداد 2»ه شده بود.هاي میانه زدودخودمختار شهري در سده
مناسبات دنیاي مدرن از باال با تمام قوا استقرار یابد و در نتیجه خشونت «کرد که ایجاب می

3»تر از غرب بود.شده به مناسبات اجتماعی بسیار بیشتزریق

اي و هایهاي خاص این نوع شرقی ماشین سرکوب فئودالی چه بود؟ دو ویژگی کلی پویژگی
توان مشخص کرد. یکم، تأثیر جنگ بر ساختار آن هم را میاز لحاظ درونی مرتبط با

واقع تمرکز بر خود گرفت. درفردي بههاي منحصربهب بود و شکلگیرتر از غرچشم
نحو مؤثري دستگاه دولتی نوظهور را به محصول فرعی ماشین نظامی کارکردهاي جنگ به

توان به و تمامی جامعه تابع الزامات آن شد. در این مورد میي حاکم تقلیل داد طبقه
ي ها، تاتارها و سایر دشمنان در سراسر سدهها، لهستانیکارزارهاي جنگی روسیه با سوئدي

ي آن ایجاد سازمان ي روسیه اشاره کرد که نتیجهشانزدهم و تأثیر آن بر کل ساختار جامعه
زمین «ي دستگاه نظامی بود. دهري و تبدیل نجبا به زائداجنگی دولتی و تغییر الگوي اجاره

اي اقتصادي تبدیل شد تا خدمات نظامی براي دولت تأمین شود و این در حالی بود وسیلهبه
ي دیگر حکومت و نمونه4»ي نظام دفاع ملی تبدیل شدداري توسط مقامات به پایهکه زمین

ي فرعی ارتش زاده شد و عنوان شاخهبهاست که در آن بوروکراسی دولت استبدادي پروس
دهی عمومی جنگ کل ساختار دریافت مالیات، خدمات مدنی و مدیریت محلی تابع سرفرمان

است هاي استبداديي تابع و متبوع مالکان فئودالی و سلطنتشده بود. دومین ویژگی، رابطه
کند. فروش د جلوه میي متفاوت ادغام نجبا در بوروکراسی جدیکه در شرق و غرب در شیوه

طور جدي در ، هرگز بهمناصب دولتی که یکی از تبعات رشد بورژوازي تجاري در غرب بود
ي علت این امر را در غرب باید وجود یک طبقه«هاي استبدادي شرق تثبیت نشد. حکومت

ي تجاري و تولیدي دانست. ماهیت تجاري مبادله شاخصی تجاري محلی و رشد سریع سرمایه
اي بین اشرافیت حاکم و دولت آن بود. وحدتی که ناشی از فساد بود و طبقهي درونرابطهاز 

این 5»وجود آورد.تري را در غرب بهرفتهتر و پیشنه اجبار، قهر استبدادي مالیم
که در شرق بورژوازي شهري وجود نداشت و بخش تجاري حکومت استبدادي استحالیدر

هاي انحصاري خود کنترل و در روسیه تجارت را از طریق بنگاهکرد. تزارهارا مالیم نمی
هاي مالی و ي اشراف شرقی عمدتاً در دستگاه جنگی و ادارهکردند. طبقهشهرها را اداره می

مالیاتی آن گنجانده شده بودند.
سازي دهقانان بلکه هرها و سرفبودن شدلیل خنثیتنها بهگذار به حکومت استبدادي نه«
توانست همان مسیر غرب ي نجبا که این شرایط را عملی ساختند نمییلِ سرشت ویژهدلبه
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ط فئودالی مراتب نسبتاً منضبي نجبا انطباق طوالنی و دیرپا با سلسلهرا در پیش بگیرد. طبقه
، همهایناشرافی تجربه نکرده بود. بارا براي آمادگی جهت ادغام در یک حکومت استبدادي

یاز شدند، نرو میهنجبا با خطرات تاریخی استیالي خارجی یا فرارهاي دهقانی روبکه هنگامی
ها بار دیگر وحدتی آهنین بخشد. نوع ادغام سیاسی که به ابزاري داشتند که بتواند به آن

ه عیت طبقاتی اولیحکومت استبدادي روسیه و پروس به آن دست یافتند اغلب مُهر این وض
ي بندگی در شرق، خلق رابطه» مدرن«احداث عمارت استبداد دقیقاً …را بر خود داشت

داري غرب بود. این رابطه هرگزنشانِ نظام تیولکرد که زمانی سرشترا ایجاب می» باستانی«
ي بندگی در غرب با ظهور حکومت استبدادي ناپدید شد، تر در شرق جدي نبود؛ رابطهپیش

6.»اما در شرق با فرمان استبداد پدیدار شد

ارتجاعدژروسیه،
آن را گیريست که تکوین و شکلي بسیار روشنی از این حکومت استبدادي اروسیه نمونه

نام ایل طالیی در اوایل اي ترکی از سپاهیان چنگیزخان بهدهم. شاخهطور مختصر شرح میبه
گذاري خراجسال یوغ 150مدت قرن سیزدهم در جنوب روسیه مستقر شد و پس از آن به

کردن مردم روسیه از شرق هاي ثابتی را براي بردهرا بر دوش روسیه نهاد. این قبایل تهاجم
ي شانزدهم شکست خوردند و جذب شدند. صد سال که در اواسط سدهدادند تا اینانجام می

رو روسیه حمله کردند. چپاول وحمایت عثمانی از جنوب به قلمبعد تاتارهاي کریمه و مورد
تر اوکراین را به بیابان تبدیل کرد. این حمالت سازي، بخش بیشهاي آنان براي بردهاردوکشی

نشین مسکووي را ایجاد کرد، یعنی نظام حکومتی ي تشکیل دولت متمرکز در دوكانگیزه
که متکی بر شهر مسکو بود و نیاي حکومت تزاري 1547تا 1340هاي روسیه بین سال

زدهم ي شانرا تکوین بخشید. بهبود اقتصادي در سراسر قاره در سدهشودروسیه محسوب می
ي جدید در مناطق معینی از اروپاي شرقی انجامید. مسکو در روسیه، پس از به رشد شهرها

در «برداري از تجارت راه دور با اروپا و آسیا شروع به رشد کرد. ویژه با بهرهظهور تزاریسم به
ا آن حد متحد شده بودند که بتوانند میخاییل رومانف جوان را اشرافیت روسیه ت1613سال 

به مقام امپراتوري برگزیند. ظهور خاندان رومانف در واقع استقرار دوباره و تدریجی حکومت 
گمان، آن ماشین دولتی که بی7»کن نشد.سال تمام ریشه300استبدادي در روسیه بود که 

شد، بیش از هر چیز محصول کار عظیم پتر اول یا بر این بنیادهاي جدید اجتماعی استوار
پتر کبیر بود. در زمان او پدرساالري لغو و کلیسا کامالً تابع دولت شد. پایتخت جدید غربی 

ها تقسیم و بوروکراسی ها و بخشپترزبورگ ساخته شد. نظام اداري به شهرستاندر سنت
شد که قرار بود روسیه را به تري یافت. صنعت مدرن آهن در اورال تأسیسگسترش بیش
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ترین تولیدکنندگان فلز آن عصر تبدیل کند. بودجه عمدتاً با دریافت مالیات بر یکی از بزرگ
-1708تا 1700هاي سالهاي دهقانی درها چهار برابر شد. میانگین مالیاتنفوس سرف

ي جنگ ت سالهاین حکومت استبدادي روسیه از پیکار بیسبرعالوه8پنج برابر شد.7170
بزرگ شمال با موفقیت بیرون آمد و به قدرت مسلط بر اروپاي شرقی تبدیل شد و در داخل، 

داري رسمی و وابستگی دهقانان را با موفقیت سرکوب ي سرفشورش علیه برقراري دوباره
زودي نمایان شد. اش بهالمللیهاي بینکرد. قدرت حکومت استبدادي روسیه در موفقیت

200بود. امپراتوري تزاري حدود 1795ي لهستان در گام اصلی تجزیهدوم، پیشکاترین 
همه،ایني بعد به قفقاز ضمیمه شد. باهزار مایل مربع گسترش یافت. گرجستان در دهه

ي جدید اروپایی حکومت تزاري هاي ناپلئونی بود که سلطهآزمون سترگ این قدرت، جنگ
ترین حکومت استبدادي افتادهحاظ اجتماعی و اقتصادي عقبداد. روسیه که از لرا نشان می

ود برژیم قدیمیدر شرق بود، نشان داد که از لحاظ سیاسی و نظامی در سرتاسر قاره تنها
ي براي هجدهم، سپاهیان روسیهي سدهکه در مقابل تهاجم فرانسه ایستاد. در واپسین دهه

هاي انقالبرسوخ کردند تا شعلهـ و هلندایتالیا، سوییسـ بار به اعماق غربنخستین
عیار خود را به روسیه آغاز کرد، بورژوایی را خاموش کنند. هنگامی که ناپلئون تهاجم تمام

ارتش عظیم ناپلئون نشان داد که از خردکردن ساختار دولت تزاري ناتوان است. تهاجم 
هوا و امکانات وي بدي آبنتیجهبود، ظاهراً در راه فرانسه که در آغاز نبرد با پیروزي هم

راسر قاره ي فرانسه در سي پایان سلطهنشینی از مسکو نشانهلجیستیکی شکست خورد. عقب
بود: طی دو سال، سپاهیان روسی در پاریس اردو زدند. تزاریسم در مقام ژاندارم پیروز 

پیروزي آن کوبید. ي وین مهر خود را بر ي نوزدهم شد. کنگرهانقالب اروپایی وارد سدهضدّ
و با 1848تا 1815مدت سه دهه از کشور اتریش، پروس و روسیه را بهاتحاد مقدس، سه

9هاي انقالبی متحد کرد.هدف جلوگیري از طغیان

ساختار دولت تزاري پس از پیمان وین با هیچ اصالحاتی مانند اصالحات اتریش و پروس 
جايتنهایی بهکرد: تزار شخصاً و بهخودکامه اعالمرو نشد. دولت روسیه رسماً خود را هروب

مراتبی فئودالی در تاروپود خود نظام کرد. تحت حکومت وي، سلسلهکل نجبا حکومت می
از جمعیت دوپنجمـ میلیون سرف20هایی با لک زمیندولتی تنیده شد. خود دولت ما

رده رین مالک فئودالی در کشور شمتترتیب، دولت مستقیماً عظیماینبود. بهـ دهقانان روسیه
ها بنا شده بود و نجباي موروثی بر ساختار نظام نامنظم سرفي خدمت شد. ارتش بر پایهمی

ي فرعی از دولت و تابع اي خود سلطه داشتند. کلیسا شعبهدهی آن در انطباق با ردهفرمان
ار قرار داشت. دولت بخش بوروکراتیک بود که در رأس آن یک مقام غیرنظامی منصوب تز
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ي نوزدهم ها در اواسط سدهکرد، و رؤسا و استادان دانشگاهنظام آموزشی را کنترل می
ادي روسیه وزیر داشت اما شدند. دولت استبدمستقیماً توسط تزار و وزیران او برگزیده می

ي رسمی دولت اعالن گردید: گانهدولت بود. ایدئولوژي تزاري در این سهتأفاقد هی
ي نخست قرنخودکامگی، ارتدوکسی و ملیت. قدرت نظامی و سیاسی دولت تزاري در نیمه

10داد.جویی خود را نشان میطلبی خارجی و مداخلهنوزدهم در توسعه

روسیهومارکس
ش بررسی کرد بیش از همه به اهايدر میان انواع جوامع غیرغربی که مارکس در نوشته

یح دادم تر توضي پتر کبیر هم که پیشبرنامهانظر مارکس حتبهروسیه توجه نشان داده بود. 
نهایت اقتدارگرا انجامید. ي هجدهم آغاز شده بود، فقط به تقویت رژیمی بیو در اوایل سده

ایی هافشاگريزمینه نوشته اثري است با عنواناینترین آثاري که مارکس درمهمیکی از
مطبوعات روسیي ضدّکه در مجله11ي هجدهمدهي تاریخ دیپلماسی پنهانی سدرباره

ر ترین اثاحتماالً مهمتاریخ دیپلماسی پنهانیانتشار یافت.1857-1856در سال آزاد
ه برانگیز شمردي بیستم بسیار مجادلهروسی مارکس است که براي مارکسیسم سدهضدّ
مارکس حذف شده بود و هاي روسی و آلمان شرقی مجموعه آثار شد. این اثر از ویراستمی

ارزیابی «نقد راستاران انگلیسی پنج صفحه را بهبعدها به زبان انگلیسی انتشار یافت، البته وی
تاریخ بخش زیادي از12ي تاریخ روسیه اختصاص دادند.ي مارکس درباره»جانبهو داوري یک

که طی آن پردازد) می1725-1682ي تزار پتر کبیر (حدود به دورهدیپلماسی پنهانی
را تا کارمارکس مدعی بود بریتانیا مخفیانه به متحدان درازمدت سوئدي خود خیانت کرد

روي تزار تسهیل کند. مارکس اضافه کرد که از آن زمان به بعد براي گشودن بالتیک به
شدت منافع اقتصادي حاصل از این پیوندهاي جدید با روسیه را بزرگ مقامات انگلیسی به

بیش از 1688دلیل این امر آن بود که اشرافیت انگلیس که پس از انقالب «اند. جلوه داده
ها را در تزارها بود که آن» متحدانی«دنبال ه قرار گرفت، در خارج از کشور بهپیش در محاصر

مارکس در ارتباط با تحوالت داخلی روسیه فتوحات 13»و کمپانی هند شرقی یافته است.
ي اروپا جدا کرد. وي هدانست که روسیه را از بقیاي میکنندهتعیینداد ها را رويمغول

نویسد:می
ي مدرن چیزي قرار دارد و روسیهدر فضوالت خونین بردگی مغول…ي مسکوويگهواره

بیش از دو سده طول 1462تا 1237ي مسکووي نیست. یوغ تاتارها از سال جز استحاله
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انی آن ي مردم را که قربکه تحقیرآمیز نیز بود و شیرازهتنها کمرشکن بلکشید؛ یوغی که نه
14مکید.شده بودند می

. کردمارکس حاکمان روسیه را که جانشینان آنان شدند، محصول حکومت مغول ارزیابی می
ه و هم دورویی بردـدارينویسد که هم حاکمان روسیه و هم مردم روسیه نگرش بردهمی

شدن گیري کرد که مدرنیزهمارکس چنین نتیجه15را یافتند.ـ ي اربابهم نخوت خوارکننده
ي اروپاي خواهانهوردهاي ترقیآي با دستارفت مشابهروسیه در زمان پتر کبیر هیچ پیش

غربی مانند جمهوري شهري، رفرماسیون یا رنسانس نداشت. حکومت طوالنی پتر کبیر مظهر 
سیدن به بالتیک و مناطق دیگر، ش براي راي جدیدي بود زیرا در اقدامات کالنپدیده

ي گیرانهي مغول را با گرایش جهاني نامحسوس بردهروش رخنه«ي مارکس گفتهبه
نظر مارکس ایجاد پایتخت جدید در کنار دریاي بهکرد. ترکیب می16»فرمانرواي مغول

مارکسغربی، فقط تالش براي تماس با غرب نبود.ي دوردست شمالبالتیک، در حاشیه
یر رویی قرار داشت که روسیه قصد تسخپترزبورگ در مرکز جغرافیایی قلممعتقد بود که سنت

، اما فقط به 17»روسیه را متمدن کند«نویسد که پتر تالش کرد تا آن را داشت! مارکس می
لشکري از کارمندان، آموزگاران و «هاي بالتیک مفهومی سطحی این اقدام را کرد. آلمانی

ان را ها آنوشانی را براي تزار تأمین کردند که قرار بود با تعلیم جالي تمدن به روسپچکمه
ی آشنا هاي غربکه آنان را با ایدهآنهاي غربی سازگار سازند، البته بیهاي فنی ملتبا دستگاه

18»سازند.

1848-1851تاریکهايسال
هاي این سال در اروپا به دانند. انقالبنمیرا در تاریخ روسیه معموالً سال مهمی 1848سال
بر سطح دریاي پهناور 1848در خود سال «ا برلین یي آیزاگفتهرو روسیه نرسیدند. بهقلم

کسی 19»شد.یک موج هم دیده نمیایه که هنوز در حال گسترش بود، حتامپراتوري روس
فرانسه و پروس و اتریش رخ داده هایی که در ایتالیا ومنتظر انقالب در روسیه نبود. انقالب
ا فکران رادیکال یا سوسیالیست بیافته به رهبري روشنبودند توسط احزاب سیاسی سازمان

هاي سیاسی و اجتماعی معینی با حضور کارگران و دهقانان ناراضی رخ داده نظریه و فرضیه
ه باشد وجود نداشت. ا غرب داشتکدام از این عناصر که اندك شباهتی بدر روسیه هیچ20بود.

کنند زمینی را حس میمردم احتیاج به سیب«ي بلینسکی ادیب و منتقد بزرگ روس گفتهبه
هیچ کشوري در اروپا «ي چرنیشفسکی گفتهیا به21»ولی احتیاج به قانون اساسی را ابدا!

اما دقیقاً 21»اعتنا باشد!نیست که اکثریت عظیم مردم به حقوق خویش مطلقاً بی
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در روسیه رخ نداد و در نتیجه شکست نخورد، عطش 1848دلیل که انقالب همینبه
تر هم شد، تنها تضعیف نشد بلکه قويبی و اعتقاد به امکان دگرگونی نهاصالحات، شور انقال

.ها پراکندها و سوسیالیستبرخالف اروپا که شکست انقالب نومیدي را در میان دموکرات
سبب ترس و وحشت فراوان تزار نیکالي اول شد. تزار 1848ي هااز سوي دیگر، انقالب

ه مجارستان را ب-روسیه دویست هزار سرباز به اروپاي مرکزي گسیل کرد تا امپراتور اتریش
نابود کرد؛ نفوذ 1849ترتیب انقالب مجارستان را در سال اینتخت سلطنتی بازگرداند و به

امپراتوري اتریش و پروس نقش موثري داشت. روسیه در سرکوبی انقالب در سایر ایاالت 
رو تزار پدید خواهان بیرون قلمي آزاديقدرت روسیه در اروپا و وحشت و نفرتی که در همه

هاي هاي این دوره حکم دولتآورد به اوج خودش رسیده بود. روسیه در نظر دموکراتمی
ها مار که انگشت پنهان آنشفاشیستی عصر ما را داشت، قدرتی با جاسوسان و خبرچینان بی

ي سیاسی در کار بود.در هر توطئه
کار 1848هاي رسید. اما انقالبنظر نمیتر از این بهبزرگالمللی تزاریسم هرگز قدرت بین

داري مقدس شناخته شد سرفهاي اصالحات کنار نهاده شد. نظامخود را کرد. تمامی طرح
مستقل و مستقل را فرا گرفت. هر نوع هاي نیمهمهي روزناو ارعاب همهو موجی از سانسور

اي به تزار نوشت و گفت که یکی اي نامهزادهکردند. شاهانتقاد سیاسی و اجتماعی را خفه می
هاي روسیه است. همین موجب هاي نارضایتی آزادي تفکر فلسفی در دانشگاهاز سرچشمه

اي رعایت اصول مذهب ارتدوکس بدهد. شد تا تزار دستور اصالح تعالیم دانشگاهی را بر مبن
23ي نوزدهم است.ترین لحظات تاریخ روسیه در سدهتاریک1855تا 1848هاي سال

محض ابراز وجود جنبش انقالبی دانست که بهروسیه را قدرتی می1850ي مارکس در دهه
این . وي دراین به نبود جنبش انقالبی روسیه توجه داشتبرکند و عالوهاروپایی دخالت می

هاي دیگر استبداد شرقیي روسیه همانند شکلمقطع معتقد بود که شکل اشتراکی دهکده
شود. بعدها خواهیم دید که مارکس موجب تقویت نظام اجتماعی و سیاسی استبدادي می

هاي اشتراکی روسیه را مرکز انقالب تغییر داد و همین دهکده1870ي این موضع را در دهه
هاي روسی مانند برخی از تبعیدي1850ي جاست که در همان دههجالب ایندانست. می

کردند.باکونین از این ایده دفاع می
هاسرفرهاییوکریمهجنگ

هاي نخستین شوك جدي به حکومت استبدادي روسیه، شکست تحقیرآمیز آن توسط دولت
توجه به بود. نیکالي اول بدون1854-1856انگلستان و فرانسه در جنگ کریمه در 
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هاي انگلستان و فرانسه در قبال امپراتوري عثمانی به ناوگان خود دستور داد تا ناوگان سیاست
هاي رومانیایی امپراتوري عثمانی را دریایی عثمانی را در دریاي سیاه نابود کند، سپس ایالت

ن عثمانی بریتانیا با سلطا		يویکتوریاملکهامپراتور فرانسه و دولتسومناپلئونتصرف کرد.
دردي و ناوگان دریایی خود را براي کمک به سلطان عثمانی به دریاي سیاه اعزام کردند. هم

ناوگان دریایی فرانسه و بریتانیا ابتدا در سواحل رودخانه آلما بر قواي روسیه پیروز شد و 
ره ود در شبه جزیره کریمه محاصي مستحکم نظامی بسپس شهر سباستوپول را که یک قلعه

بار امپراتوري روسیه درازا انجامید با شکست خفترد. این جنگ که بیش از دو سال بهک
خاتمه یافت و روسیه ناگزیر شد از ادعاهاي ارضی خود بر امپراتوري عثمانی دست بردارد. 

ه نگلستان و فرانسش اامارکس پس از آغاز جنگ کریمه آشکارا از امپراتوري عثمانی و متحدان
ي کرد. تز او این بود که روسیه ملتی استیالگر است که نقطهداري میعلیه روسیه طرف

ي شود. دو قدرت در قارههاي دموکراتیک آن محسوب میفرانسه و ایده1789مقابل انقالب 
ا راروپا فعالیت دارند: روسیه و حکومت استبدادي و انقالب و دموکراسی. اگر روسیه ترکیه

س نظر مارکشود. بهقدرت برتر اروپا بدل میتر و در نتیجه بهتصاحب کند قدرت آن بیش
که دموکراتیک نبود خطري واقعی براي جنبش انقالبی محسوب امپراتوري عثمانی با این

24شد.نمی

کردنترین اقدام براي مدرنیزهايعنوان پایهداري بهامی از غرب به الغاي سرفشکست نظ
تر شد، شهرها از شوراهاي شهري هاي قضایی تا حدي لیبرالیاجتماعی روسیه انجامید. رویه

ي برخوردار شدند و خدمت نظام عمومی رواج یافت و سرانجام تزار جدید الکساندر دوم بیانیه
راف سبکی اجرا شد که براي اشانتشار داد. اما این فرمان به1861ها را در سال رهایی سرف

شان زمینی را که خود ازاي پرداخت غرامتی نقدي به اربابانها بهسودمند بود. سرفدربار 
کاشتند تصاحب کردند. دولت خود غرامت را به اشرافیت پرداخت، تر در امالك نجبا میپیش

بازپس گرفت.» دیون رهایی«ي چند ساله از دهقانان در شکل و سپس آن را در یک دوره
تغییر داد، 1858ش را نسبت به روسیه در سال اتدریج دیدگاهدر همین دوره مارکس به

ي ها بود و جامعهي رهایی سرفیعنی زمانی که تزار جدید الکساندر دوم مشغول بحث درباره
تاب بود. مارکس در وو مالی ناشی از جنگ کریمه در تبروسیه از خسارات عظیم انسانی

ي آغاز تحولی ها را در روسیه نشانهش رهایی سرفجنب1858آوریل 29اي به انگلس در نامه
این نخستین 25تواند با سیاست خارجی سنتی کشور مخالفت کند.داند که میدرونی می

ي طبقاتی یا انقالبی درون روسیه است.ي مهم مارکس به امکان کشمکش عمدهاشاره
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اي به رائه کرد. در مقالهي مردم روسیه ادو ماه بعد، مارکس نخستین دیدگاه خود را درباره
همه، معتقد است که ایندر روسیه اشاره کرد. باـ هاقیام سرفـ»جنگ بردگی«امکان 

اش ایجاد کند و تأثیرات ناشی از جنبش تنهایی انقالب را از منابع درونیتواند بهروسیه نمی
امکان انقالب اما طرح 26دادن روسیه در آن جهت الزم است.انقالبی در غرب براي سوق

گیر است.روسیه از سوي مارکس بسیار چشم
تریبونياي در روزنامهداري در روسیه را در مقالههاي مربوط به لغو سرفمارکس بحث

هايدار مشتاق طرحجا اشاره کرد که اشرافیت زمینتحلیل کرد. در آن1858مورخ اکتبر 19
گونه در دوران حکومت تزار هآورد که چمییاد داري الکساندر دوم نیست. او بهفلغو سر

ها )، موضوع رهایی سرف1825-1855) و نیکالي اول (1801-1825الکساندر اول (
اشاره چنینمطرح شده بود. هم» هاي انسانی بلکه به دالیل صرفاً دولتیدلیل انگیزهبهنه«

زده شده بود که وحشت، نیکالي اول چنان از انقالب در اروپا 1848-1849کند که در می
»کاري بدل شد.ها پشت کرد و به استاد محافظههاي پیشین خود براي رهایی سرفبه طرح«

ود. رو به، تزار جدید، الکساندر دوم، با موقعیت بسیار متفاوتی روب1850ي اما در اواخر دهه
یل کرد و هاي عظیمی بر مردم عادي روسیه تحمخواري ناشی از جنگ کریمه قربانیوخفت

ها بسیار خطرناك بود. مارکس طبعاً شروع حکومت جدید با شکست و خواري و نقض وعده
نویسد:می

هاي امالكسوزيطاقت شده بودند. آتشبی…آمیز از قصد تزاردهقانان، با تصوراتی اغراق
…رهاي اضطراب و پریشانی بود و نه چیز دیگکه در ایاالت گوناگونی برپا شده بود، نشانه

در چنین شرایطی، …دهدهاي فجیعی رخ میشورش…ي کبیردانیم که در روسیهمی
الکساندر دوم در این وضعیت مناسب دانسته که نهادي مشابه با مجمع نجبا را براي تشکیل 

براي اعطاي امتیاز به تزار جلسه دعوت کند. اگر نجبا رهایی سیاسی خود را چون شرط اولیه
27ها مطرح کنند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ی سرفدر ارتباط با رهای

انتشار یافت، مارکس با جزییات 1859که در » ي رهاییلهامس«اي طوالنی، با عنوان ر مقالهد
هاي رهایی تزار و هم وضعیت سراسري روسیه را تحلیل کرد. تري هم محتواي طرحمفصل

ي ادبی جدید که براي صد مجلهخروش فکري روسیه با انتشار وچنین به جوشمارکس هم
هاي پیشین تزارها براي وعدهکند. سپس به نقضاعالم شده بود، اشاره می1859سال 

هایی چنین به آن بخشپردازد. هم، می1848ویژه نیکالي اول پس از ، بههاآزادکردن سرف
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کل از طریق شي سنتی روسیه، را، کمون دهکدهمیر یا ابشچیناکند کهاز برنامه اشاره می
کند:تضعیف می» حکومت جمعی«هنوز نامشخص 

هاي دهقانان به سازمانی متشکل از حکومت، دستگاه قضایی و پلیس جمعی که تمامی قدرت
برد چه واکنشی نشان خواهند داد، قدرتی که تاکنون خودگردانی دموکراتیک را از بین می

ترتیب نظامی از حکومت پدرساالرانه را نایي روسی تعلق داشت، و بهي دهکدهبه هر کمونته
الگوي خود 1809و 1808هاي آفریند و قوانین روستایی پروس را در سالبراي ارباب می

فرمان مجامع دهد؟ نظامی کامالً متضاد با دهقانان روسیه که کل حیات آن تحتقرار می
آن مجامع را مالک زمینی روستایی قرار دارد و هیچ تصوري از مالکیت زراعی فردي ندارند و

28.کننددانند که بر آن زندگی میمی

شان ها علیه مالکان و مباشرانبه بعد شورش سرف1842از «کند که مارکس اشاره می
گیري افزایش یافته نحو چشمها بهشورش«جریان جنگ کریمه این و در » گیر شدههمه
ي و اواسط دهه8401ي روسی در دههاین نخستین ارجاع وي به شورش دهقانان 29».است

ند. کها نمیاي به آناشارهتاریخ دیپلماسی پنهانهایی مانندکه در متناست، چرا1850
کرد که روسیه در مقابل کشمکش طبقاتی مصون است. از در عوض، در آن زمان گمان می

مقاومت انقالبی ممکن عنوان محل بهمیري او بهتر، این فراز شامل نخستین اشارهآن مهم
گاه استبداد روسیه.است، و نه تکیه

اما »کند.نوسان می«بین فشارهاي وارد از دهقانان و مالکان » یقیناً «نویسد تزار مارکس می
تر این ، احتمال بیش»اندها که تا باالترین درجه برانگیخته شدهتوقعات سرف«با توجه به 
د که نویسي انقالب فرانسه میترین مرحلهبا رادیکالیسهپا خیزند. با مقاها بهاست که آن

رس خواهد بود؛ حکومت در دست1793ي روسیه«پا خیزند، صورت عظیم بهها بهرفاگر س
عطف در تاریخسابقه است؛ اما دومین نقطهآسیایی در تاریخ بیهاي نیمهوحشت این سرف

ند کرا جایگزین آن تمدن قالبی و نمایشی میروسیه خواهد بود و نهایتاً تمدن واقعی و عام 
ترتیب، روسیه از طریق انقالب، که اکنون یک امکان واقعی اینبه». کردکه پتر کبیر باب

نظر مارکس خواهد شد، امري که به» متمدن«و شود، نهایتاً توسعه خواهد یافتشمرده می
30شد.ي پتر کبیر ممکن نکردن اقتدارگرایانهبا گرایش مدرنیزه

کند این موضوع را مطرح می1859دسامبر 19اي به انگلس در مارکس یک سال بعد در نامه
اثر کسب شده بی1848که ناآرامی در روسیه قدرت جدیدي را که توسط تزارها از سال 

ت رفنویسد که جنبش انقالبی در روسیه بهتر از هر جاي دیگري در اروپا پیشکرده و می
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ه، زده سال گذشتي دیپلماسی روسیه در پانالعادههاي خارقترتیب، موفقیتاینکند. بهمی
اثر نشده است. انقالب بعدي که فرا برسد، روسیه ناچار خواهد ، صرفاً بی1849ویژه پس از به

31شد که به آن بپیوندد.

لهستانملیرهاییجنبش
س گیري یک ملت و سپي امپراتوري لهستان است. تاریخ قدرتتاریخ لهستان تاریخ تجزیه

مدت بیش از یک قرن از هویت ملی برخوردار بهجا که هاي پیاپی تا آنها و تجزیهشکست
نبود. تاریخ لهستان تاریخ کشوري است که نتوانست حکومتی استبدادي را در منطقه ایجاد 

اردهم ي چهدر سدهپیاستنامد. در این کشور سلطنت خاندانی بهدید شکند و سرانجام ناپ
به اوج سیاسی و فرهنگی خود رسید و با مرگ حاکم آن منقرض شد. از اتحاد لهستان کوچک 

شد که ایجاد لیتوانیایی-کنار بالتیک امپراتوري لهستانیاي دررفته با لیتوانی قبیلهو پیش
شانزدهم میالدي به اوج اقتدار خود رسید. این امپراتوري توانست هاي چهاردهم تا بین سده

ه بعثمانیهايتركوهاروسهاي تویتونیک،هاي برتر آن زمان مثل شوالیهدر مقابل قدرت
جایگاه گیري برسد. در خود لهستان در اواخر قرن پانزدهم شاهد صعود هاي چشمموفقیت

زیان سلطنت و دهقانان هستیم. دادن امتیازهاي مکرر از جانب سیاسی و اجتماعی اشراف به
سازي حقوقی دهقانان لهستان در ، سرف1492ی ملی در شاهان به اشراف، ایحاد مجلس

ي شانزدهم لهستان که در سدهي شانزدهم به رونق اشراف لهستانی انجامید. با اینسده
شد، دولت سلطنتی متمرکز و ماشین مندترین قدرت در شرق شمرده میترین و ثروتبزرگ

تحمل فشارهاي بزرگ دمعلت قدرت اشراف و عامی بزرگی نداشت. از طرف دیگر بهنظ
هاي جغرافیایی لهستان تر از هر کشوري آسیب دیده بود. ویژگیجمعیتی و اقتصادي، کم
ي هفدهم شد و درست در المللی در سدههاي مهم درگیري بینسبب دوري آن از صحنه

رفت بودند، هاي استبدادي در همه جاي کشورهاي اروپا در حال پیشزمانی که حکومت
ل کنتراین در نبود ناوگان دریایی و عدمبریافت. عالوهلطنت لهستان کاهش میقدرت س

به لهستان 1767ي تزاري در سال سواحل بالتیک به یک قدرت دریایی تبدیل نشد. روسیه
درصد 30رخ داد که طی آن 1772حمله کرد و نخستین تجزیه و تقسیم لهستان در سال 

سربازان کاترین دوم روسیه براي 1792از دست داد. در درصد جمعیت خود را 35رو و قلم
بار ي آن کشور رخ داد. اینمین تجزیهدفاع از اشراف لیتوانی به لهستان حمله کردند و دو

1795رو باقی ماند و جمعیت آن چهار میلیون نفر کاهش یافت و سرانجام در پنجم از قلمسه
ي مردم به نقض استقالل کامل الکان و تودهي به لهستان براي سرکوب قیام محمله روسیه

32لهستان انجامید.
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ي مردم آن کشور جزیی با وجود عدم استقالل ملی و اشغال لهستان براي یک سده، مبارزه
ي مردم شد. دفاع از مبارزهشمرده میو سوسیالیستي مبارزان دموکراتاز آرمان همه

ها در سراسر قرن نوزدهم مبارزات دموکراتلهستان براي احیاي استقالل ملی رکن اصلی 
بود. در واقع حمایت از لهستان مانند مخالفت با روسیه براي مارکس و نسل او مالك 

رد. از ککار جدا میاي بود که آرمان دموکراتیک و انقالبی را از مخالفان محافظهکنندهتعیین
همی آرمان و مبارزات نیم قرن ي نوزدتاي سدهاین لحاظ شاید بتوان آرمان لهستان را هم

هاي ي انقالبصراحت معتقد بود که قوت و کارایی همهاخیر فلسطین دانست. مارکس خود به
به لهستان سنجید و را باید برحسب نظرشان نسبت1789پس از انقالب کبیر فرانسه در
در زمان اتي دیگر، حو نکته33دانست.ها میسنج خارجی آنجالب است که لهستان را دما

جنبش لهستان پاي دفاع ازهاي شخص او را بهکارها و فعالیتمارکس تقریباً اکثر 
ان طلبی لهستکند که جنبش استقاللله از آن جهت اهمیت پیدا میاگذاشتند. این مسمی

ویژه هکرد، باصطالح تضاد کار و سرمایه را با خود حمل نمیاي از عناصر طبقاتی و بهیچ مایهه
کم در دفاع پرشور مارکس از لهستان دستکه لهستان در آن زمان کشاورزي بود. ایناین

و موضع 34دلیل مخالفت آشکار رزا لوکزامبورگ با استقالل لهستانالملل دوم بهزمان بین
که الملل دوم تا حدي از دیده پنهان ماند تا اینعنوان مرشد بینقوي کائوتسکی بهچنداننه

ها از ي دیالکتیکی انترناسیونالیسم پرولتري و حق خودمختاري ملتی رابطهلنین با بررس
اما بار دیگر در زمان استالین پس از توافق «لحاظ نظري دوباره به موضع مارکس برگشت. 

یم آن لهستان را با هیتلر تقسبهمولوتف که بنا-تروپیعنی پیمان ربین1939-1941معروف 
رد و خوانقالبی میي ناسیونالیسم لهستانی برچسب ضدّدربارهکرده بود هر نوع مطلبی 

آثارش حذف هاي رسمی مجموعهي لهستان از ویراستهاي مارکس دربارهبسیاري از نوشته
35»گردید.

دست به قیام زده بودند و هر بار همسایگان 1846، 1830، 1794هاي مردم لهستان در سال
کردند. هر سال نیز مراسمی میریش آن را سرکوبمندش یعنی روسیه، پروس و اتقدرت

. کردندهاي سیاسی گوناگون در آن شرکت میشد و از طیفها برگزار مییاد این شورشبه
ها تبدیل شده بود. ها به محلی براي تجمع انواع و اقسام دموکراتییآدر واقع این گردهم

رانان شد از جمله سخنن برگزار میها که عمدتاً در لندییآتر این گردهممارکس در بیش
کنیم. ها دنبال میرانیبه لهستان را از طریق این سخنود. ما تغییرات مواضع مارکس نسبتب

1830در سالگرد شورش 1847ي لهستان در نوامبر نخستین اظهارنظر مهم مارکس درباره
معتقد بود که چون مانیفستها ایراد گردید. مارکس با زبانی نزدیک به زبانلهستانی
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شود و چون در انگلستان تضاد داري جهانی محسوب میلهستان بخشی از نظام سرمایه
پرولتاریا و بورژوازي بیش از هر تضادي رشد کرده، پیروزي پرولترهاي انگلستان براي پیروزي 

36کننده است. یعنی بدون این پیروزي رهایی لهستان ناممکن است.ها تعییني ملتهمه

انتشار یافت و لهستان تنها جنبش ملی خاصی است که مارکس به آن مانیفست1848در
کنند که انقالب زراعیها در لهستان از حزبی حمایت میکمونیست«کند که اشاره و اعالم می

قیام کراکف را برپا 1846داند، یعنی همان حزبی که در سال را شرط اساسی رهایی ملی می
که اي داشتکنندههاي بسیار تعییندر مبارزات ملی لهستان ویژگیشورش کراکف37»کرد.

ی بر کارانه یا متکجا مارکس ضمن نقد ناسیونالیسم محافظهکنم. در اینبعداً به آن اشاره می
دفاع 1846کامالً روشن از شورش ملی لهستان در » انقالب زراعی«مالکان و حمایت از 

رانی به مناسبت شورش کراکف ویژگی آن را در این ندر سخ1848کند. در همان سال می
داند که نشان داد لهستانی دموکراتیک بدون انقالب زراعی که دهقان وابسته را به مالک می

ر درآمیختن گکند غیرممکن است. به بیان دیگر رادیکالیسم این شورش بیانمدرن تبدیل می
بندي مارکس ي ملی بود. این جمعلهاا مسایی یهودیان بآزادي دهقانان، اصالحات ارضی و ره

گیرد که قرار می1830ي شورش لهستان در مقابل نظر او و انگلس درباره1846از شورش 
شدت با طرح شعار رهایی دانستند که طی آن اشراف بهکارانه میآن را انقالبی محافظه

38مخالفت کردند.یهودیان و دهقانان و بازسازي لهستان براساس دموکراسی و برابري 

چاپ کرد که در آن نشان 1848ي لهستان در همان سال انگلس مجموعه مقاالتی را درباره
ل او قوناپذیر است. بهداد استقالل لهستان از سرنگونی اشراف و اصالحات ارضی جداییمی

که این ستاعتبار ملت لهستان این بود که بین تمامی همسایگان کشاورز نخستین ملتی ا
ي لهستان که آخرین مراحل تجزیه1791دیگر از همان سال عبارتموضوع را علنی کرد. به

شد، مبارزه براي استقالل آن از مبارزه براي دموکراسی زراعی علیه استبداد فئودالی انجام می
جدا نبود.

بر اروپا، 1850ي کاري در دههشدن جوّ محافظهو حاکم1848هاي پس از شکست انقالب
داد. فضاي مقاالتی که در این دوره نوشته شده تر به مسائل لهستان اهمیت میارکس کمم

برداري از احساسات ملیچین مقامات انگلیسی و روسی را براي بهرهي توطئهخوبی روحیهبه
ها به حمایت از هاي مختلفی که در این سالییآدهد. در گردهممردم لهستان نشان می

گرا در اي دموکرات و چپهشد متحدان رسمی دولت انگلستان و گروهلهستان برگزار می
ي مقامات روسوفیل بردند. موضوع همیشگی همانا سوءاستفادهسر میمی بهئجدالی دا
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وزیر آن پالمرستون از موضوع لهستان و نیز مخالفان شدید روسیه ویژه نخستانگلیسی به
بود.

در ورشو آغاز 1863اي در پرداخت که ناآرامی تودهمارکس دوباره زمانی به بررسی لهستان 
عیار در به قیامی تمام1863ها در شدت توسط روسیه سرکوب گردید. این ناآرامیشد که به

کمک روسیه براي سرکوب مردم لهستان که ارتش پروس نیز بهلهستان تبدیل گردید چنان
اط با این در ارتب39آغاز شده است.کرد که دوران انقالب در اروپا شتافت. مارکس گمان می

ا ي کارگر آلمان رنام انجمن کارگران تبعیدي آلمانی نوشت و طبقهاي را بهموضوع بیانیه
دعوت کرد تا علیه دخالت پروس و سرکوب لهستان دست به مخالفت بزند. در این بیانیه 

يهکه اقدامات طبقي کارگر انگلستان مقایسه کردي کارگر آلمان را با طبقهمارکس طبقه
داران آمریکایی عقیم گذاشته بود و با لحنی تند آنان را مورد نقد حاکم را براي کمک به برده
دست ها را همشود جهانیان آنشان در برابر این حمله موجب میقرار داد که انفعال و سکوت

40طبقه حاکم بدانند.

ی عطف تاریخس این قیام را یک نقطهاي به انگلپس از سرکوب شورش فوق مارکس در نامه
ه اند کداد بسیار مهم بودهکند که شورش لهستان و انضمام قفقاز دو رخداند و اعالم میمی
کنم براي کسانی که معتقد هستند مارکس تمامی در اروپا رخ داده است. فکر می1815از 

ي لهاانگیز باشد که دو مسشگفتداد میها را به مسائل طبقاتی و اقتصادي تقلیل سیاست
هاي اروپایی اهمیت محوري یافته بود.ملی در دورنماي مارکس از سیاست

راه داشت. همي سیاسی بهچرخش مهمی را در صحنهلهستان با خود 1863شکست شورش 
یی آي برگزاري گردهمدولت بناپارتیستی فرانسه که ادعاي حمایت از لهستان داشت اجازه

ها را کارگران ییآداشت این شورش در فرانسه داد. برخی از این گردهما براي بزرگعمومی ر
نظر خود تماس بگیرند؛ کارگران سازمان داده بودند و اجازه داشتند با کارگران انگلیسی هم

ي هکردند. در ژوییتري را در حمایت از لهستان برگزار میهاي بزرگییآانگلیسی نیز گردهم
ییآالمللی از کارگران فرانسوي اجازه یافت براي برگزاري گردهمت بینأی، یک ه1863

هاي کارگري لندن ي لهستان به لندن برود. در همین روزها، رهبران اتحادیهمشترك درباره
هایی مد نآي اروپا برقرار کنند. پیتري با کارگران قارهتصمیم گرفتند پیوندهاي نزدیک

بود که در آن 1864الملل اول در سپتامبر ردان کارگر یا بینالمللی متأسیس انجمن بین
اي ایفا هاي برجستهدار آرمان لهستان، از جمله مارکس، نقشفکران طرفکارگران و روشن

کردند.
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ي آن ، که در واقع به برنامه1864الملل مارکس در نوامبر ي بین»ي افتتاحیهخطابیه«در 
گیري در آغاز و نحو چشمهمه، مارکس بهاینکار است. باو بدل شد، کانون اصلی سرمایه

ي چنین رئوس یک سیاست خارجی را براي طبقهکند و همپایان خطابیه به ایرلند اشاره می
طور مشخص جنگ داخلی آمریکا، لهستان، روسیه و قفقاز کند که در آن بهکارگر ترسیم می

دهد.توجه قرار میرا مورد
ي لهستان به موضوع بسیار مهمی در آن تبدیل شد. یکی از لهالل مسالمبا تشکیل بین

د نویسی را در حمایت از لهستان ارائه کرنام فاکس پیشي انگلیسی بهفکران برجستهروشن
هایی را تهیه کرد و در که در حمایت فرانسه از آن کشور مبالغه کرده بود. مارکس یادداشت

ي روسیه و لهستان دنبال کرد. دره را از گذشته دربارهمتنی طوالنی جزییات سیاست فرانس
جا مورد بررسی قرار گیرد طور کامل در ایني طوالنی که جاي آن نیست بهاین تاریخچه

1794ي هجدهم به بعد بررسی کرد. نشان داد اگر قیام مارکس سیاست فرانسه را از سده
کردند و در واقعهاي فرانسوي حمله میلهستان نبود پروس و اتریش با تمام قوا به ژاکوبن

جاي کمک به مردم لهستان انقالب فرانسه شد اما ناپلئون بهخون مردم لهستان موجب نجات 
ها گیر فرانسويجا خیانت چشماده کرد. در سراسر این مقاله همهاز آنان براي منافع خود استف

کننده یعنی انقالبي تعیینرهشود: در سه دودست روسیه، پروس و اتریش دیده میدردست
فیلیپ همه ها، ناپلئون، لویی، ژاکوبن1830، عصر ناپلئون و انقالب 1789-1794فرانسه در 

رغم کمک گرفتن از لهستان، سربزنگاه به آن خیانت کردند. در این جزوه مارکس موضعی به
زادي لهستان که در گذشته آحالیاوست یعنی در1848هاي سالگیرد که عکس موضعمی

بی ي جنبش انقالدانست، از آن به بعد آن را شرط رشد و توسعهمد انقالب پرولتري میآرا پی
ي فرانسه و لهاکه مارکس به چنین شکل حادي به مسداند. علت اینویژه در آلمان میبه

ه کالملل و اعالم اینزدایی از چپ بیناش با لهستان پرداخت دو چیز بود: یکم توهمرابطه
حمایت داد که انقالبیون فرانسوي با عدمفرانسه کشوري انقالبی نیست؛ دوم، مارکس نشان 

ستم خودشان دچار مشکالت و تر از لحاظ نظامی و تحتوري ضعیفي کشاز مبارزه
هاي معینی در داخل کشور شدند، و در یک کالم تا زمانی که مبارزات دموکراتیک و کاستی

ستم گره بخورد هر دو ملت قادر نیستند به تمامی هاي تحتي ملتطبقاتی نتواند با مبارزه
ياهداف خود برسند و شکست خواهند خورد. در مقاالت بعدي خواهیم دید که مارکس نکته

ي سیاهان و نیز کارگران کارگران سفید در ایاالت متحد و مبارزهي ي را دربارهامشابه
ي مردم ایرلند خواهد گفت.انگلیسی و مبارزه
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رسد که مخالفتی با دفاع از آرمان لهستان وجود نداشت نظر میچه گفته شد بهبراساس آن
نظر وجود دار پرودون اینهاي طرفزبانالملل و در میان برخی از فرانسوياما درون بین

داشت که کارگران نباید خود را در موضوعات سیاسی درگیر کنند و تنها باید به موضوعات 
ها با حمایت ویژه از لهستان مخالف بودند و گرایش داشتند اقتصادي و اجتماعی بچسبند. آن

ردونیستکند، مخالفان پکه ریازانف اشاره میتنها به موضوعات کارگري بپردازند. چنان
را موضوعی کامالً ي استقالل لهستان مخالف بودند زیرا آن لهابا پرداختن به مس«کس مار

اران دترین بحث مارکس با طرفاین جدال بر سر لهستان به بزرگ» دانستند.سیاسی می
الملل اول تبدیل شد که پاسخ اصلی به آن را انگلس داد. انگلس پرودون در دوران حیات بین

ي لهستان در جنبش لهاکردن تاریخ مسالملل با دنبالیناع از موضع باي در دفدر مقاله
گوید:برد و میي کارگر اروپا بحث خود را پیش میطبقه

کنند، از همان آغاز سیاست هاي سیاسی نقش خود را ایفا میگاه کارگران در جنبشهر
در مورد جنبش همین امر .»احیاي لهستان«کنند: شان را در چند کلمه بیان میخارجی

ي پیش از کرد و هم در مورد کارگران فرانسوچارتیستی تا زمانی که وجود داشت صدق می
پیمایی سمت مجلس ملی راهمه به15ادماندنی که کارگران در یو هم در آن سال به1848

و 1848و هم در مورد آلمان صادق است که در » باد لهستان!زنده«کردند و فریاد سر دادند 
ي کارگر خواهان جنگ با روسیه و احیاي لهستان شدند. و هنوز هم هاي طبقه، ارگان4918

41این امر صادق است.

کردند اما رهایی ملی ندرت در مورد لهستان صحبت میمارکس و انگلس به1867پس از 
ي نکته1875رانی در هاي انقالبی قرار دادند و در یک سخنلهستان را در مرکز سیاست 

کراکف نخستین 1848که لهستان در شورش سال یار جدیدي را مطرح کردند ناظر بر اینبس
که راشت و این موضع تصادفی نبود چراکشور اروپایی بود که پرچم انقالب اجتماعی را براف

قراول انقالب اجتماعی راه با جنبش چارتیستی پیشلهستان را هم1846نیز قیام 1880در 
ي روسیه هاي مارکس دربارهبه احتمال زیاد با واپسین نوشته1880دانستند. چرخش سال

ا تر در اروپي آغاز دگرگونی گستردهعنوان نقطهو امکان وقوع انقالب اجتماعی در روسیه به
گیرد.مربوط است که در مقاالت بعدي مورد بررسی قرار می
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اي به یک حاشیهتحشیه
کمال اطهاري

کمالاسدپور،فروغينوشته»رفاه؟!داريسرمایهجهانیدولت«يمقالهانتشارپیدر
است.کردهارائهمفصلیپاسخمقاله،هاينویسپیازیکیدرنویسندهانتقادهايبهاطهاري

اوست.پاسخکاملمتنخوانیدمیچهآن

انی دولت جه«فروغ اسدپور را گویا دست خسته به فرمان نبوده و در حاشیه (پانوشت) مقاله 
ي ریهمنطق سرمایه یا نظشناخت بهدر سایت نقد اقتصاد سیاسی، با اتکا»داري رفاه؟!سرمایه
	،انگارساده، تفکر مراداري نابسرمایه جناح راست و مصداق بارز…واجبرگر	

م و همه حکسین وي براي توانایی گنجاندن ایندانسته است. ضمن تحدموکراسیسوسیال
گویی، س براي پاسخپردازم. نه در اسانسبت در یک پانوشت، در حد تحشیه به این حاشیه می

اري و رهایی دسرمایهکه تداوم چنین بحثی را براي شناخت و برپایی بدیل نظامبلکه براي این
جايیه (مفهوم عینی و علمیِ قانون بهاقتصاد و جامعه، و درنتیجه انسان را، از قانون سرما

خصوص که یکی از دالیل نشر این مقاله، دانم. بهمفهوم انتزاعی و فلسفیِ منطق) الزم می
ت. در سبراي گشایش چنین مباحثی بوده انقد اقتصاد سیاسیياصرار من به تحریریه

هاي اثباتی و مستقلِ گویی تعهدي است براي نوشتهواقع چون گذشته، براي من این پاسخ
قول از فروغ اسدپور است.نقلحروف کژآینده. در این متن،

ي من آورد که آن را مبناي صدور احکام خود دربارهدر متن مقاله، اسدپور استداللی می. 1
کردن ذات سرمایه و سازوکارهاي برجسته: به آن پرداخترو باید در پانوشت می کند. ازین

ن کم گرفتو یا دستمنطقآن و نیز هشدار جدي براي پرهیز از بلعیده شدن تاریخ در این
لی شکرا بهسرمایهشناسیهستیوردهاي بازگشت دوباره به مارکس است کهآآن، از دست

هدایت و «توهم دوباره نسبت به توانایی دهد تا از هرگونه عریان در مرکز توجه ما قرار می
پررنگیِ حروف از من (د. بار در سطح جهانی) جلوگیري شوین(اسرمایهمنطق» کنترل

)است
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(در سایت نقد اقتصاد سیاسی)ماتریکسداري ناب یا سرمایهيین در مقالهااسدپور پیش از

ها را براي ي آني نظریهنقاط برجستهآلبریتون-سکین-اونوکوشیده بود که با رجوع به آراي
يداري ناب تبعیت کار و فرایند تولید از یک نظام درهم تنیدهدر سرمایهما بازگو کند:

یافته (دولت، فرااقتصادي سازمانگر را شاهدیم، یعنی هیچ نیروي بازارهاي خود تنظیم
وي در جایی 		هاي کارگري و نظایر آن) در سازوکارهاي بازار شرکت ندارد.انحصارات، اتحادیه

داري ناب از لحاظ تجربی در هیچ چون جامعه سرمایهکند:قول میدیگر نیز چنین نقل
چه آنومتصور نیست.آن شود، پس آغاز و پایانی هم در معناي تاریخی برکشوري یافت نمی

ت اما قوهمه انتزاع و گریز از تاریخ، مورد پسند و قبول اسدپور افتاده، این است:که در این
-فلسفیکه رویکرداستها ایناي آنآلبریتون و روش سه مرحله-سکین-رویکرد اونو

یشدگايشئآمدهايکنند تا پیبه اقتصاد سیاسی سرمایه اتخاذ میشناختیهستی
داري ناب با نگاهی انتقادي ي سرمایهي جامعهویژه در نظریهکامل روابط اجتماعی را به

آورد از نظر آلبریتون دستکه:و ملخص کالم این(حروف پررنگ از من است)بررسی کنند.
شدگی است.ايبزرگ مارکس درك او از شئ

شناختی بههستی-شمشیر کشیده است، رویکرد فلسفیچه اسدپور براي دفاع از آنآن
و برتري دادن به انتزاعیات جاي رویکرد تاریخی مارکس به آناقتصاد سیاسی به

هستی جهانی، ها درموجودیت تجربی بالفعل انسان«جاي سرمایه بهشناسی هستی
نشاند و به میجاي قانون تاریخی آنت. رویکردي که منطق سرمایه را بهاس1»شانتاریخی

و تاریخ تهی کرده و آن را به بازتابی سادهاسم چندسطحی کردن تحلیل، جامعه را از
شدگی تبدیل نموده، دیالکتیک مارکسی راايصورت انواع شئگریزناپذیر از منطق سرمایه به

چنین باره اینده است. مارکس در نقد فویرباخ دربر سر خود بازایستانده و به هگلی تبدیل کر
ي وجودي خود را از شود، فلسفه خودبسنده واسطهگاه که واقعیت نموده میآن«گوید: می

قا نفسه، مطلاین مفاهیم انتزاعی، جدا از تاریخ واقعی، فی«ا در جایی دیگر: ی2».دهددست می
چون فلسفه، نسخه و طرحی کلی براي آرایش ساده وخالص گاه همهیچ…اندفاقد ارزش

3»کنند.تاریخی فراهم نمیهايدوران

سه «صورت محیرالعقولی نه با پا، بلکه با سر شان بهگراییکه با ناباستهنر آن سه تن این
گرایی فلسفی، اکونومیسم را به اند با ناببرانند. یا توانستهانباشت سرمایه را » يچرخه
یِ مارکس شدگايمفهوم شئمکتب فرانکفورت با قلب ي هگل پیوند زنند و کاري را که فلسفه
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جاي قانونبهمنطق سرمایهها با نشاندنو لوکاچ آغازیده بود، تکمیل کنند. در واقع آن
چه معقول، واقعی. اسدپور چه واقعی، معقول است؛ و هرآنگویند: هرآنسرمایه مانند هگل می

کند یها، فراموش مفرانکفورتی» نومیدي رادیکال«ا و هنیز به پیروي از اکونومیسم انتزاعی آن
م گاه سوسیالیسچیز حاکم بود، هیچچون روح هگلی تاریخ) بر همه(هممنطق سرمایهکه اگر

شد. البته وجود چنین گرایشی هاي سوسیالیستی آغاز نمیتوسط مارکس تعریف و جنبش
به مز شدن چشبابهدر او عجیب نیست، زیرا به جامعه و تاریخ عنایت چندانی نداشته، بلکه 

دنجنگیمددِ عشق، وبهبرتري خوددست آوردنِ باوري عرفانی بهو به،داري نابسرمایهعمق
بسته است.دل،ماتریکسدر فیلمنئوچونپس از عروج فردي، هم

من، نقد خود » از نفی به اثبات آي«اسدپور در پانوشتِ خود با نقل این عبارات از مقاله . 2
حجابی را که واقعیت اجتماعی را پوشانده بود مارکس با نقد اقتصاد «نماید: را عنوان می

راه پنجاه سال پیش از هم درید و اکنون نیز همونزدیک به صدسرمایهسیاسی بخصوص در
چرخد. اما مند وي بر سر این نظام میقدرت» تفسیر«داري شبح با بحران جهانی سرمایه

ست که مردم روداري ازینراستی بقاي سرمایهاست. آیا بهنکرده» تغییر«هنوز این نظام 
ي قوانین طبیعی منسوخ نشدنیِ یک جامعهيمثابهمناسبات بورژوایی به«پندارند می

»است؟»انتزاعی
رسد نظر میبهشود، چنین آغاز شده است:تدریج به حمله تبدیل میاین نقد که به

ن تنها کار باقی مانده تغییر آتفسیر جهان نیست واین باشد که دیگر نیازي به منظورش
گر دیاز یکشکلی مکانیکیبهآن رااست. این رویکرد تفسیر جهان و عمل اجتماعی بر

، زیرا ظاهرااستانگارانهسادهضمندرگیرد.کم میکند و جایگاه شناخت را دستجدا می
عنوان دو سازوکار اصلی بازتولید بهکافی از واقعیت سرمایه و دولت داند که شناخت نانمی

ستم (سوسیالیسم در خاور و ساز در قرن بیداري دو جنبش بدیلجامعه سرمایه
)پررنگیِ حروف از من است(.یسم در باختر) را به هالکت رسانددموکراتسوسیال

قد تارنماي نآورم که کارپایه را می» مايدرباره«بار، ابتدا عبارتی از متن در مقابل این آتش
هاي و جایگزینی نظریهها، نه سنجش دیدگاهمرادمان از نقداقتصاد سیاسی است:

الب قاست که درهاییخرافه، بلکه زدودنهاي بهتراقتصادي و اجتماعی بدتر با نظریه
ترویج شده است. در پی آنیم حجابی را » علم اقتصاد«ي خصوصا در جامهعلوم اجتماعی و

). پیش از عباراتی پررنگیِ حروف از من است(پوشاندکه واقعیت اجتماعی را میپاره کنیم
طور ممکن است هدف از هچ«، در نقد این رویکرد نوشته بودم:قول کرده استکه وي نقل
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سنده کرده، نیز ب» تغییر جهان با تفسیر آن«، که فروتنانه به »نقد«اي با عنوان انتشار نشریه
»جهان نباشد؟ازیابی به تفسیرهاي پرعیارترها و دستدیدگاهسنجش عیار حداقل

زین هاي جایگنظریهها وصورت سنجش دیدگاهار تفسیرهاي پرعیارتر از جهان بهیعنی خواست
-رمایهیعنی کافی است س«شده بودم. بالفاصله پس از عبارات نقل شده نیز چنین گفته بودم: 

میالدي 1970ي که در دههحالیاز دست بدهد؟ درش را اداري را نفی کنیم تا مقبولیت
کردند که با هدف منسوخ کردن نزدیک به نیمی از مردم جهان در کشورهایی زندگی می

راه آن بهي کشورها نیز مردم بسیاري چشمچنین مناسباتی تاسیس شده بودند و در بقیه
از اقتصاد سیاسینادرست » تفسیر«دهد کهي بشر نشان میبودند. در واقع تجربه

ی یعن…داري استسرمایه» عجوزه«نشینی تر از پردهبارمعناي امروزي آن) بسیار زیان(به
»خرافه«انجامد، و این خود به اثبات سوسیالیسم نمیوجه خودبههیچداري بهنفی سرمایه

هاي جایگزین شایسته باعث گردن نبود نظریهنیست که واقعیت را پوشانده، بلکه
»کار شده است.هگذاشتن مردم به این تقدیر ناب

ین عبارات روشن است که من خواستار پرداختن به تفسیر درست از اقتصاد سیاسی و ااز
يدرباره«ي جایگزین (بدیل) در تارنماي نقد اقتصاد سیاسی هستم، که هاي شایستهنظریه

شک پرداختن به اقتصاد بدون«که در ادامه گفته بودم: طورآن دوري جسته بود. همان» ما
مارکسی اقتصاد سیاسیياي مبرم براي هر معتقد به و نشرکنندهسیاسی سوسیالیسم وظیفه

نه خانی آمده و نه خانی «توان به اقتصاد سوسیالیستی چنان برخورد کرد که است. نمی
من یا دهد، ها معناي دعوت به عمل اجتماعی مکانیکی میاگر این نوشته» …است» رفته

م اولی است.انویسی خود شک کنم یا صداقت ناقد، که ترجیحباید در فارسی
ودو سازوکار اصلی بازتولید سرمایهعنوانبهشناخت سرمایه و دولتپرواضح است که

سازي کفایت وجه براي بدیلیچهي سوسیالیسم خاوري و باختري، بهرسانندههالکتبه
چه ضروري است باشد. در نتیجه چه هست، نه آنشناختی است از آنکند. چون ایننمی

سیاسی سوسیالیسم پرداخت تا از هاي جایگزین یا اقتصاد طور مستقیم به نظریهباید به
م. البته کنی» ابداع علم اقتصاد نوین، تکامل تاریخی را ممکن«دور باشیم و با انگاري بهدهسا

ا باشد، چنین توفیقی رواره کردهرا بتداري نابسرمایهيي برسرایستادهکسی که نظریه
تواند بیابد.میبخواهد و نهد توانمینه
اي که در نوشته اطهاري گارانهانضمن جبرگرایی تدریجیدرد: دهاسدپور چنین ادامه می. 3
.تاسدموکراسیبار غالب بر سوسیالرویکرد فاجعهي همان نظر من ادامهخورد بهچشم میبه
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»سرمایه«از » نفی به اثبات آياز«آورم که اول مقاله در جواب ابتدا این سخن مارکس را می
ـنون طبیعی تکامل خویش افتاده استاي درمسیر قاهنگامی که جامعه«نقل نموده بودم: 

ي تکامل اجتماع نوین را کشف کنیمهدف غایی ما در این اثر همین است که قانون اقتصاد
فرمان این يوسیلههکه ممکن است باینو نهبجهدخودتکاملمراحلازتواندنمیـ 
ترمالیموترکوتاهرازایماندردکهاستتواند اینچه که میراحل را زائل سازد. آنم

)تپررنگیِ حروف از من اس(4.»کند
ادن نشان د» راست«بودن خود و که کسانی براي اثبات رادیکالاستبار ایننظر من فاجعهبه

از مراحل داري نابسرمایهبا فرمانِدیگران، هم بخواهند از مارکس بجهند و هم در ادامه
حل تاریخی اشتباه بگیرند از مرا» جهش«را با » انقالب«آخر هم تکامل جامعه. دست

دموکراسی از اولین چیزي که تبري جست، انقالب بود). یعنی متوجه نشوند همان (سوسیال
ندازه که انقالب ضروري است جهش ناممکن است، مگر بر بال خیال. تازه اگر هم جهش ا

دانید به کدام راه باید بروید، چرا ممکن باشد، شما که مانند آلیس در سرزمین عجایب نمی
دانید تا راهی براي آن بیابید!؟ در این جهانِ آرزو ي آن جایز نمیوجو را هم دربارهحتا پرس

شدن زایمان تر، اما باید به پردرد و طوالنیخواهم ببندماه خیال بر کسی نمیکرده، رگم
هاي تخیلی هشدار جدي دهم.اجتماعی با این نسخه

محور اطهاري که بین عنصر شناخت و تفسیر و عنصر عمل اجتماعی و . رویکرد پراکسیس4
داري و هنظام سرمایاندازد، رازورزي تغییر نه یک شکاف روشن بلکه شکافی واقعی می

درستی درك نکرده است.سختی منطق آن را بهجان
گرا و اي نمودنِ رویکردي نابکه نشان دهم این خود اسدپور است که با اسطورهبراي آن

ش، در پاسخ به اهايدرآمدن از مغاكِ رازورزياین شکاف درغلتیده و نیز براي بهفلسفی، در 
کنم:از مارکس اکتفا می» نقد فلسفه حق هگلگامی در «نقل این دو فراز از 

ا هرا در تخیل، در اسطوره، سیر کردند، ما آلمانیتاریخ خود-گونه که مردم باستان پیشهمان
عصران فلسفیِ عصر همگذرانیم. ماي خود را در اندیشه، در فلسفه، مینیز تاریخ آینده

5که هم عصران تاریخی آن باشیم.آنحاضریم، بی

کنید که بذرهاي واقعی خواهید ما از بذرهاي واقعی زندگی آغاز کنیم، اما فراموش میمیشما 
انید توها شکوفا شده است. در یک کالم، شما نمیزندگی ملت آلمان تاکنون فقط در جمجمه

6بدون واقعیت بخشیدن به فلسفه از آن فراگذرید.
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به موضع نظري خود فراخوان رو هم بناهمینازکند:اسدپور احکام نهایی را چنین صادر می.5
دموکراسی بورژوازي چون جناح راست سوسیالدهد و همیجبهه متحد کار و سرمایه م

داري همین بس داند. در توصیف وجه رازآمیز جامعه سرمایهصنعتی را متحد طبقه کارگر می
ثروت و شایسته ایران را حافظ فرهنگ، خالق » طبقه متوسط«اي که اطهاري در مقاله

در این مقیاس و بدون» طبقه متوسط«مدیریت کشور توصیف کرده است. کاربرد اصطالح 
.داريهاي سرمایههیچ دشواري نظري و عملی چیزي نیست مگر گردن گذاشتن به افسانه

است:» اندخصین دختران معاویهخثن و«المثل سخنان اسدپور مصداق ضرب
ام. این قبیل سخنان شایسته متحد کار و سرمایه سخنی نگفتهگاه از جبهه ، من هیچیک

رویکردهایی است که جامعه و تاریخ را به مفاهیم انتزاعی و خالص کار و سرمایه تقلیل 
طرح رابطه طبقه کارگر با بورژوازي «نوشته بودم: » از نفی به اثبات آي«دهند. در مقاله می

رد پذیاکسیس) است و با این فرض صورت میپرملی در چارچوب یک جبهه، عملی اجتماعی (
رمانفيوسیلههکه ممکن است باینو نهتواند از مراحل تکامل خود بجهدنمی«که جامعه 

تر تر و مالیمکه درد زایمان را کوتاهستاتواند اینچه که میاین مراحل را زائل سازد. آن
اي در این چارچوب طبقاتی در جبههيتنها با چنین عملی اجتماعی و هدایت مبارزه». کند

هايکه پدیده)ها در انقالب دموکراتیکدموکراتدو تاکتیک سوسیالياست (به شیوه
اقتصادِ انتزاعی » وجهه علمی«آورد و با شکستن توان گرد طبقاتی را میيمجزاي مبارزه

»ابداع علم اقتصاد نوین، تکامل تاریخی را ممکن کرد.بورژوایی و
یعنی: نخست سخن از رابطه طبقه کارگر با بورژوازي ملی است، نه اتحاد کار و سرمایه؛ دوم 

که مطرح شده است، نه اتحاد؛ سوم اینرابطه این طبقات در چارچوب یک جبهه یعنی ائتالف 
دانند که ائتالف طبقه کارگر با بورژوازي ملی در کشورهاي ابجدخوانان مارکسیسم هم می

مپریالیسم در چارچوب انقالب دموکراتیک، توسط کمینترن مطرح شد و در ي اتحت سلطه
دموکراسی نبود. الزم به ذکر خصوص از مواضع جناح راست سوسیالچین عملی گشت و به

عنوان ) داشتند که بهRoy» (رُي«هایی چون است موضع رد ائتالف را در گذشته تروتسکیست
با گاندي و حزب کنگره هند (نماینده بورژوازي رهبر حزب کمونیست هند حاضر به ائتالف

ار دنوعی لیبرالیسم گروید. باید دید اکنون میراثهبري نهرو) نشد و در نهایت هم بههند به ر
وي کدام جریان فکري است.

گونه دشواري نظري و عملی،کاربرد اصطالح طبقه متوسط در این مقیاس و بدون هیچ،دو
داري گردن گذاشته بود! ایههاي سرماز من به افسانهتقصیر مارکس است که پیش 
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هاي خود از مبارزات طبقاتی قرن نوزدهم، بارها دانند که وي در تحلیلخوانان میمارکس
است به این فراز از مارکس در کافیکار برده است. امااین اصطالح را با همین مقیاس به

یده به قدرتی رس]لویی بناپارت[گر خود وي اما، ا«دقت کنید: » جدهم برومر لوئی بناپارته«
که نانچبشکند، هموذ سیاسی این طبقه متوسط را درهمبراي آن است که توانسته است نف

، نقش رقیب نیروي سیاسی و ادبی طبقه ]درواقع[شکند. بنابراین، وي میهمهر روز در
»کند.متوسط را بازي می

کند در یک مصاحبه قول میي متوسط ایران نقلطبقهي هچه اسدپور از من دربار، آنسه
وجه رازآمیزي است نه مقاله، که ویرایش مرا نیز ندارد. بهتر بود وي براي توصیف کامل از

ي متوسط و نیز بورژوازي ایران در ي طبقهبه مقاالتی از من که دربارهداريي سرمایهجامعه
ر گهمه من پاي حرف خود هستم: یکم، مصاحبهیناباکرد. سایت البرز نوشته بودم رجوع می

پرسد و من براي اثبات مینابودي در حال وقوعِ طبقه متوسط ایران ياز من درباره
ی ي احتیاط (منقضي افسران دورههاي این طبقه براي بقاي خود از مدیریت شایستهتوانایی
اند، نه شایستگی عترفام،که همه به آن مهاي جنگ سخن گفته) در جبهه1356و 1355

هایی چون اسکار گرفتن فرهادي را بعد از آن هم مثالمدیریت کشور.مطلق این طبقه براي
ژه از ویرهنگ و انباشت ثروت در ایران (بهتردید طبقه متوسط ایران حافظ فدوم، بی.زنممی

گاه داشته و راستی فرهنگ در ایران را بورژوازي نوجه سرمایه اجتماعی) بوده و هست. به
تا قول مارکس و حبهدانیم بناخصوص که میکارگر و دهقانان؟ بهپروریده؟ یا دولت؟ یا طبقه

ي متوسط به طبقه کارگر داده لنین آگاهی طبقاتی از بیرون و در اساس از درون طبقه
ي نقد اقتصاد سیاسی به کدام طبقهتحریریهشود. اسدپور، نویسندگان داخلی و خارجی ومی

اخ بن شسرو نومیدي بر» فرافکنی«تعلق دارند؟ باید به کسانی چون اسدپور که با نوعی 
ر تابند، نقش این طبقه را دگونه شایستگی را در طبقه متوسط ایران برنمیبرند و هیچمی

م ي متوسط آلمان وایتالیا در برپایی فاشیسها و انقالب ایران، در مقابل نقشی که طبقهجنبش
بارِ جنبش سوسیالیستی را از ائتالفاتو فاجعهروانهآن داشتند، و نیز رویگردانی چپفجایعو

زد کرد.خصوص با نمایندگان این طبقه، گوشطبقاتی و سیاسی، به
خوانم، دانم و میاسدپور را رادیکال میکه به دالیلی که گفتم هرچند فروغ. پایان سخن این6

ي نومیدان رادیکال (لقب یش نه چپ رادیکال، بلکه از زمرههامجبورم وي را از روي نوشته
ندیشه ي ااي که رادیکالیسم در حوزهگذاران مکتب فرانکفورت) بخوانم. البته در زمانهبنیان

شدگی در زندگی روزمره از سوي دیگر از چشم ايي شئاثر سرکوب از یک سو، و غلبهدر 
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من از نوشتن این تحشیه، گشودن و باز نگاه افتاده، این خود غنیمت و محترم است. قصد
شدگی، ايا نشان دادن راه آینده، بر این شئداشتن باب گفتمانی است که حاصل آن ب

فلسفی از جهان غلبه کند. امیدوارم چنین شود.نومیدي و اکتفا به تفسیر انتزاعی و

هایادداشت
شمه، چپرویز بابایی)، نشريرجمهمارکس کارل، لودویگ فویرباخ و ایدئولوژي آلمانی (ت. 1

.314، ص 1379
.296جا، ص همان. 2
جا.همان. 3
الف. الف (ایرج يچاپ اول سرمایه، در: سرمایه (جلد اول) ترجمهيمارکس کارل، دیباچه. 4

.52نا، ص اسکندري)، بی
ي مرتضی محیط)، نشر اختران،مارکس کارل، گامی در نقد فلسفه حق هگل (ترجمه. 5

.60، ص 1381
.61جا، ص همان. 6
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هاي جنبش کارگري در ایرانگزینه
محمد مالجو

وخامت بهجمله براي جلوگیري از روند روهاي نیروهاي سیاسی متنوع از در خالل کشاکش
گوناگون و توان سه سطح ن میي داخلیِ سیاست ایراوضعیت اقتصادي در صحنه

ي نزاع سیاسی را از هم متمایز کرد. اولین سطح از نزاع سیاسی بر سر مناصب تنیدهدرهم
رانی و ساختارهاي ي حکمهیچ چالشی با شیوهست بیهاي اقتصادي اسیاسی و موقعیت

گرا با دولت اي از نیروهاي اصولبخش عمدهسیاسی و اقتصادي و اجتماعی موجود. تقابل
بندي کرد. دومین سطح تمامی در همین اولین سطح از نزاع سیاسی طبقهتوان بهدهم را می

رانی و منشأ قدرت و خاستگاه مشروعیت بوده است و ي حکماز نزاع سیاسی بر سر شیوه
کرده است. تقابل کمابیش هاي حکومت خودکامه را طلب میاصالح یا کنارگذاري شیوه

خبگان سیاسی جنبش سبز با دولت دهم و سایر طلب و ناکثریت فعاالن سیاسی اصالح
توان در را غالباً می1388ودوم خرداد ستي پس از بینیروهاي سیاسی اقتدارگرا طی دوره

ي سیاسی بر ضرورتبندي کرد. این سطح از منازعههمین دومین سطح از نزاع سیاسی طبقه
کماکان از گفتار لیبرالیورزد اما در اثر فرادستی رانی تأکید میي حکمتغییر شیوه

ساخته در سراسر سالیان پس از جنگ کشیدنِ ساختارهاي اقتصادي و اجتماعیِ برچالشبه
کند. سومین سطح از نزاع سیاسی نیز اساساً نزاع بر سر ساختارهاي تمامی پرهیز میبه

ي هجایی در مناصب سیاسی و تغییر شیوفقط جابهسی و اقتصادي و اجتماعی است و نهسیا
ي طلبد. این سطح از نزاع را مجموعههاي ساختاري را نیز میرانی بلکه دگرگونیحکم

کنند.هاي مترقی ترویج میدل و ناهمگونی از جریانراه و ناهمنامتشکل و ناهم
ب ي جایابی مناسي نحوهپرسشی کلیدي که امروز پیشاروي فعاالن کارگري قرار دارد درباره

جایی صِرف در مناصب رسانی به جابهگانه از نزاع سیاسی است. آیا یاريدر همین سطوح سه
در اندازي براي دگرگونیهیچ چشمرانی و بیي حکمسیاسی بدون افقی براي تغییر در شیوه

تواند نوعی استراتژي مناسب براي ساختارهاي سیاسی و اقتصادي و اجتماعی موجود می
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فعاالن اتفاقبه؟ چنین پرسشی براي اکثریت قریبشدگیري فعاالن جنبش کارگري باجهت
رو چندان محلی از اعراب ندارد و پاسخ غالباً منفی است.کارگريِ پیشْ 

ي جایابی جنبش کارگري گیرد که اتخاذ موضع در قبال نحوهنظرها هنگامی باال میاختالف
مشارکت جنبش شود. آیاي سیاسی جاري به بحث گذاشته میدر سطوح دوم و سوم منازعه

هاي ساختاري رانی بدون اهتمام به تحقق دگرگونیي حکمکارگري در جهت تغییر شیوه
م در این مقاله به این پرسش نهایتًا ااصالً استراتژي مناسبی است؟ در خالل طرح استدالل

رانی در دوران ي حکمدر زمانی که شیوهدهم حتامنفی خواهم داد. نشان میپاسخی
مراتب بهتر بود باز هم کارگران هاي نهم و دهم بهي حاکمیت دولتر قیاس با دورهاصالحات د

ي تحوالت اقتصادي کشور بودند.کمابیش بازنده
شویم که آن نوع ي پاسخ منفی به چنین پرسشی الزاماً به این آموزه رهنمون میبا ارئه

ر ي کارگر است که دبقهسویی با منافع طوِ کارگري در همریشْپسوگیري سیاسی فعاالن 
گیرد که معطوف به ان قرار ي سیاست ایري جاري در صحنهخدمت سطحی از منازعه

بالفاصله پرسشهاي ساختاري است. همین آموزه است که سازي براي تحقق دگرگونیزمینه
کل شآورد: آیا با اتکا بر نیروهاي مترقی اما پراکنده و نامتدنبال خود میسیاسی دیگري را به

جایی مناصب سیاسی و تغییر فقط جابهع را به ارتفاعی ارتقا داد که نهتوان سطح نزامی
هاي ساختاري را نیز شامل شود؟ نظر به برآوردي که از توان رانی بلکه دگرگونیي حکمشیوه

ی مدت مطلقاً منفکلیت نیروهاي سیاسی مترقی در ایران امروز دارم، معتقدم پاسخ در کوتاه
دست دهم.بست بهرفت از همین بنبراي برونکوشم راهی مقدماتی در این مقاله میاست.
؟1380اسفندچرا

پرورانم. می1380کارگري در اسفند سال هاي تحرکاتم را مشخصاً با نگاهی به دادهااستدالل
بگویم. ام. از اولین دلیل ؟ این ماه از این سال را به چهار دلیل برگزیده1380چرا اسفند 
هاي کارگريهاي ناآرامینتایج و سایر ویژگیي شدت و کثرت وکه دربارهاستواقعیت این

ايکه هیچ مجموعهمعنا نیستنشود اما این بدیهیچ نوع آمار رسمی در ایران منتشر نمی
ها ها و گزارشي دادهولیت تهیهترین نهادي که مسوجود ندارد. مهمزمینه واینها دراز داده
تاکنون 1390اي است که از سال خانههاي کارگري را بر عهده دارد وزارتي ناآرامیدرباره

رويکه بایگانی این مجموعه بهشود. مادامینامیده می» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی«
ارگري در سالیان پس از هاي کهمگان باز نشود تصویر دقیقی از سیر و کمّ و کیف ناآرامی

گزارشی تحت 1391ها در مهرماه حال، همین تازگیدست نخواهیم آورد. بااینالب بهانق
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هاي کارگري ي آن با بحرانهو مقایس1380هاي کارگري اسفندماه آمار بحران«عنوان 
رس عموم در دست» ي مرکزي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیخانهکتاب«در » ماهبهمن

اي تهیه شده خانهدر وزارت1380ايِ اسفندماه یک صفحهوبیستگزارش 1قرار گرفته است.
م است براي اشد. این اولین دلیلنامیده می» وزارت کار و امور اجتماعی«بود که در آن زمان 

هاي نسبتًا ي اخیر که داده، احتماالً یگانه مقطعی از تاریخ سه دهه1380انتخاب اسفند 
از خود بر جاي گذاشته است. دلیل دیگر نیز در بین هست. ي تحرکات کارگري دقیقی درباره

ن ه اصالً یکی از بهتریماهِ پایانی سالی است که از منظر اقتصاد سیاسی سرمای1380اسفند 
ي پس از جنگ بوده سالهي شانزدههاي کالنِ اقتصادي طی دورهلحاظ شاخصها بهسال

یس دولت اصالحات مان سالی است که ریآخرین ماه از ه1380است. اما دلیل سوم: اسفند 
جمهوري داشت نهایتاً به صحنه ه براي نامزدي در انتخابات ریاستي تردیدهایی کبا همه

اش را چهار سال دیگر استمرار بخشید. نهایتًا هاي اصالحیآمد و دولت اصالحات و سیاست
ي عروج جنبش که دههي است اآخرین ماه از اولین سال از دهه1380دلیل چهارم: اسفند 

القاعده نه فعاالن سندیکایی هنوز چندان در تحرکات رو علیشود و ازاینداد میکارگري قلم
داري. منطق نهفته در همین سرمایهکارگري دست داشتند و نه فعاالن کارگري جنبش ضدّ

دهند.م را نیز شکل میادالیل چهارگانه تا حدي ساختار استدالل
استداللساختار

ي بود که از سوییاتوجههاي کارگري در شرایطی به میزان قابلاگر بتوان نشان داد اعتراض
و راقتصادي در وضعیت مناسبی قرار داشت و ازاینهاي کالناقتصاد کشور از منظر شاخص

و شد و از دیگر ساجرا گذاشته میتري از وضعیت کنونی بهانی مناسبري حکماحتماالً شیوه
دست فعاالن سندیکایی یا فعاالن جنبش ن از تحرکات کارگري نیز نه بهیزاهمان م

ي هقاصطالح کارگريِ مقبولِ طبدیدِ نهادهاي بهداري بلکه یا خودجوش یا به صالحسرمایهضدّ
توان چنین استنتاج کرد که برقراري یا صورت میاینگرفت، درسیاسی مسلط شکل می

شد بدون تحقق اجرا گذاشته میدوران اصالحات بهشکلی که در رانی بهاحیاي حکم
يي کارگر قرار ندارد. بهبود شیوههاي ساختاري ضرورتاً در تطابق با منافع طبقهدگرگونی

نِ ترشدچه وخیمیناً شرط الزم براي ممانعت از هري کارگر یقرانی از منظر منافع طبقهحکم
از تحقق استشرط کافی عبارتت.اوضاع اقتصادي است اما مطلقاً شرط کافی نیس

- هاي ساختاري اما باید چشم امید به نقشهاي ساختاري. براي تحقق دگرگونیدگرگونی
همین اند.یافته نشدههنوز متشکل و سازمانآفرینی نیروهاي مترقی داشت که در ایران امروز

ر که صرفاً بر ساي ي جایابی جنبش کارگري در منازعهنحوهاست که از نو باید در پاسخ به
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رسانیِ جنبش کارگري به رانی در جریان است بازنگري کرد. اگر یاريي حکمتغییر شیوه
خود به امر ينوبهاند بتواند بهرانی راه انداختهي حکماي که مدافعان تغییر شیوهمنازعه
زم ي البسا نیروهاهي کارگر بیانجامد، چنین مشارکتی بر حسب شرایط چیابی طبقهتشکل

هاي ساختاري را نیز فراهم بیاورد.تحقق دگرگونیسويبراي حرکت به
»خوب«رانیحکمبازندگان

ماه و دست داده است، طی بهمنبه» وزارت کار و امور اجتماعی«ه هایی کبر طبق داده
تحرك کارگري رخ 43و 48ترتیب در واحدهاي کارگري کشور به1380اسفندماه سال 

تري اشاره نشده است اما یات بیشماه به جزیتحرکات کارگري در بهمني درباره2داده بود.
1380توزیع جغرافیایی تحرکات کارگري در اسفندماه بر اساس تقسیمات کشوري در سال 

هاي اصفهان و تهران و شهرستان کرج و استان3ي یک مشخص شده است.در نمودار شماره
برخوردار بودند.ترین تحرکات کارگريبوشهر از بیش

کند که سال اقتصادي بر این امر داللت میترین متغیرهاي کالنمروري بر برخی از مهم
هاي مساعد اقتصادي بوده است. سرجمع از منظر اقتصاد سیاسی سرمایه یکی از سال1380

هاي فاصل سالهاي ثابت طی حدّي دو از رشد مستمر درآمد سرانه به قیمتنمودار شماره
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نیز معادل با 1380کند و در این میان درآمد سرانه در سال حکایت می1383تا 1377
.هزار ریال بوده است4323

هاي هاي اقتصادي به قیمتي فعالیتي رشتهي ارزش افزودهدرآمد ملی بر اساس محاسبه
. 5استي سه مشخص شده نیز در نمودار شماره1383تا 1376هاي فاصل سالثابت طی حدّ

.رونق اقتصادي در این دوره بوده استبههاي رویکی از سال1380سال

ي شاخص کل بهاي کاالها و خدمات مصرفی در مناطق دهندهي چهار نشاننمودار شماره
ترین کم. 6است1383تا 1376هاي شهري و نیز نرخ تورم بر مبناي همین شاخص طی سال

.درصد بوده است11,4معادل با 1380نرخ تورم طی این دوره در سال 
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1383تا 1376درآمد سرانه به قیمت هاي ثابت طی سال هاي : 2نمودار 
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اش، دهندهي خالص و اجزاي تشکیلدهد موجودي سرمایهي پنج نشان مینمودار شماره
ي هاي ثابت (سال پایهآالت و ساختمان، به قیمتي خالص ماشینیعنی موجودي سرمایه

کل موجودي . 7افزایش بوده استواره روبههم1383تا 1376هاي سالفاصل) طی حد1376ّ
.میلیارد ریال بوده است1219032معادل با 1380ي خالص در سال سرمایه

رونق اقتصادي در بهشود، شرایطِ روشش مشاهده میيطور که در نمودار شمارهلبته، همانا
فراهم 1380خود سال کم تا کاري را دستي کاهش محسوس در نرخ بیزمینه1380سال 
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هاي در سال1383تا 1376کاري طی حدفاصل سالیان که اوج نرخ بینیاورده بود، کمااین
.بوده است1380و سپس 1379

شان رفته نهمتر رويهاي قبلبا سال1380هاي اقتصاد کالن در سال ي شاخصمقایسه
رونقی ضرورتاً با منافع اقتصادي و رونق بود اما چنین بهروهد گرچه وضعیت اقتصادي می

ود که شسویی نداشته است. این استنتاج خصوصاً هنگامی آشکارتر میاجتماعی کارگران هم
هاي اقتصادي در هایی از فعالیتاز تحلیل سطح ملی خارج شویم و مشخصاً وضعیت شاخه

هايِ واجدِ تحرکات پایگاه بنگاه1380هاي گوناگون کشور را بررسی کنیم که در اسفند استان
هاي اقتصادي در سطح هاي گوناگون فعالیتهاي شاخهکارگري بودند. با رجوع به داده

هاي مختلف کههایی از فعالیت اقتصادي در استانیابیم هم در شاخههاي کشور درمیاستان
ه کهایی پیوست و هم در شاخهرونق بودند تحرکات کارگري به وقوع میهبرو1380در سال 

هاي از فعالیت اقتصادي در این یا آن استان شروع در وضعیت رکود قرار داشتند. با شاخه
کنم که یا در وضعیت رونق یا رو به وضعیت رونق بودند.می

شرکت «تعدادي از کارگران 1380اسفند 18بر طبق گزارش وزارت کار و امور اجتماعی، در 
کارگر و 2000در مالکیت دولت و داراي واقع در استان زنجان که » ایران ترانسفو

خوانی وضعیت کارگران قراردادي با طرح علت ناهمهاي برق بود بهي ترانسلیدکنندهتو
از وضعیت اقتصادي شرکت ایران 9بندي مشاغل به تجمعی اعتراضی مبادرت کردند.طبقه

ي ساخت افزودهاطالعی در دست نیست، اما روند ارزش 1380ترانسفو مشخصاً در سال 
1379هاي هاي جاري طی سالهاي برقی در استان زنجان به قیمتآالت و دستگاهماشین
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دهد که این بخش از نشان می10ي هفت مشخص شده استکه در نمودار شماره1383تا 
رفته در وضعیت رونق قرار داشت.همروي1380فعالیت اقتصادي در استان زنجان در سال 

معدن «گزارش وزارت کار و امور اجتماعی، در نهم اسفندماه تعدادي از کارگران بر طبق 
سنگ البرز مرکزي و داراي واقع در استان مازندران که در مالکیت شرکت ذغال» کارمزد
دریافت قسمتی از علت عدمنگ فعال بود بهسي استخراج ذغالکارگر و در زمینه1200

وضعیت از 11.به اعتراض لفظی مبادرت کردند1380ماه سال ماه و کل حقوق بهمنحقوق دي
طور عام به» سنگ البرز مرکزيشرکت ذغال«طور خاص وبه» معدن کارمزد«اقتصادي 

ي معادن در استان اطالعی در دست نیست، اما روند ارزش افزوده1380مشخصاً در سال 
ي هشت ه در نمودار شمارهک1383تا 1379هاي هاي جاري طی سالمازندران به قیمت

ستان مازندران در دهد که این بخش از فعالیت اقتصادي در انشان می12ت.مشخص شده اس
.رونق بودبهرو1380سال 
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1380به قراري که در گزارش وزارت کار و امور اجتماعی آمده است، در هشتم اسفند 
کارگر 56بخش خصوصی و داراي ي گچ لرستان که در مالکیت تعدادي از کارگران کارخانه

هاي دي و بهمن به تجمعی دریافت حقوق و مزایاي ماهعلت عدمي گچ بود بهتولیدکنندهو
1380ي گچ لرستان مشخصاً در سال از وضعیت اقتصادي کارخانه13ند.اعتراضی مبادرت کرد

زي در استاني ساخت محصوالت کانی و غیرفلاطالعی در دست نیست، اما روند ارزش افزوده
مشخص 9ي که در نمودار شماره1383تا 1379هاي هاي جاري طی ساللرستان به قیمت

کند که این بخش از فعالیت اقتصادي در استان لرستان طی بر این داللت می14تشده اس
.در وضعیت رونق قرار داشت1380سال 
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شرکت «اسفندماه تعدادي از کارگران بر طبق گزارش وزارت کار و امور اجتماعی، در هفتم 
200واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد که در مالکیت بخش خصوصی و داراي » سما راه

ي پنج ماهه به تجمع علت حقوق معوقهسازي فعال بود بهي ساختمانمینهکارگر و در ز
1380سال مشخصاً در » شرکت سما راه«ز وضعیت اقتصادي ا15.اعتراضی مبادرت کردند

هاي غیرمسکونی در استان ي ساخت ساختماناطالعی در دست نیست، اما روند ارزش افزوده
که در نمودار 1383تا 1379هاي هاي جاري طی سالکهگیلویه و بویراحمد به قیمت

ر استان دهد این بخش از فعالیت اقتصادي دنشان می16مشخص شده است10ي شماره
.رونق بودبهرو1380زنجان در سال 

هاي رونق ساخت ساختمانبهست روند رودهد به همین قیاس انشان می11ي نمودار شماره
شرکت کاوشگران «، جایی که برخی کارگران 17غیرمسکونی طی همین دوره در استان بوشهر

در یازدهم اسفند، هر دو در مالکیت بخش » شرکت هامون«در دوم اسفند و » خارگ
دریافت علت عدمکارگر استخدامی به24ي، اولی با سازي ساختماندر زمینهخصوصی و فعال 

اعتراضی مبادرت دریافت حقوق، به تجمع علت عدمکارگر به340و پاداش و دومی با عیدي
18کردند.
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دي هاي اقتصاي مورد فعالیت بنگاهي این موارد گرچه وضعیت اقتصادي در زمینهدر همه
حقوق با مشکالتی چونربط هاي ذيرونق بود کارگران بنگاهبهاستانی روگفته در سطح پیش

رو بودند. در مواردي نیز که وضعیت اقتصادي هشان روبدریافت حقوق و مزایايمعوقه و عدم
رکود داشت همین امر بههاي اقتصادي در سطح استان روي مورد فعالیت بنگاهدر زمینه

کنم.ب نمونه ذکر میصادق است. چند مورد را از با
بر طبق گزارش وزارت کار و امور اجتماعی ، در روزهاي یکم و ششم اسفندماه تعدادي از 

ي هنواقع در استان قزوین که در مالکیت بخش خصوصی و در زمی» شرکت نازنخ«کارگران 
دریافت حقوق و مزایاي قانونی به اعتصاب مبادرت علت عدمتولید انواع نخ فعال بود به

تا 1379هاي زوین طی سالي ساخت منسوجات در استان قروند ارزش افزوده19کردند.
دهد نشان می20مشخص شده است12ي هاي جاري که در نمودار شمارهبه قیمتاحت1383

در بدترین وضعیت قرار داشت. 1380این نوع از فعالیت اقتصادي در این استان در سال 
سازي به بخش در چارچوب سیاست خصوصی1374از سال» شرکت نازنخ«مشخصاً 

تا 1374فاصل سالیان ي حدّخصوصی واگذار شده بود. تعداد کارگران این شرکت طی دهه
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ه یر تحرکاتی کنفر تعدیل شدند. این دو فقره اعتصاب کارگران و سا400به 1200از 1384
ن داده شد بخشی از ي شرکت نازنخ ساماماندهدست کارگران باقیهاي بعد بهدر سال
هاي ترین سیاستهایی بود که از مهمسازيهاي کارگري در برابر موج خصوصیمقاومت

ز ي سایر مواردي نیآمد. وضعیتی کمابیش مشابه دربارهشمار میتصادي دوران اصالحات بهاق
شمرم صادق بوده است.که ذیالً برمی

ي ساخت منسوجات ارزش افزوده21دهد،مینشان 17تا 13ي به قراري که نمودارهاي شماره
هاي کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، بوشهر، آذربایجان شرقی، و اصفهان نیز در در استان

ي وضع رکود در این فعالیت اقتصادي در سطوح استانی بود، با دهندهنشان1380سال 
.وضعیتی کمابیش شبیه به استان قزوین
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، در مالکیت دولت و »شرکت صنایع ریسندگی و فرش غرب«در استان کرمانشاه، کارگران
دریافت علت عدمر روزهاي هشتم و سیزدهم اسفند بهي بافت فرش و نخ، دفعال در زمینه

شرکت «ماه به اعتصاب روي آوردند و کارگران ماه و بخشی از ديحقوق و مزایاي بهمن
ونی، تي فاسي تولید پارچهزمینه، در مالکیت بخش خصوصی و فعال در »پشمبافی کشمیر

هاي شهریور و دي و بهمن و اسفند دریافت حقوق و مزایاي ماهعلت عدماسفند به26در روز 
به اعتراض لفظی مبادرت کردند.

87590

58682

119241 157125

311841

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

1379 1380 1381 1382 1383 سال

ارزش افزوده ي ساخت منسوجات در استان کرمانشاه به قیمت هاي : 13نمودار 
1383تا 1379جاري طی سال هاي 

ارزش 
افزوده ي 

ساخت 
منسوجات

63171

52602

100777

95449

174511

0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
200000

1379 1380 1381 1382 1383 سال

ه ارزش افزوده ي ساخت منسوجات در استان سیستان و بلوچستان ب: 14نمودار 
1383تا 1379قیمت هاي جاري طی سال هاي 

ارزش 
افزوده ي 

ساخت 
منسوجات



199|هاي جنبش کارگري در ایرانگزینه

، در مالکیت بخش خصوصی و »ریسندگی و بافندگی اعتمادیه«در استان بوشهر، کارگران 
دریافت مطالبات معوقه به تجمع علت عدمهفتم اسفند بهي تولید متقال، در فعال در زمینه

24اعتراضی روي آوردند.

(برق المع» ي اللهشرکت حوله«و » شرکت نختاب فیروزان«در آذربایجان شرقی، کارگران 
کارگر و 285ي تولید نخ با سابق)، هر دو در مالکیت بخش خصوصی، اولی فعال در زمینه

جمع زدند، کارگران اولین شرکت کارگر، دست به ت212انواع حوله با ي دومی فعال در زمینه
علت یان سال و کارگران دومین شرکت بهماه و عیدي پادریافت حقوق بهمنعلت عدمبه
ي مشکالت مالکیتی و تعویق حقوق یک ماه و واسطهبت مدیران کارخانه در محل کار بهغی

25.حق بیمه به تأمین اجتماعیپرداختو نیز عدم1380عیدي و پاداش سال 
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تر بود. کارگران شش واحد ها در همین زمینه خیلی وسیعدر استان اصفهان اما ابعاد اعتراض
ي ریسندگی به تجمع اعتراضی روي آوردند، البته جداجدا و مستقل تولیديِ فعال در زمینه

شرکت «اسفند) و 27و 23و 22و 21و 14(در روزهاي » ریسندگی پروین«از هم. 
و 14و 7(در روزهاي » زادهرحیم«(در روزهاي یکم و بیستم اسفند) و » ریسندگی کاشان

6200و 650ب با ترتیهر سه در مالکیت بخش خصوصی و بهاسفند)،25و 22و 18و 15
پرداخت حقوق و مزایاي کارگران با اعتراض مواجه شدند، علت عدمکارگر، به760و 
(در روزهاي ششم تا هشتم اسفند) » بارش«اسفند) و 13(در روز » بافتهینریسندگی م«

کارگر داشتند نیز 1300و 550ترتیبالکیت بنیاد مستضعفان بودند و بهکه هر دو در م
کارگر برخوردار 1300ي همدانیان تعلق داشت و از نیز که به خیریه» بافناز«دلیل. همینبه

نفر از کارگران با 350پرداخت مطالبات علت عدماسفند به20و 18و 14در روزهاي بود 
26شد.تجمع اعتراضی مواجه 
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اي از فعالیت اقتصادي در که شاخهنظر از اینی که برشمرده شد، صرفهایي نمونهدر همه
استانی که محل بروز تحرك کارگري بوده در وضعیت رونق بوده باشد یا در وضعیت رکود، 

رونق داشت و از منظر اقتصاد بهرو1380اقتصاد کالن در سطح ملی طی سال گرچه کلیت 
هایی که اشاره شدند در تحققشد اما کارگران بنگاهسیاسی سرمایه اصوالً مساعد ارزیابی می

ترین مطالبات خودشان با مشکل مواجه بودند. این استنتاج مجدداً هنگامی باز هم ابتدایی
ي بنگاه بنگریم.تحرکات کارگري را بر حسب اندازهشود که آشکارتر می نموداردرشانکارگرانتعدادحسببر1380اسفنددرکارگريتحركواجدهايبنگاه		

ترین بنگاه عبارت بود از پاکیزان در مالکیت بخش داده شده است. کوچکنشان18يشماره
. کارگر22رستان کرج با خصوصی و مشغول به تولید لوازم آزایشی و بهداشتی در شه

وصیخصوبخشمالکیتدرکاشانریسندگیشرکتازبودعبارتنیزبنگاهترینبزرگ
72کارگر.6200بااصفهاناستاندرریسندگیبهمشغول
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داد کارگران را بر حسب تع1380تعداد تحرکات کارگري در اسفند 19ي نمودار شماره
ي مستقیم داشته ي بنگاه رابطهتحرکات کارگري با اندازهعداد ت28دهد.یها نشان مبنگاه

پیوست که بیش از صد نفر هایی به وقوع میترین تحرکات کارگري در کارگاهاست. بیش
.کارکن داشتند

، هم شاخص کل اشتغال 29مشخص شده است20ي طور که در نمودار شمارهحال، همانبااین
ز صد نفر کارکن در سال بزرگ صنعتیِ داراي بیش اهایی و هم شاخص کل تولید در بنگاه

مراتب باالتر بوده است، خصوصاً شاخص کل اشتغال که در بههاي قبلبه سالنسبت1380
.داشته است1383تا 1376هاي ترین رقم را در حدفاصل سالبیش1380سال 
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د تعداد تحرکات کارگري بر حسب تعداد کارگران بنگاه ها در اسفن: 19نمودار 
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ولتی بود. سازي واحدهاي دبخشی از مشکالت کارگران مشخصاً محصول فرایند خصوصی
به تحرك کارگري مبادرت 1380شان در اسفند هایی که کارکنانوضعیت مالکیت بنگاه

هایی در مالکیت بخش کثریت چنین بنگاها30است.آمده 21ي کرده بودند در نمودار شماره
ي دوم و مالکیت بنیادهاي موازي با دولت خصوصی قرار داشتند. مالکیت دولتی در رده

بودند.ي سوممستضعفان و بنیاد جانبازان) در رده(مشخصاً بنیاد
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صاد تتوان چنین استنتاج کرد که وضعیت اقتصادي مساعد از منظر اقدر تحلیل نهایی می
سیاسیشود از منظر اقتصادرانی خوب حاصل مییمن حکمسیاسی سرمایه که از جمله به

. هاي کارگران شاغل نیستن خواستهتریمعناي تحقق ولو مقدماتیي کارگر ضرورتاً بهطبقه
هاي نهم و دهم یقیناً ي حاکمیت دولت اصالحات که در قیاس با دولتسالهي هشتطی دوره

از منظر اقتصاد سیاسیاجرا گذاشته بود گرچه اقتصاد ملیرانی را بهسطح کاراتري از حکم
تر واجتماعی فرودستان طبقات زیداشت اما تغییر مناسبات قدرت بهجهشبهسرمایه رو

ت وفور بازندگانی را در تحوالي اول بهتر از میان اعضاي دستهنفع طبقات اقتصادي فرادستبه
الزم رانی یقیناً شرطي حکماقتصادي کشور رقم زده بود. بازگشت به سطح باالتري از شیوه

اما کارگر استي تر و از جمله طبقهبراي بهبود وضعیت اقتصادي طبقات اجتماعی فرودست
ر ي کارگمطلقاً شرط کافی نیست. شرط کافی را باید در توان اجتماعی و سیاسی طبقه

هاي اجتماعی و سیاسی براي احقاق حقوق ي کارگر فاقد تواناییجست. مادامی که طبقه
دن تر شچه وخیمهاي هرزمینهابسا حترانی چهخود باشد، بازگشت به سطح کاراتري از حکم

گزارش وزارت کار و امور «ي کارگر را نیز فراهم بیاورد. در خالل بررسی طبقهوضعیت 
کارگران در » صنفیِ«توان از توان می1380ي تحرکات کارگري اسفندماه درباره» اجتماعی

د.دست دابهآن دوره ولو اجماالً نوعی ارزیابی مقدماتی
کارگرانسنجیتوان
در 1380هاي بهمن و اسفند بروز تحرکات کارگري طی ماهطور که توزیع فراوانی علل همان

این مقطع هاي کارگري در ترین علت بروز ناآرامی، اصلی31دهدنشان می22ي نمودار شماره
پرداخت حقوق و مزایا. تحرکات کارگري در این دو ماه سرشتی زمانی عبارت بود از عدم

در پی دریافت حقوق معوقه یا مطالباتی عمیقاً تدافعی داشت، یعنی در بهترین حالت فقط 
تري که شرایط زندگی و کاري کارگران را حداقلی از این نوع بود نه تحقق مطالبات بنیادي

اي دگرگون سازد.طور ریشهبه
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را مشخص 1380در بهمن و اسفند که شکل تحرکات کارگري 23ي نمودار شماره
تر چه مالیمهراي تدافعی و حداقلی نیز به شیوهدهد همین مطالبات شان مین32دسازمی

د و اعتصاب و درگیري و اعتراض ترین فروانی برخوردار بوشد. تجمع از بیشپیگیري می
ند.گرفتهاي بعدي قرار میترتیب در ردهبه
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د کند مؤیها که از تحرکات کارگري با سرشت و شکلی عمیقاً تدافعی حکایت میاین داده
ي اي بس کارآمدتر از دورهرانی به شیوهحکم1380استنتاجی است که گرچه در سال چنین 

شد اما توان ناچیز تحرکات کارگري میان اجرا گذاشته میهاي نهم و دهم بهحاکمیت دولت
ي کارگر از کارگران عمالً بازندگانی در فرایند تحوالت اقتصادي کشور ساخته بود. در طبقه

ببمسکهگرانیکنشسایروسندیکاییهايتشکلهنوزخورشیديادهشت		يابتداي دهه
صوبِ مکارِ قانونطبقبر. بودندنیامدهصحنهبهشدنددهههمینطیکارگريجنبشعروج
توانستند یا شوراي اسالمی کار داشته باشند یا یمفقطکارگرانامروز،مثل،1369سال

تعداد این سه نوع هویت کارگري 24ي نمودار شمارهي کارگران. انجمن صنفی یا نماینده
33دهد.مینشان 1380مجاز را در پایان سال 
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توانستند متشکل شوند، نه کارگران کاران میحال، در چارچوب قوانین موجود نه بیدرعین
هاي کوچک. سایر کارگران شاغل نیز که بر طبق هاي بزرگ دولتی، و نه کارگران بنگاهبخش
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تعداد

تعداد شوراهاي اسالمی کار، انجمنهاي صنفی کارگري، و نماینده ي: 24نمودار 
1380کارگران در سال 

انجمن هاي صنفی کارگري

شوراهاي اسالمی کار

نماینده ي کارگران
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ي مایندهنتوانستند یا شوراي اسالمی کار یا انجمن صنفی یا یابی میکار براي تشکلقانون
لحاظ حقوقی عمیقاً هم زیر نفوذ کارفرمایان قرار داشتند و هم زیر کارگري داشته باشند به

34دولت.ي سیطره

يآغاز دههروج جنبش کارگري در اي که از عدنبالِ بیش از یک دهه تجربهوانگهی، امروز به
ند ایابی کارگران سد کردهگذرد، هم موانع حقوقی قانوناً راه را بر تشکلهشتاد خورشیدي می

و هم مناسبات حقیقیِ قدرت عمالً. اگر گرایش دولت اصالحات به اخذ رضایت از سازمان 
هاي پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی محسوب شرطالمللی کار که یکی از پیشبین
هاي سندیکایی ولو در جوّي از ارعاب و گیري تشکلشد فضاهاي حداقلی براي شکلمی

ودوم خرداد که ي پس از بیستهتهدید را فراهم آورده بود، جغرافیاي حوادث سیاسی در دور
يداده طی دورهصور گوناگون شدیداً زیر ضرب قرار میهرگونه پتانسیل نمایندگی را به

ندیکایی هاي سهاي سندیکایی به فعالیتیر عمالً باعث تقلیل تشکلي اخنزدیک به چهارساله
هاي اجتماعی و سیاسی ي تواناییرو درجهیافتگی و ازاینشده است. از منظر میزان تشکل

نحوي از انحا ي نود خورشیدي بههاي دههین سالنگریم، امروز در اولي کارگر که میطبقه
ورشیدي بازگشت شده است. کارگران کماکان عمیقاً ي هشتاد خي دههبه وضعیت آستانه

ي نیروهاي سیاسی ي ناهمگون و پراکندهاند، هم کارگران و هم مجموعهنامتشکل مانده
.مترقی در ایران امروز

پیشاروهايراهکارگري:جنبش
چه حالهروسوي تغییر درمادامی که خصلت نامتشکل نیروهاي کارگري برقرار بماند سمت

ي جایابی مناسِب ي کارگر خواهد بود. معیار نحوهزیان منافع طبقهتر بهتر و چه بیشکم
ي ي نزاع سیاسیِ جاري باید بر حسب درجهگانهروِ کارگري در سطوح سهفعاالن پیشْ

کند.یابی کارگران تمهید میي جایابی براي تشکلامکاناتی باشد که هر نوع شیوه
یک سو و کلیت ی موجود از هاي سیاسمراتبن سلسلهدر شرایطی که میان مدافعا

ي ها در صحنهزیان دومیها و بهنفع اولیز دیگر سو نوعی عدم توازن قوا بهطلبان ادگرگونی
اي هرانی و نه هواداران دگرگونیي حکمسیاست ایران برقرار است، نه مدافعان تغییر شیوه

اید و که بصب سیاسی چناننِ صرفاً تغییر مناتنهایی در برابر مدافعایک بهساختاري هیچ
یگر نیازي دنفع خود جلو ببرند. این دو گروه کماکان به یکشاید قوي نیستند که منازعه را به

ي سیاست ایران به عیار خویش از صحنهدوسویه دارند. یکی براي ممانعت از حذف تمام
تر در طبقاتی اجتماعی نیاز دارد که تاکنون در نقش طبقاتی خود به منازعه یارگیري گسترده
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مالیويارسانهوسیاسیپشتیبانیيزمینهدرلجستیکامکاناتبهدیگري،اندوارد نشده
راي رو با طراحی مسیري بپیشْکارگريِفعاالن. برساندفعلبهقوهازراخودهايپتانسیلتا

داران تغییر اي که طرفهاي ساختاري اما مشارکت در منازعهدگرگونیسوي بهحرکت 
ارگر فراهم ي کیابی طبقههایی براي تشکلتوانند فرصتکنند میرانی دنبال میي حکمشیوه
فاوت رانی رقم بخورد، تي حکمداران تغییر شیوهسود طرفد. اگر فرایند منازعه نهایتاً بهبیاورن
ي کارگري که در ابتداي ر انتهاي این فرایند زاده خواهد شد با طبقهي کارگري که دطبقه

در هایی کهاز فرصتي استفادهاي وارد شده بود بسته به نحوهاین فرایند به چنین منازعه
ي اش خواهد بود. همین عامل درجهیافتگیي تشکلآید در درجهدست میاین مسیر به

يل مهمی است که میزان موفقیت یا شکست در پروژهي کارگر از عوامیافتگی طبقهتشکل
.کندمیتعیینخودسهمبهراملیسطحدرهاي ساختاري تحقق دگرگونی

هایادداشت
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کردن و کارگرانجهانی
احمد سیف

وارسیدن تضاد و تناقض بین کار و» اقتصاد سیاسی«موضوع اصلی و اساسی به یک تعبیر
که گمان کنیمچه در این تعبیر کلّی خطاست اینداري است. آنسرمایه در نظام سرمایه

گاه اند. یعنیتناقض و تضادهاي درونیهاي یگانه و فاقدن ساختار مقولهایسرمایه و یا کار در
شان غافل پردازیم و از بررسی تضادهاي درونیکمی زیادي به وارسی تضاد این دو می

این م دراهایی از تضاد درون سرمایه اشاره خواهم کرد ولی غرضمانیم. اگرچه به نمونهمی
ي کارگر است. منشاء این تضادها برخالف تضاد وارسیدن تضادهاي درونی طبقهیادداشت

هایی چون نژاد، موقعیت سرمایه به مالکیت خصوصی ربط ندارد بلکه به مقولهبین کار و
کوشد سرمایه البته که سرمایه میشود. در تقابل بین کار وشغلی و از این قبیل مربوط می

ي کردن به مؤثرترین شیوهضات درونی کار دامن بزند و جهانیتا به این تقسیمات و تناق
رچه که اگاستش البته ایناآمدهايممکن به این تناقضات درونی دامن زده است. یکی از پی

ي کنونی ثروت و ارزش تولید نشده است ولی در اي به اندازهدر اقتصاد جهان در هیچ دوره
جاگیر نبوده است. ري به میزان کنونی گسترده و همهاي هم فقر و نداري و نابرابهیچ دوره
ي تولید شد ولی توزیع اتوجهه اشاره کنم که اگرچه مازاد قابلخواهم به این نکتیعنی می

گر، دیعبارتبین کشورها نابرابرتر گشت. بهاي کشورها، و حتت تقریباً در همهدرآمد و ثرو
ی ولـ یعنی انباشت سرمایه صورت گرفتـ آمدگذاري فراهمزم براي سرمایهاگرچه مازاد ال

تر شد. اگر در کشورهاي پیرامونی، تر و کمهاي سودآور کمگذاريهاي سرمایهفرصت
اي از کشورهاي امریکاي التین، وضع از همیشه خصوص در افریقا و بخش عمدهبه

ریت مردم به آن وخامت، ولی وضع اکثتر شد، درکشورهاي متروپل نیز، نهآمیزمخاطره
د، ود نداشته باشاسم جامعه وجقول خانم تاچر چیزي بهتعریفی نداشت. وقتی قرار باشد به

هاي سراسريحلراهاگیرد و حتبرخوردي جامع صورت نمیل و مشکالت هم ئطبیعتاً، به مسا
ي ي کشورهاي عمدهکه تقریباً در همهشود. شاهدي که وجود دارد ایننمیهم اصوالً مطرح 

داري سهم مزد از تولید ناخالص داخلی سقوط کرده است. در انگلیس سهم مزد از سرمایه
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1.کاهش یافت%53تر از به کم2008بود که در %65بیش از 1973تولید ناخالص داخلی در 

این 2011که در بود%63بیش از 1990در امریکا سهم مزد از تولید ناخالص داخلی در 
افتاد مزدبگیران کاهش یافت. برآورد شده است که اگر این کاهش اتفاق نمی%58رقم به 

1995ي کردن داشتند. در فاصلهتر درآمد براي هزینهمیلیارد دالر بیش500درامریکا سالی 
ژاپن و و در %4آلمان و فرانسه میزان کاهش سهم مزد درتولید ناخالص داخلی در2011تا 

تولید ناخالص داخلی که در داریم که سهم مزد دراز چین هم خبر2بود.%6استرالیا هم 
ه از این آمارها روشن چه کآن3کاهش یافت.%41,4به 2005بود در %53معادل 1998

طی شرایکه براي نمونه، وابستگی اقتصادي چین به بازارهاي صادراتی دراستنشود ایمی
ـ خودشان ـاست که این بازارهافزایش یافته ا براي مثال در امریکا و انگلیس و آلمان و فرانسه 

که اگرچه در اینرو هستند. از سوي دیگر، جالبهتر در توزیع درآمد روببا نابرابري بیش
باورانه عمده و اساسی باشد ـ و یکی بینی خانم تاچر و آقاي ریگان، قرار بود نگرش پولجهان

لی که پیشئاین بود که براي جلوگیري از مساهاي این نگرش همگزارهپیشتریناز مهم
ي پول و اعتبار ـ مثال، میزان نقدینگی و عرضهعنواناهد آمد، باید متغیرهاي پولی، بهخو

به یک معنا همگانی» تولید پول و اعتبار«تحت نظارت باشد، ولی درانگلیس و در امریکا، 
سانی گفتند که عمالً بر کباوري سخن میشرایطی از پولباشم، درتر گفتهشد. یا اگر صریح

. یعنی شدگونه کنترل و نظارتی اعمال نمیکردند هیچکه در اقتصاد پول و اعتبار تولید می
ما شاهد رشد بدهی و اعتبار در اقتصادهاي 1970ي هاي دههخواهم بگویم که از سالمی

دادند یتري وام مها نیز با دقت و وارسی کمتر، بانکد بیشایم و براي رسیدن به سوغربی بوده
سبیلی در ل را زیرئواقع این مساوزراي دارایی هم دراین جوامع بههاي مرکزي وو بانک
کردند.

گونه شده است؟چرا این
ه اتفاق چآن» بدذاتی«و » بدجنسی«گونه بینم و نه هیچاي میمن درکل این قضایا نه توطئه

داري است.در ذات نظام سرمایهافتاد 
نهد. دیگر میي کار را دربرابر یککه تولید کاالیی خصلت دوگانهاستیک عامل عمده این

ر مقابل خویش قراکننده درعنوان مصرفکه کارگر بهاستظورم از این خصلت دوگانه اینمن
عنوان پرداخت شود ولی بهتري به اوعنوان کارگر البته که او دوست دارد مزد بیشگیرد. بهمی

وشید کاي سرمایه میدورهتر باشد. درمند است که قیمت کاالها کمکننده البته عالقهمصرف
هاي عضو را در برابر کارگران عضو اتحادیهن غیرو در اغلب جوامع هم موفق شد که کارگرا
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که کارگران عضو ستااش اینها باالست دلیلاگر قیمتکارگري قرار بدهد، با این ادعا که
صورت تر است که بهي بیششوند و این هزینهي تولید میها موجب باال رفتن هزینهاتحادیه
مقابل همان کننده درعنوان مصرفکردن مردم را بهآید. امروز جهانیهاي باالتر در میقیمت

ته اشاره بکنم. اگري بحث باید به چند نکعنوان کارگر قرار داده است. قبل از ادامهمردم به
کنیم که فرایندي که تحت عنوان ي جهان نگاه کنیم مشاهده میقرن گذشتهبه تاریخ نیم

ي جا به یک اندازه نفوذ داشته است و نه در همههمهشود نه درکردن مطرح میجهانی
کشورها به یک صورت تغییر و تحول ایجاد کرده است.

اد جهانی بنگرید. فرض کنید اولین صنعتی را که در اقتصادانتقال تولید دراقتصوبه همین نقل
جا کردند، صنعت نساجی بوده باشد.هکردند، یعنی فرایند تولید را جاب» جهانی«جهان 

ي اصلی این دگرگونی هستند.شک بازندهرگران صنعت نساجی بدوناقتصادهاي غربی کادر
د در این که بتواننشوند و یا باید براي اینمیکار رود و بیشان تحلیل میهاي شغلییا فرصت

ي کاري نشوند کاهش سطح مزد را بپذیرند. در بقیهي اقتصاد جهانی گرفتار بیخانهدیوانه
شده کارعنوان کارگر ممکن است با کارگران بیان اگرچه بهداري غرب، کارگراقتصاد سرمایه

کننده از این تحول و عنوان مصرفهدردي نمایند ولی بو یا تحت فشار صنعت نساجی هم
هاي مند خواهند شد. چون انتقال تولید به کشورهایی که سطح مزد و دیگر هزینهتحرك بهره

کاهش پیدا کند و این شود که قیمت محصوالت دربازارتري دارند موجب میتولیدي پایین
قال د که این فرایند انتآیمیجا پیشکنندگان خواهد بود. مشکل از آنفنفع مصرطبیعتاً به

ي بعد، فرض کنید تولید اتوموبیل را به کشور دیگر شود. در مرحلهجا ختم نمیهمینبه
شوند. ي اصلی این انتقال میسازي بازندهجا کارگران صنعت اتوموبیلاینکنند. درمنتقل می
ر را تو پایینترشوند و باید مزد کمکار میرود و بیشان تحلیل میهاي شغلییا فرصت

ي کارگران از این وضعیت شکایتی نخواهند داشت چون انتقال بپذیرند. با این وصف، بقیه
لیدشده وهاي تشود که قیمت اتوموبیلتولید اتوموبیل از انگلیس یا امریکا به چین موجب می

د وکاهش پیدا کند. اگر انتقال تولید به چند صنعت خاص محدادر سطح پایینی بماند و حت
کنیم که انتقال محدودشد ولی مشاهده میکنترل میهم قابلآمدهاي آنشد البته که پیمی

ها به بخش خدمات هم رسیده است. یعنی نمانده است. امروزه خبر داریم که انتقال فعالیت
ریزي و انیمیشن هم مشمول همین قواعد شده طرحاداري، حقوقی و حتخدمات حساب

این ها درکه اساس مالی دولتاستاینهاي شغلی آمدهاي انتقال فرصتاست. یکی از پی
دهند از یک سو مالیات بر افتد. کارگرانی که کارشان را از دست میانداز میجوامع به دست
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ـ براي نمونه مهجوامعی که برناپردازند و از سوي دیگر دردرآمد نمی هاي رفاه اجتماعی دارند 
ـ موجب افزایش هزینه هاي دولتی شوند. گذشته از هزینهها میهاي رفاهی دولتاروپاي غربی 

ها در این جوامع شده است، براي نجات مؤسسات مالی و بانکی که باعث افزایش بدهی دولت
که سیاست است. نتیجه اینها ایفا کردهدهیاین عامل هم نقش خود را درافزایش این ب

د کنیتر دولتی را مشاهده میشده است. یعنی شما امروزه کم» جهانی«ریاضت اقتصادي هم 
که براي کنترل بدهی سیاست ریاضت اقتصادي را در پیش نگرفته باشد و سیاست ریاضت 

د راش هم بر کسانی واکه فشار اصلیها نیستکردن هزینهاقتصادي هم چیزي جز اجتماعی
ترین وابستگی را دارند.ها بیششود که به این برنامهمی

کردن به تناقضات درونی سرمایه هم دامن زده است. یعنی در از سوي دیگر، فرایند جهانی
پیکر داریم که مدافع این هاي جهانی و غولداري غربی ما بنگاهاقتصادهاي سرمایه

تر که عمدتاً در سطح ملی این هاي کوچکبنگاهها هستند و از سوي دیگر وانتقالنقل
مونه، نعنوانشوند. بهها متضرر میوانتقالقلکنند و طبیعتاً از این ناقتصادها فعالیت می

ت و از افزایش اسبهک طرف کسري تراز تجاري امریکا رویاقتصاد امریکا را در نظر بگیرید. از
اي سقوط نکرده است. در گذشتهی که الزم استالمللی دالر به میزانسوي دیگر، ارزش بین

چندان دور، بخش صنعتی در امریکا نه با افزایش کسري تراز تجاري موافق بود و نه با باال نه
رفتن ارزش دالر ـ چون عامل اول فشاري بود بر روي امکاناتی که در بازار داخلی داشت و 

داد. ولی امروزه اگرچه لمللی کاهش میانرا در بازارهاي بیاشعامل دوم هم توان رقابتی
ر پیکهاي غولسر همان مواضع هستند ولی بنگاهچنان برهاي کوچک و عمدتاً ملی همبنگاه

د زواقع مدافع این تحوالت هستند چون با انتقال تولید به کشورهایی که میزان مامریکایی به
همان کاالها به بازارهاي امریکا سود چین ـ و بعد ورودمثال درتر است ـ برايها پاییندر آن
ها اهبنگتري در بازارهاي داخلی دارند. براي این زنند و امکانات بیشتري به جیب میبیش

معناست که واردات از چین و کشورهاي دیگر به دالر قیمت اینباالماندن ارزش دالر به
شود. تر میاي امریکا بیششان در بازارهتري خواهد داشت و در نتیجه شانس موفقیتپایین

اند از وانتقال تولید مبادرت نکردههایی که در اقتصاد امریکا به این نوع نقلحال بنگاهعیندر
شان چه در داخل اقتصاد امریکا و چه در شوند و توان رقابتیباال بودن ارزش دالر متضرر می

شود.تر میي جهان کمبازارهاي بقیه

ي دررسد که کارگران و سرمایهي نظري به این سرانجام میرصهاگرچه این تحوالت درع
شده پیکر و جهانیهاي غولدارند و الزم است تا علیه بنگاه» منافع مشترك«سطح ملی مانده 
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چه باید تبلیغ شودراهی ندارم. به اعتقاد من آناي همشوند ولی من با چنین برنامه» تحدم«
کردن انیمنافع ناشی از جهي بدیهی که است و تکرار این نکتهدیگر بستگی کارگران با یکهم

شود ـ ناپایدار و موقتی تر کاالهایی که در جوامعی چون چین تولید میهاي ارزانـ قیمت
بهترین حالت پروراندن اند درداران که در سطح ملی ماندهاست. وحدت با آن بخشی از سرمایه

یت، در اولین فرصت دقیقاً همان کاري را خواهد کرد صورت موفقمار در آستین است که در
عی که انتقال تولید به جواموکنند. یعنی کوشش براي نقلونی میپیگر کنهاي غولکه بنگاه

گمان تري دارند. بهحقوق کموررها حقتر است و کارگران در آن کشوها کممیزان مزد در آن
جهان کارگران«انگلس درمانیفست نوشته بودند: چه مارکس و من بهتر است برگردیم به آن

».متحد شوید
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هم فلسفه،هم علم
فروغ اسدپور

بهگذراییانتقاديِ ياشارهکه»!؟رفاهداريسرمایهجهانیدولت«يمقالهنویسپی
يرائهابهمنجرداشت،اطهاريکمالينوشته»آياثباتبهنقداز«يمقالههايدیدگاه

يمنظرهاازتوانمیراپاسخاینگردید.شدهمطرحانتقادهايبهويازتفصیلیپاسخی
برداشتنویسندهمنگمانبهکهکرداشارهموارديبهتوانمیمثالً کرد.نقدمتعددي
اینردکهاستایناولویتماگمانبهاماداشته؛مارکسیسیاسیتصاداقمفاهیمازنادرستی

تشریحرامارکسیسیاسیاقتصادبهدمرویکرشناختیمعرفتمبانیازیکیبکوشمنوشتار
سازوکارهايآنتبعبهومایهسرسیاسیاقتصادازهابدفهمیازبسیاريمنشاءکهکنم

است.داريسرمایهنظامبدیلسويبهرويپیشْ
کنم توافقی کم یا بیش عام بر سر این نکته وجود داشته باشد که ما در ایران فاقد فکر می

فلسفی و فراگیري -(و اصوالً سنت جدي آموزش علمیشناسیو هگلشناسی سنت مارکس
اي بوده است که گونهطقی) هستیم. اوضاع و احوال ما بهورزي به روشی منسجم و مناندیشه
زبان خودمان هاي دیگران بهي اندیشهاه ترجمهفلسفی را معموال از ر-ي علمیهااندیشه
اتکنیم. هنوز حجرد رابطه برقرار طرز دردناکی مها باید با میانجی و بهو با آنگیریمفرامی

ياي جاافتادههشناختی، اقتصادي و جز آن مترادفهاي فلسفی، جامعهبراي بسیاري از واژه
کم خوب است که خوانش بریم دستسر میکه در چنین وضعیتی بهرایجی نداریم. حال

تر از خودمان را غنیمت بدانیم اي فرهنگی و علمی بسیار فرهیختههبهترین تولیدات محیط
را بخوانیم، سپس تأملی بر ها ي نخست آنهم برسانیم، در وهلهها آشنایی بهبا آن

ها در سطحی باالتر از پیش به مان انجام بدهیم و اگر ممکن بود با میانجی آنهايآموخته
بار خودمان بپردازیم. من مدعایی بیش از این فالکتپردازي و تغییر وضعیت گونگی نظریههچ

و و سوردهاي اینآاي هستم بین بخش کوچک ولی پراهمیتی از بهترین دستندارم. میانجی
سمت اهمیت ویژه جوانان را بهوانم توجه بهي زبانی خودم. امیدوارم از این راه بتجامعه
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زي که در هر عصري واجد اهمیت ورزي جدي، سخت و پرزحمت علمی جلب کنم چیاندیشه
1بوده است.

زباننویسندگان معاصر به مخاطب فارسیهاي اخیر در پی شناساندن برخی ازمن در سال
نویسند و در تالش براي هاي نظري و عملی گذشته میبوده و هستم که در پرتو شکست

ي همهکهاستایننظرم درست رکسیستی هستند. بههاي ماتر در اندیشهایجاد انسجام بیش
م قدري کبه آثار این نویسندگان دستي منسجم انتقادي داریم نسبتدیشهي انما که دغدغه

نین جز این، چتوانیم نقدشان کنیم. بهکاوي علمی نشان بدهیم و سپس البته اگر میکنج
بر یرانسانی حاکمي غاي از ماهیت سرمایه و مناسبات وارونهآثاري حاوي نقد خردکننده

داري با صورتک انسانی در کشورهاي بر آن هستند چیزي که در سرمایههاي مبتنینظام
کردند) به را تجربه می» دولت رفاه«نوعی از شمال و غرب اروپا (و دیگر کشورهایی که 

م و ایه داریکه بسیاري از ما فقط تصوري از سرماستاموشی سپرده شده بود. واقعیت اینفر
لت رشد شناسیم (عاش نمیشکل مفهومی و در تمامیت وارونهرا بهاي چنین پدیده

2ونبیان رابرت آلبریترو است). بهاینزآنارشیسم نیز تا حدودي ااي رفرمیسم و حتگونهقارچ

ن آییم. ایشمار میآن بهي ما کم یا بیش مخلوقات در اثر سیصد سال حاکمیت سرمایه همه
رزش ي مجرد قانون اما کم یا بیش به مناسبات ناشی از سلطهي معناست که همهاینگفته به

ایم که براي این خویشاوندزدایی باید شدگی موجود در جهان امروز چنان خو کردهو به بیگانه
خودمان را از راه آموزش دائمی (نظري و عملی) هشیار نگه داریم تا از قدرت تخدیر آن 

) شودي هنر مثال انجام میچه در زمینهبر آنالوهي اجتماعی نیز (عسطح نظریهبکاهیم. در
اي باید ابداع شود از آن دست که در آثار تونی اسمیت، کریستوفر هاي نوشتاري ویژهروش

مان زیر این سلطه خورد تا از دیدار خویشتنچشم میآرتور و رابرت آلبریتون و دیگران به
گري هاي نظري دیه حیرت بیفتیم. اگرچه سنتجز آن) بش یا بهاي ناب(در شکل امتدادیافته

سانی، ي سرمایه بر هستی انتصویرکشیدن سلطهب فرانکفورت و نظایر آن هم با بهمثال مکت
شدگی را چنان چیره بر تمامیت زندگی شدگی و مسخايا شئبردند امما را به فکر فرو می
-ه نحلهکحالیکرد. درغلبه میمیدي بر خواننده کردند که استیصال و نواجتماعی توصیف می

شان دارم با تکیه بر تضادهاي درونی سرمایه نشان هاي جدیدي که من سعی در معرفی
ویتی ها با تکیه بر سوبژکتیدهند که اتفاقا راه براي فاعلیت و عاملیت انسانی باز است. آنمی

تمامیت هستی ي سرمایه بر هاي گوناگون اجتماعی و ناممکن بودن غلبهطبقات و گروه
کنند.انسانی و اجتماعی ما به امکان گذار عقالنی و انقالبی به فراسوي آن اشاره می
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یا مارکسیسم 3مندنام دیالکتیک جدید یا دیالکتیک نظامحال امروز با رویکردي نو بههربه
یدهاي بر تجرشناسی مبتنیشناسو روش» سرمایهمنطق«رو هستیم که به ههگلی جدید روب

هگلی در مارکسیسم (مثال لوچو اي تحت تاثیر فضاي ضدّ که دورهپس از اینـ الکتیکیدی
کند. اي میتوجه ویژهـ محاق رفته بودنمایندگان نظري آن) بهيمثابهکلتی و لویی آلتوسر به

لم عفقط تفسیر آن را، با کمکمارکس و نهيسرمایهبازسازيعالوه این نحله اساسابه
گرفته از شناختی الهامروش-(ها)ي جدید نظريهدف این نحلهدر نظر دارد.هگلمنطق

ورزياي اجتماعی و اندیشهیدهپديمثابههگل متمرکزشدن بر تمامیت مفهوم سرمایه به
ي روابط درونی و ضروري آن (دیالکتیک ساختارهاي آن هنگامی که در فکر بازسازي بارهدر

پیوند دادن آن با دیگر سپهرهاي زندگی اجتماعی و از گونگیهچنین چشده باشد) و هم
منطق 4مفهوم-شناختی واژهروش-ي جدید نظرياست. در این نحلهجمله سپهر تاریخ

شود و این همان چیزي است که کمال اطهاري به آن نقد دارد.کار گرفته میسرمایه بسیار به
قانون؟یامنطقمفهوم-واژه

ي انتقادي من به نگارش درآمده اطهاري که در پاسخ به اشارهي کمالدر بخشی از نوشته
است چنین آمده است:

ه شناختی بهستی-رویکرد فلسفیچه اسدپور براي دفاع از آن شمشیر کشیده است،آن«
ن به انتزاعیات جاي رویکرد تاریخی مارکس به آن و برتري داداقتصاد سیاسی به

ها در هستی جهانی، انسانموجودیت تجربی بالفعل«جايبهسرمایهشناسی هستی
است. (ایتالیک از من است)»شانتاریخی

اسم چند سطحی نشاند و بهآن میجاي قانون تاریخیهرا بمنطق سرمایهرویکردي که
و گریزناپذیر از منطق کردن تحلیل، جامعه را از تاریخ تهی کرده و آن را به بازتابی ساده

را بر سر خود دیالکتیک مارکسیشدگی تبدیل نموده،ايانواع شئصورتسرمایه به
تبدیل کرده است. (تاکید و ایتالیک از من است).هگلیبازایستانده و به

و اقتصادداري و رهایی برپایی بدیل نظام سرمایه…«ي ضرورت بارهکمی جلوتر نیز دراو 
م جاي مفهوعینی و علمی قانون بهمفهوم (قانون سرمایهاز…جامعه، و درنتیجه انسان

ب مخالفت ترتیاینیتالیک از من است) گفته بود و به(تاکید و ا)»انتزاعی و فلسفی منطق
نظرش انتزاعی و فلسفی است بیان داشته مفهوم منطق سرمایه که به-خود را با کاربرد واژه

بود.
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یق گوییم و نیازي به تبیین و تدقزبان مشترکی سخن میکند که ما بهشاید اطهاري گمان می
ت. دهد که چنین نیسي باال نشان میبریم نیست. اما همین چند جملهکار میمفاهیمی که به

موجودیت «(که از مارکس گرفته شده است) دانم منظور او از بیان این جملهمثال من نمی
ست و چرا باید چنین جا چیدر این» شانها در هستی جهانی، تاریخیتجربی بالفعل انسان

تنهایی براي شناخت وضعیتی که در آنها بهتصور کنیم که موجودیت تجربی بالفعل انسان
دانم نمیمنوالهمینفلسفه نیست؟ به» انتزاعیات«ه کند و نیازي ببرند کفایت میسر میبه

اي جقانون بههاي منطق و مفهوم-نتزاعی و تحلیل تاریخی، و واژهچرا فلسفه و علم، تحلیل ا
ند؟ من ادیگر تلقی شدههاي یکي دیالکتیکی با هم درك شوند تقابلکه در یک رابطهاین

ی. فهمم و درنتیجه غیردیالکتیکمی» یا این یا آن«بر هاي او را تجلی یک رویکرد مبتنیجمله
هومی مف-تنها واژهست فلسفی و انتزاعی ولی قانون نهمفهومی ا-از دیدگاه او منطق واژه

و اي غیرفلسفیاي علمی، تاریخی و عینی (عینی واژهفلسفی و انتزاعی نیست بلکه واژه
ي که اطهاري اهاي دوگانهآید؟) است. من تردید دارم که تقابلشمار میغیرانتزاعی به

م و فلسفه ي علترتیب پیش نهاده است واقعیت داشته باشند. پس الف. ابتدا باید رابطهاینبه
دیگر را به کوتاهی بررسی کنیم، ب. سپس ببینیم که تفاوت و شباهت علم طبیعی با با یک

رو چه شباهت و تفاوتی با هم مفهوم قانون در این دو قلم-علم اجتماعی در چیست و واژه
هاي اجتماعی به چه روشی ممکن مندي»قانون«هاي طبیعی و دارد و اصوال شناسایی قانون

یم. منرا قضاوت کن» قانون تاریخی سرمایه«ا نادرستی اصطالح شود، و پ. درستی یمی
(ي هي علم با فلسفکنم تا بر اساس بحثی پیرامون رابطهنخست در این قسمت کوشش می

، با هم »هم این و هم آن«دو در پیوندي دیالکتیکی، یعنی دیالکتیکی) نشان بدهم که این
تاریخی هستند.هایی برند و در ضمن هر دو پدیدهسر میبه

فلسفهوعلمدیالکتیک
ي علوم گوناگون بارههاي بسیاري دراو حاوي بحثعلم منطقچنیني هگل و همنامهدانش

ها مفاهیم این علوماز جمله مکانیک، فیزیک، ریاضیات، و نظایر آن است. هگل در این کتاب
مفاهیم جدیدي بر اساس این کند و اند نقد میکار بستهاي که بهشناسیرا بر اساس روش

ات یاضیات به انتزاعیر…«نویسد: ي ریاضیات میبارهدرنامهدانشدهد. مثال درنقد رشد می
اي شیوههنوز چیزهاي محسوس هستند، ولو بهها پردازد؛ اما اینعدد و مکان می

ه امروزي مقوالت زندگی اجتماعی همان که کردن همهیا در نقد روش کمّی5.»…انتزاعی
در حقیقت، «نویسد: در علوم اجتماعی هم رایج است میاحت» علم اقتصاد«علت هژمونی به

القی خهایی مانند آزادي، قانون، زندگی ااگر دانش دقیق را رد کنیم و رضایت بدهیم که ابژه
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گیري، محاسبه و بیان کنیم هاي ریاضی اندازهتوانیم با فرمولخود خدا را چون نمیاو حت
ینديآشان شرح دهیم، شناخت ما با وضعیت بسیار ناخوشرفاً در حالت بازنمایی مبهمص

6».شودمواجه می

ي را در چنبره» علم اقتصاد«است که گرایی کم توافق داریم که این همان روش کمیتدست
ه در گرایی ریشسویه تبدیل کرده است و البته این کمیتخود گرفته و آن را به علمی یک

در شکل رایج دانشگاهی خود، به » علم اقتصاد«داري دارد. سازوکارهاي اقتصاد سرمایه
میانجی ریاضیات، به دانشی غیراجتماعی و ابزارانگار تبدیل شده است و قادر به کسب شناخت 

اي هتواند به مردم خسته از بحراندلیل نمیهمینبه» علم اقتصاد«امعه نیست. عمیقی از ج
د بکنند. اما علوم گوناگون همیابی به یک زندگی خوب چه بایکه براي دستدائمی بگوید 

ها رشد یافته است هاي آني مفاهیم و روشخود از مفاهیم فلسفه که در اثر مطالعهينوبهبه
ي آن نیز دانشمندان علوم طبیعی و علوم کنند. نمونهبراي درك بهتر جهان استفاده می

ي مونهگیرند. اما یک نکار میدیالکتیکی را با روشنی بهلسفی و اجتماعی است که مفاهیم ف
توان سراغ گرفت (که البته علم و فلسفه را در مارکس می» نهادسازيهم«بسیار بارز از 

ه تر بمیراث گذاشته است چیزي که پایینهاي خاص خود را نیز براي آیندگان بهدشواري
رد، وام گرفت نقد کی را در پرتو روشی که از هگل بهکنم) که علم اقتصاد سیاسآن اشاره می

ي ارتباط بارهاز آن فراروي کرد. هگل درسرمایههاي درونی آن را نشان داد، و درتناقض
فلسفه تکامل خود را به علوم تجربی مدیون است، اما «نویسد: نزدیک بین فلسفه و علم می

و نیز دهد(یعنی شکل امر پیشینی) را میترین شکل آزادي اندیشه ها اساسیبه محتواي آن
شان و امر تجربی، اعتبار ناشی از ضرورت را در اختیار این هايجاي تکیه بر گواهی یافتهبه

7».دهدمحتوا قرار می

توان گفت که علوم گوناگون در هستی عینی یعنی در ساختارهاي می8بیان روي باسکاربه
کاوند، چیزي که او آن را هاي آن میمنديدر قانونشان یعنیي مورد پژوهشاصلی پدیده

نامد و فلسفه در روش و مفاهیم تلویحی رشدیافته از سوي این علوم شناسی علمی میهستی
شناسی فلسفی یعنی اندیشیدن به تمامیت ها هستیگیري از آنکند، و با بهرهتحقیق می

هد. دهاي گوناگون را رشد میها و الیهدهمندي جهان و نیز دیالکتیک بین پدیها و الیهپدیده
وردهاي علوم محدود است، یعنی به یک الیه از طبیعت یا به یک پدیده و آجا که دستاز آن
پردازند، پس قادر به تبیین تمامیت (توتالیتی) واقعیت نیستند اما مندي خاص آن میقانون

وجودیت خود به این علوم نیازمند است آید. فلسفه براي مي این امر بهتر برمیفلسفه از عهده



223|هم فلسفه،هم علم

اي همنديي جهان، الیهبارهها را درو در شکل پسینی، مفاهیم تلویحی رشدیافته از سوي آن
رغم دربرگیريبخشد و بهشان را وضوح میدیگر و ساختارهايها با یکي این الیهآن و رابطه

ي بنابراین رابطه«نویسد: باره میاینرکند. هگل دها را نقد هم میاین علوم روش و مفاهیم آن
علم نظرورانه با سایر علوم صرفاً به شرح زیر است: علم نظرورانه فقط محتواي تجربی سایر 

نحو امر کلیهمینبرد؛ بهکار میکند و بهرا تصدیق میگذارد بلکه آن علوم را کنار نمی
ن محتواي خویش عنواو غیره را بهها بنديانین، طبقهایجادشده توسط این علوم مانند قو

برد ار میکها نیز بهت دیگري را در این کلیاین مقوالبربرد؛ عالوهکار میکند و بهتصدیق می
مندي محض به نتایج معرفتی علم علت عالقهفلسفه به9».…بخشدها اعتبار میو به آن

در واقع معطوف است به اشگرداند بلکه عالقهسوي پراتیک علمی برنمیش را بهاتوجه
هابخشی به آنمجموعه مفاهیم تلویحاً موجود در پراتیک علم که براي دانشمندان وضوح

گوید داراي کارکردهاي طور که باسکار میتواند همانچنین میاهمیتی ندارد. فلسفه هم
اري همان کها روشنی بیندازد. اینآنهاي علمی باشد و بر مفاهیمجدلی در رابطه با پراتیک

ها یادآوري داد. او به آناست که هگل در ارتباط با علوم و دانشمندان مختلف انجام می
ان شاند اما در پراتیک علمیباوري روي آورده، در حرف، به اتم»متافیزیک«کرد که از ترس می

معناي هب» متافیزیک«دهد که نبود ها هشدار میاندیشند. جاي دیگري به آنواقعاً فلسفی می
هاي عینتواند بین تمعناي درك فلسفی بد است که نمینبود درك فلسفی نیست بلکه به

ترتیب فلسفه تضاد درونی بین باورها اینبه11ارتباطی درونی برقرار کند.10ي فاهمهسویهیک
اربیان باسکدهد و خصلت انتقادي خود را نیز. بهها نشان میو پراتیک دانشمندان را به آن

که جهان استهاي علمی الف و ب اینفعالیتتواند به ما بگوید شرط احتمال فلسفه می
ا هتواند به ما بگوید که ساختارهاي این الیههاي س و ش باشد اما نمیتفکیک شده بین الیه

شدن معناي این گزاره اند. براي روشنها فعالآن الیهها درگونه هستند و کدام مکانیسمهچ
شود بیندیشیم که بر اساس آن گفته میداريي سرمایهزنم: به باور رایج در جامعهمیمثالی 

، نفسه کاربست قوانین طبیعی فیزیکنفسه فناوري و فیدارانه فیهاي سرمایهکه تکنولوژي
ورانه و آنوعی جبرگرایی فنترتیب بهاینمکانیک، شیمی و نظایر آن هستند و به

ها اي از پسامدرنابل این نظریه عدهشود. در مقآوري دامن زده مینفرایند ف» بودنطبیعی«
ي بارهردلیل دهمیناید از نفوذ علم آن خالص شد و بهاند که براي مقابله با نفوذ غرب بگفته

يشمول طبیعی را به مرتبهاند. یکی از این رویکردها قوانین جهانبحث کرده» علم بومی«
ترتیب خصلت اجتماعی و اینکشد و بهوري فرا میآساخت فندر کنندهتنها عامل تعیین

شمولشود. و دیگري با انکار وجود این قوانین جهانلحاظ تاریخی معین آن را منکر میبه
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ي آن کاهش دهد. ورانهآي فنکند تا روابط اجتماعی و تولیدي معینی را به جنبهتالش می
ید که در تواند به ما بگودیالکتیکی می-کلی درك فلسفیطور ي علم یا بهکه فلسفهالیحدر

سررو هستیم که در ارتباطی عمودي با هم بههجا با دو سطح یا دو الیه از واقعیت روباین
رو هستیم که با پاگیري و استقرار هشمول طبیعی روبسو با قوانین جهانبرند. از یکمی

ي علمی ساختارهاي جهان ی گوناگون و مطالعهترش علوم طبیعداري، و در فرایند گسسرمایه
ر گرفته کاي خاص در تولید وسایل تولیدي و غیر آن بهاطبیعی، با سرعتی مهیب و به شیوه

ه اجتماعی جامع-لحاظ تاریخی معین اقتصاديدهی بهاند. اما از سوي دیگر با یک سازمانشده
يهاي آن در وهلهورانه و نوآوريآفرایند فنرغم تاثیرپذیري خود از این رو هستیم که بههروب

روهاي دانیم که نیترتیب حاال میاینکننده در این رابطه است. بهنهایی تحلیل عامل تعیین
دانیم که قوانین طبیعی ن میوجود ندارد و در ضم» خنثی«و علم » خنثی«تولیدي 

بط دانیم که رواضمن میهم وجود ندارد. در» علم بومی«نام ند و چیزي بهاشمولجهان
- نندهکي نهایی تعییندر وهله«لحاظ تاریخی معین است که ي بهتولیدي حاکم بر هر جامعه

اال بیفزایم، اي را بر نکات بوري است. اما بالفاصله باید نکتهآگونگی تولید و کاربست فنهچ» ي
اي مثالً براي جامعهوريآتواند به ما بگوید که کدام نوع فنکه فلسفه نمیهم اینآن

ارهاي که به ساختگونه باید تولید شود زیراهوري اصوالً چآدارانه الزم است و این فنغیرسرمایه
دهی بدیل در این معنا آگاه نیست. از نظر چنین سازمانجهان فیزیکی و اقتصادي و هم

نیازي به علم صورت ایندادند درعیت آن را تشکیل میمارکس اگر پدیدارهاي جهان واق
مندي جهان و فرارفتن از سطح مندي براي درك الیهبود. بنابراین علم تالش نظامنمی

ها پردازي آني انضمامی و مفهومرو اندیشهها در قلمپیوستن این الیههمپدیدارها است. اما به
محصول البته هم علم و هم فلسفه12دیالکتیکی دارد.-اي است که تربیت فلسفیکار اندیشه

اره وها نیز هملحاظ تاریخی معین هستند و نتایج هر دوي آنهاي بهفعالیت اجتماعی انسان
تواند در معرض بازبینی و تصحیح قرار بگیرد.می

هم و بگویم لم را توضیح بدع-ي فلسفهپایگی تقابل دوگانهامیدوارم تاحدودي توانسته باشم بی
از هم نیاز دارند. حاال پسبرند و بهسر میدیگر بهکدو در پیوندي دیالکتیکی با یکه این

تنیدگی علم و فلسفه نوبت آن رسیده است که ببینیم اصوالً کشف بحث پیرامون درهم
شود وگونه انجام میو سپهر اجتماع چههاي گوناگون در سپهر طبیعتپدیدهمنديقانون

ندي اجتماعی را بررسی کنیم و م»قانون«ي بعدي تفاوت بین قانون طبیعی و در مرحله
را.» قانون تاریخی سرمایه«سپس نابسندگی اصطالح 
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جامعه؟وطبیعتدر»قانون«کشف
ي خود به جهان طبیعی و جهان اجتماعی را ناتورالیسم شناسانهباسکار رویکرد هستی

وحدت نوعی ه این معنا است که این رویکرد بهي ناتورالیسم بنامد. واژهمی13انتقادي
که از این منظر موضوع شناخت طبیعی و اجتماعی باور دارد. زیراشناسی در هر دو سپهر روش

ي اندرکار است. واژهظر و سازوکارهاي دستنهاي موردسپهر ساختارهاي پدیدهدر هر دو
- اینانتقادي در این اصطالح داللت بر تفاوت بین جهان طبیعی و جهان اجتماعی دارد. به

الح ناتورالیسم انتقادي هم شباهت و هم تفاوت بین این دو جهان را در نظر ترتیب اصط
همانی ننوعی ایگیریم که بهم فاصله میگیرد. با بیان تفاوت این دو جهان از پوزیتیویسمی

گیریم کهها از هرمنوتیک فاصله میرو معتقد است و با بیان شباهت آنروش در هر دو قلم
باور دارد. اما ابتدا از تفاوت بین این دو بگوییم. تفاوت مهم بین جهان به تفاوت محض این دو 

وابط اجتماعی استوارند و که ساختارهاي اجتماعی بر راستطبیعی و جهان اجتماعی در این
حاظ لها بهکه آناند. یعنی اینجهان طبیعی متفاوتشناسی از لحاظ هستیدلیل بههمینبه

د. ها هستنهاي معنادار و خودادراکی انسانفعالیت انسانی و کنششناسی مشروط به هستی
ها، معناها و باورها نیز اهمیت بسیاري دارد (دربرگیري دانیم که درك این کنشو البته می

ش اعنصر هرمنوتیک در کار پژوهشی). اما علم اجتماعی برخالف رویکرد هرمنوتیک مشغله
اش شرایط اجتماعی هاي اجتماعی نیست، بلکه مشغلهها و باورهاي افراد و گروهفقط کنش
رتیب تاینگیرند. بهها در آن شکل میاست که این کنشي ساختاريها و آن زمینهاین کنش

هند. دها را شکل میتوان جدا از ساختارهایی تفسیر کرد که پراتیک مادي انسانمعناها را نمی
وط به فعالیت و کنش و ادراك انسانی هستند جا که ساختارهاي اجتماعی مشردر ضمن از آن

هاي ژهتر از ابهاي علوم اجتماعی خصلتی اجتماعی و تاریخی دارند و بسیار بیشبنابراین ابژه
علوم طبیعی وابسته به شرایط و وضعیت معین هستند.

جا است که هر دو از ساختارها و جهان طبیعی و جهان اجتماعی در ایناما شباهت
رو لمویژه در قطور نسبی داراي دوام و ثبات هستند (بهشوند که بهایی تشکیل میسازوکاره

آورند) و همین هاي بسیار مدیدي دوام میاند و براي مدتطبیعت این سازوکارها فراتاریخی
ساختارسازد. این امر که جهان داراي پراتیک علمی و شناخت را ممکن میها است کهویژگی

بخشد.انش علمی نیز خصوصییت ساختاري میسازد و به درا ممکن میو نظم است علم 
رو طبیعی و اجتماعی مطالعه کنیم؟توانیم این ساختارها را در قلمگونه میاما چه
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کنم و سپس جهان اجتماعی را. گفتیم که کار ي جهان طبیعی را بررسی میابتدا مطالعه
د. مند هستنبیعی است. این ساختارها قانونهاي طي ساختارهاي پدیدهعلوم طبیعی مطالعه

بیان باسکار ذات چیزها دارد. مثال ساختار اتم هیدورژن مندي ریشه در ساختار یا بهقانونو 
اي است که در شرایط مناسب ترکیب دو اتم از اولی با یکی از گونهو ساختار اتم اکسیژن به

توان ساختار چیزها و طور میهد. اما چهدمند مولکول آب را تشکیل مینحوي قانوندومی به
رو علوم طبیعی این مطالعه از راه ترتیب دادن ها را مطالعه کرد؟ در قلمهاي حاکم بر آنقانون
يي آزمایشگاهی ممکن است. یعنی در محیط آزمایشگاهی بسته یک محرکههاي بستهنظام

که ورتیصبیان هیوم درکند یا بهمیعلیتی معین همیشه همان تاثیر و همان نتیجه را تولید 
رو اینها ازایشنظر باسکار آزمنامیم. بهمندي میدادها را قانونگاه ب و این توالی رويالف آن

کنند که شوند که سازوکارهاي طبیعی در جهان بیرونی در نظامی باز عمل میممکن می
ها وقتی دانشمند آزمایشگاهی آنشود. اماها در برابر حواس ما میمانع از بروز مستقیم آن

شان هست. نظام باز به محیط ي مناسبی ایزوله کند امکان کشفرا در نظام یا محیط بسته
دهد جایی که سازوکارهاي گوناگونی در ترکیب، تعامل، برخورد بیرون از آزمایشگاه ارجاع می

کنند. ف جهان را خلق میدادهاي مختلها و رويدیگر وجود داشته و پدیدهو در تقابل با یک
کنند، اما در ي آزمایشگاهی هم وجود دارند و عمل میاین سازوکارها بیرون از شرایط بسته

يجهت نیز شرایط بستههمینها را شناسایی کرد و بهتوان آنسختی مییرونی بهشرایط ب
نیم. کشناساییها راي عمل آنها الزم است تا بتوانیم نحوهآزمایشگاهی براي شناسایی آن

اي هنظر در محیط بیرون یا در نظام باز با فعالیت انبوهی از سازوکارزیرا فعالیت سازوکار مورد
. راحتی ممکن نیستدیگر درآمیخته است و امکان ایزوله کردن و در نتیجه شناسایی آن به

ل از الگوي افزاید که ساختارهاي واقعی در بیرون از آزمایشگاه مستقاو در همین زمینه می
کنند.ها عمل میگاهی در تقابل با آناگاه ب) و حتکه الف آنصورتیدادها (درواقعی روي

مند هستند و داراي ان قانونشي ساختارهايگوید که چیزها به واسطهباسکار در ادامه می
ی از ناشتوانند اعمال بشوند یا نشوند. در ضمن قوانین علیتی نیرو. اما این نیروها می/قوه

توجه ما را » نیرو/قوه«ي درك کرد. کلمهگونهرایشهاي باز باید گساختار چیزها را در نظام
هاي به وجود قدرت» گرایش«ي کند و کلمههاي اعمال نشده معطوف میبه وجود قدرت

ند که هستاي ها نیروهاي بالقوهداللت دارد که شاید تحقق نیافته باشند. گرایشاعمال شده
که در اینکه فعال باشند بیبیابند یا اینطور کامل تحققکه بهایناید اعمال شوند بیش

گویند میها نشان کنیم. گرایشکه ما دركاینیابند بیي خاصی تجلی یابند یا تحققنتیجه
ته ي تجلی نیافگویند چه چیزي احتماالً به شیوهکه چه چیزي اتفاق خواهد افتاد بلکه می
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ها ما را که تأثیرات بالفعل آن را ببینیم یا نبینیم. آناتفاق افتادن است، فارغ از اینل در حا
برند که در آن چیزها واقعاً در حال اتفاق افتادن هستند فارغ از به سطحی از واقعیت فرامی

ها و نیروهاي مختلفی در یک نظام باز وجود دارند اما شان. گرایشآمدهاي بالفعلنتایج و پی
یز نها یابند و درجه و میزان قدرت و تأثیر آنها به تحقق و فعلیت دست نمیي آنلزاماً همها

ل و علهاگرایشکننده یا ضدّهاي تعدیلدلیل وجود عاملتواند بهسان نیست. این مییک
مطالعه هستند.متقابل باشد که همگی قابل

شکل آزمایشگاهی در ها هم بههاي آنمنديي ساختارهاي اجتماعی و قانوناما آیا مطالعه
طبیعی هايهاي پدیدهعلت تفاوتبه این پرسش بهواسطهمحیط بسته ممکن است؟ پاسخ بی

در تحلیل «نوشت: سرمایهدانیم که مارکس درحال میاینماعی منفی است. و باو اجت
قدرت تجرید[هاي شیمیایی.آید و نه معرفکار میهاي اقتصادي نه میکروسکوپ بهشکل

ه کند کدان فرایندهاي طبیعی را در جایی مشاهده میفیزیک…]باید جایگزین هر دو شود
ترین نقش را در آن دارند، یا کننده کمدهند و تأثیرات مختلدر بارزترین شکل خود رخ می

از جریان فرایند در[زند که هر جا که امکان داشته باشد، در شرایطی دست به آزمایش می
رو توان دید که در قلممعنی میاینبه14».مطمئن باشد](تأکید از من است)حالت ناب خود
چه مارکس درنشیند. آیا از آنهاي شیمیایی میمیکروسکوپ و معرفجاي اجتماع تجرید به

ي توان چنین نتیجه گرفت که منظور او از تجرید همان نظام بستهگوید نمیباال می
فیلسوف ما شکل-تجرید در ذهن دانشمندجا با کاربست روشکه در اینآزمایشگاهی است 

) معینی را در هنگام منديکه مارکس هم ساختار و منطق (قانونگیرد؟ یعنی اینمی
توانندهایی که میي دیگر ساختارها و نیروها و قانونداشت فرایند پژوهش، جدا از همههعرض

ند بازسازي واقعیت در فکر داشته باشند، در حالت ناب بر این فرای» کنندهتأثیرات مختل«
چه که در باال پیرامون تفاوت نظام بسته کند؟ اگر چنین باشد آیا مطابق آنخود، پژوهش می

ریخ توانند در تاهاي) سرمایه یا ساختارهاي اصلی آن میمنديو نظام باز گفتیم منطق (قانون
ه کردیم به بحثی کنباید بناتعدیلی تحقق بخشند؟ آیا وهیچ جرحدر نظام باز خود را بییعنی 

که معموالً از گرایش نزولی نرخ خود را در شکل گرایش و نه قانون نشان دهند؟ مگر نه این
گوییم که ریشه در ساختارهاي اصلی سرمایه دارد. این کاهش نرخ سود در سطح سود می

ر حالت ناب خود یک قانون علمی بررسی ساختارهاي اصلی سرمایه یا منطق آن، یعنی د
ود هاي دیگري در مقابل خگرایشاست اما در سپهر باز تاریخ گرایشی نیرومند است که با ضدّ 

ی دانیم کحال ما هرگز نمیاینیش بسیار نیرومند است اما باشود. اگرچه این گرارو میهروب
داري را از این هم مرگ سرمایهدلیلهمینرا از پا خواهد انداخت. بهداريو چه زمانی سرمایه
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ي اخواهم اشارهي انتظار است. در پایان میراه انتظار کشیدن نه روش فعال که روش منفعالنه
ناي معاست. این بهسرمایههاي جدید بازسازيکه هدف دیالکتیسینداشته باشم به این

طبیعی و جهان اي بین جهانواسطهکه برخی اصطالحات مارکس را که شباهت بیاستآن
ها اصطالحاتی که با جاي آنکنند و بهتر استفاده میکند کماجتماعی به ذهن متبادر می

ز توان اه با حالت نخست میبرند. در رابطکار میتر بهجهان اجتماعی سازگارتر است بیش
رو استآننطق. تفاوت بین این دو اصطالح ازمندي یا قانون نام برد و در حالت دوم مقانون

یري ناپذبرد جایی که قوانین سرسخت و تخطیکه قانون معموالً به جهان طبیعی نسب می
بب سگاه مجبورند بهشمول هستند و البته در دنیاي باز بیرون از آزمایشوجود دارد که جهان

مفهوم منطق به جهان اجتماعی ارجاع -تعدیل شوند. اما واژهوحضور نیروهاي دیگري جرح
هاي اجتماعی تغییر از سوي عاملهمیشه قابلاندرکار که سازوکارهاي دستدهد ومی

هستند.
» یخیقانون تار«توانم به اطهاري انتقاد کنم که اصطالح کنم حاال در پایان مطلب میفکر می

چه که در باال گفته شد، تاریخ را باید نادرست استفاده کرده است. زیرا مطابق با آنرا به
باز تلقی کرد که در آن انبوهی از نیروهاي گوناگون، انبوهی از سازوکارهاي نوعی نظام 

علت نبودگوناگون و انبوهی از ساختارهاي گوناگون با هم در تعامل و برخورد هستند و به
در سطح تاریخی که در آن یک قانون علیتی بتواند خود را جدا از دیگر وجود یک نظام بسته

هاي تاریخیرسیم که در سطح تاریخی با گرایشاین نتیجه میها تحقق بخشد بهقانون
که تاریخ محصول تعامل ناپذیر. زیراهاي سرسخت و انعطافرو هستیم و نه قانونهروب

هاي مختلف گذاريبردهاي حاد طبقاتی و سیاستهاي مختلف و نسازوکارها و گرایش
کنند که وضعیت هایی را ایجاد میشوند و جریان پدیدهها است که با هم ترکیب میدولت

يشدههاي تأملها و تجربهدانیم (بر اثر پژوهشچه میدهند. اگرتاریخی خاصی را شکل می
ر دترین نیرویی است کهکنندهمندترین و تعیینترین، قدرتخودمان) که سرمایه بزرگ

د توانحال نمییناي سال گذشته عمل کرده است ولی بااندوي معاصر در طول سیصدجامعه
هایی که در سطح تاریخ در ي خود را متحقق کند. مقاومتبدون اختالل و مزاحمت اراده

ه خم ی موفق بحال در مقاطع مختلفبهشود تاکنندگی سرمایه انجام میهاي شئشبرابر گرای
ر هایی دیگجایی موقت آن با نظامانحراف آن از مسیرش و یا جابهاکردن این منطق و حت

ایم آن را به تاریخ گذشته تبدیل کنیم.شده است اما هنوز نتوانسته
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آلبریتون و موضوعات دیگري -سکین-هاي اونوتر به دیدگاههاي دیگر بیشدر نوشته
اي گذرا کرده است.ها اشارهپردازم که اطهاري فقط به آنمی
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لوفبور و شهر شورشی
بینش هانري لوفِبور

پرویز صداقت|دیوید هاروي

1هادر پاریس خود را در برابر پوستري یافتم که اکولوژیست1970ي هاي میانی دههدر سال

شیدن تصویر کها بودند که با بهنصب کرده بودند، آنان جنبش رادیکال فعالی در سطح محله
ي زیستی در شهر کرده بودند که به شهرْ خود را وقف خلقِ شیوهدیدگاه بدیلی نسبت

به زندگی شهري داشته باشد. آن پوسترْ تصویر تري نسبتمحیطی بیشحساسیت زیست
هایی در ها جانی دوباره به آن داده بود: گلکه زندگی در محلهمحشري از پاریس قدیم بود 

شان هاي کوچک که درهايها و کارگاهها و کودکان، مغازههایی پر از آدمها، میدانمهتابی
هایی که در ساحل رودخانه صفا هاي روان، آدمها، چشمهروي جهان باز بود، انبوه کافهبه

ام باشد)، زمانی ي ذهناي سبز همگانی (این شاید زادهجا فضاهجا و آنکردند، اینمی
که زدن یا کشیدن پیپ (عادتی که آن موقع ناپسند نبود، چنانمحسوس براي لذت از گپ

ها در اتاقی مملو از دود سیگار رفتم). ي محلی اکولوژیستي خودم به یک جلسهبه تجربهبنا
چنان کهنه و پاره شده بود که برخالف میل هاعاشق آن پوستر بودم، اما بعد از گذشت سال

اش کند.ام دورش انداختم. حیف شد! کسی باید دوباره چاپباطنی
کرد پاریس کهنه را ببلعد شدید بود. شد و تهدید میتقابل با پاریس جدیدي که پدیدار می

یم کرد که به شهر قدتهدید می2پالس دیتالیدر اطراف » پیکرغول«هاي بلند ساختمان
راهی بر گلوي شهر قفل شود. بزرگ3تور مانپارناسحمله کند و دستان ساختمان مفتضح 

ي روح در منطقههاي بلندِ بینهادشده بود، اسکان عمومی در ساختمانپیش4ریوگُشهکه در 
چه زمانی زندگی ها، فروپاشی کامل آنشدن انحصاري خیابانها، کاالییسیزدهم و در حومه

شکل گرفته بود، 5مارهها در وري در کارگاههایی بود که پیرامون پیشهمحلّهوجوش پرجنب
بلعیدند. را می7پالس دُوُژانگیز و معماري حیرت6بلویلهاي فرتوتها، ساختمانخیابان

هاي ي محلهکه همهداد ) پیدا کردم که کمباینی را نشان می8کاریکاتور دیگري (اثر باتلیه
هاي هاي بلندِ مسکنها ساختمانآنجاي بلعید، و بهکرد و میپاریس قدیمی را خرد می
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آوردند. در گذاشت که همه در ردیف مرتبی در مسیرش سر از زمین بر میعمومی برجا می
عنوان یکی از تصویرهاي اصلی استفاده از آن کاریکاتور به9وضعیت پسامدرنیتهکتاب 

دم.کر
تمامی در کشاکش یک بحران وجودي بود. کهنه دیگر به1960ي پاریس از اوایل دهه

روح و تهی از تأمل بود. فیلمناك، بیتوانست ادامه داشته باشد، اما نو بیش از حد وحشتنمی
، حسّ این لحظه را دانمي او میدو یا سه چیزي که دربارهبا نام 10ژان لوك گُدار1967

ان شداد که کار روزانهدهد. این فیلم تصویر مادران متأهلی را نشان مینشان میزیباییبه
کشیدند، در قدر که نیاز مالی داشتند ماللت روحی نیز میگري بود، آنان همانروسپی

هاي امریکایی به پاریس، جنگ در ویتنام (که زمانی ي شرکتي فیلم هجوم سرمایهزمینهپس
ها، ها و برجراهوساز بزرگها شد) رونق ساختي امریکاییآن روز مسالهي فرانسه بود ومساله

جا منظورمهاي شهر بود. اما در اینها و فروشگاهعقالنیت در خیابانگراییِ فاقدو ورود مصرف
11نیپردازانه و ویتگنشتایگویی غریب و خیالبرداشت فلسفی گدار نیست که نوعی پیش

شد باور داشت.چیز در کُنه خود یا جامعه نمیآن احتماالً به هیچپسامدرنیسم بود که در 
را حق به شهري ي تأثیرگذارش دربارهبود که هانري لوفبور رساله1967در همان سال 

که واکنشی به دلیل آناست. فریادْ به12نوشت. وي گفت این حقْ یک فریاد و یک درخواست
گفت به این روزمره بود. درخواستْ در حقیقت به ما میبار زندگی درد وجودي بحرانِ غم

ر و تر ازخودبیگانه، معنادارتدقت نگاه کنیم و زندگی شهري بدیلی بسازیم که کمبحران به
خوش صیرورت، چون همیشه در نزد لوفبور، پرتعارض و دیالکتیکی، دستتر، و همسرزنده

ي تازگیِ گیري جاودانهخوش پیستبخش) و دناك و نیز لذتخوش رویارویی (هراستدس
13ناشدنی باشد.درك

هاي لوفبور توانیم نوشتهها کامالً استادیم. بنابراین میها در بازسازي تبارِ اندیشهما دانشگاهی
در 16فوریهجا،در آن15هنیچجا،در این14رهایدگدر این دوره را برداریم و یک کمی از

ناپذیري از مارکس و البته ساختار اجتناب18وفوکو17رآلتوسجاي دیگري، نقدهاي ضمنی
را از آن استخراج کنیم. این واقعیت که این رساله براي تجلیل از صدمین سالگرد انتشار جلد 

که خواهیم دید معنایی سیاسی شد درخور یادآوري است زیرا چناننوشتهسرمایهنخست
کنیم نقشی است که حساسیتِ برخاسته از یچه ما دانشگاهیان اغلب فراموش مدارد. اما آن

ها پدید آورده وقتی کلّ کند، حسّ ناگزیر حسرتی که ویرانیهاي دوروبرمان ایفا میخیابان
هایی که توگویی از ناکجا شود یا غولخوش مهندسی مجدد میدست)لیالههایی (مانندمحله
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ها، له در خیابانبر سر این یا آن مساتظاهرات سبب راه با شور یا یأسی بهدارند، همسر برمی
ها هاي مهاجر زندگی را به محلهشود وقتی گروهو امیدهایی که در خفا پدیدار می

هاي ي سیزدهم در میان برجهاي ویتنامی در ناحیهگردانند (آن انبوه رستورانبازمی
هايسرکوبنشینان، ي حاشیهگینانههاي عمومی)، یا یأسِ ناشی از نومیدي خشممسکن

هاي اعتنایی فزاینده در حومهکاري و بیبار بیرفته در خستگی ماللتپلیس و جوانیِ از دست
شود.هاي پرآشوب میي ناآرامیروحی که سرانجام صحنهبی

تر که پیشدلیل آنا حساس بود، نه صرفاً بههي اینیقین دارم که لوفبور عمیقاً به همه
ي ي جغرافیاي روانی شهر، تجربهها با ایدهو پیوندهاي نظري آن20گرایاني موقعیتشیفته

ش ارشد کالبدي شهر پاریس، و قرارگرفتن در معرض نمایش بود. تنها کافی بود درب آپارتمان
دلیل ایناش برانگیخته شود. بهباز کند و در خیابان قدم بزند تا احساسات21رو رامباتورا در

که لوفبور (چنان1968مه » فَوَران«پیش از حق به شهرکهکنم بسیار مهم استفکر می
کند که در آن چنین فورانیي وي وضعیتی را ترسیم میبعداً آن را نامید) نوشته شد. رساله

در 22نانتهوبیش ناگزیر است (و لوفبور نقش کوچک خودش را درپذیر که کمتنها امکاننه
هاي شهري جنبشداد ریشههاي بعدي این رخر بررسیحال، داینگیري آن ایفا کرد). باشکل

ه هاي شهري کم که جنبشامضمونی بود که عمدتاً نادیده انگاشته شد. من بر این گمان68
ها ـ در آن شورش حضور داشتند و به هاي اکولوژیستآن هنگام وجود داشت ـ مثالً جنبش

د. نی و ماهرانه، یاري کردناشکالی نهاهاي سیاسی و فرهنگی آن، ولو به گیري درخواستشکل
ي ندگی شهرهاي فرهنگی در زم دگرگونیاگمانش ندارم، بهااین، هرچند دلیلی برايبرعالوه

وارگی کاالیی، ي خود را در نقاب بتي عریان که چهرهکه سرمایهکه بعداً رخ داد، چنان
چندان نقشی نه68بعد از شاند، در خمودگرایی فرهنگی پوو مصرف23بازاریابی ویژه،

اش را و دیگران پایهکه ژان پل سارترلیبراسیونيمعصومانه ایفا کرد (مثالً روزنامه
رادیکال و فردگرایانه بود اما لحاظ فرهنگی به1970ي تدریج در اوایل دههگذاشتند به

رو انه، میگرایانه سر ستیز داشتلحاظ سیاسی، اگر نگوییم با چپ جدّي و سیاست جمعبه
بود.)

خوش نوعی تجدید ي حق به شهر دستاین نکات را از آن رو خاطرنشان کردم که اگر ایده
ي اخیر رخ داده است، این میراث فکري لوفبور نیست که باید که در دههحیات شده، چنان

رچه دتواند مهم باشد). آنبراي تبیین این نوزایی به آن رو آوریم (هرچند این میراث می
تر است. و لوفبور هد خیلی مهمدهاي اجتماعی شهري رخ میها، در بطن جنبشخیابان
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بود. مثالً تردید با آن موافق میبزرگ و منتقد ماندگار زندگی بدونعنوان یک دیالکتیسین به
1990ي سازي برزیل در دههسازي و دموکراتیکاین واقعیت را که تالقی غریب نولیبرال

ي حق به شهر پدید آورد باید ناشی از در زمینه2001انون اساسی برزیل در بندهایی در ق
برد ي مسکن، در پیشویژه در حوزههاي اجتماعی شهري، بهقدرت و اهمیت جنبش

عالِ اس فبرد احسسازي دانست. این واقعیت که این اقدام قانونی به تحکیم و پیشدموکراتیک
کند، نه میراث نامد) کمک میآن را می24یمز هلستونکه ج(چنان» گرانهشهروندي شورش«

له است که چه کسی کیفیت زندگی سبب مبارزات مستمر بر سر این مساه بهلوفبور، ک
ریزي بودجه«چنین این واقعیت که چیزي همانند هم25زند.ي شهري را رقم میروزانه

گیري دموکراتیک مستقیماً در که طی آن ساکنان عادي شهر از طریق تصمیم» مشارکتی
المللی که داري بیندر سرمایهکنند، هاي شهرداري مشارکت میها در بودجهتخصیص سهم

ش را بر زندگی ایر مخربتأث1990ي شود و از اوایل دههاي نولیبرالی میشکل سبعانهبه
ار گویی هستند بسیروزمره تشدید کرده است، براي بسیاري از مردم که در پی نوعی پاسخ

بخش بوده است. جاي شگفتی ندارد که این دو مدل در پورتو الگرهِ برزیل، مکان مرکزي الهام
، توسعه یافته است.»مجمع اجتماعی جهانی«
هاي اجتماعی در مجمع انواع و اقسام این جنبش2007ئن عنوان مثالی دیگر، وقتی در ژوبه

ائتالف ملی براي حق به گرفتنداجتماعی ایاالت متحده در آتالنتا گرد آمدند و تصمیم
آنجلس) تشکیل دهند، تاحدودي سلی در شهرهایی مانند نیویورك و لهاي فعا(با بخششهر

ها که اکثر آنآنرزیل بودند، بدونعی شهري در بهاي اجتماوردهاي جنبشآملهم از دست
ان ل خاص خودشهاي مبارزه بر سر مسائبعد از سالنام لوفبور را شنیده باشند. فردفرد آنان 

به فقرا، تمایز و مانند آن) به این ها، اعمال تبعیض نسبتجاییجابهها، خانمانی، بازسازي(بی
ی رقم طور کلرزه بر سر شهر بهص خودشان را مبانتیجه رسیدند که چارچوب مبارزات خا

د اوتی پدید آورنتري دارند که تفدیگر آمادگی بیشراه یکهمزند. آنان فکر کردند بهمی
ي دارند بتوان در جاهاي دیگر اهاي مختلف را که سنخیت مشابهکه جنبشمشروط به آن

هاي هروست که ایدآنازي لوفبور نیست بلکه دقیقاً هاپیمانی با ایدهپیدا کرد، این نوعی هم
هاي شهرهاي بیمار برخاسته ها و محلههاي خودشان اساساً از کف خیابانلوفبور مانند ایده

هاي حق به شهر (هرچند با آیی اخیر، گزارش شده که جنبشبود. بنابراین در گردهم
26هاي متفاوت) در بسیاري از شهرهاي سرتاسر جهان فعال هستند.گیريجهت
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ي حق به شهر اساساً برخاسته از مدها و ن بگذار بر سر این نکته توافق کنیم: ایدهبنابرای
ها دانیم بسیاري از این گرایشکه میفکري نیست (هرچند چنانهاي مختلف روشنجاذبه

فریادي براي یاري و معاش مردم يمثابهها، بهها و از محلهش از خیابانوجود دارد). این جنب
فکران گونه دانشگاهیان و روشنپا خاسته است. پس چهاین روزگار نومیدي بهشده در سرکوب

کرد) به این فریاد و درخواست پاسخ بر آن تأکید میگرامشیکه(ارگانیک و سنتی، چنان
هايکه پاسخپاسخ لوفبور سودمند است ـ نه ایني جاست که بررسی نحوهدهند؟ در این

کند میفرق1960ي کند (وضعیت ما خیلی با دههاي مهیا میآمادهازپیشهاي لوفبور طرح
آنجلس، سائوپائولو و ژوهانسبورگ خیلی با پاریس فرق دارند)، هاي بمبئی، لوسو خیابان

ه این ي پاسخ بمی براي نحوهي پژوهشِ انتقادي دائوي در زمینهبلکه چون روش دیالکتیکی 
بخشی براي ما باشد.لگوي الهامتواند افریاد و درخواست می

منتشر شد (اثري که تاحدودي 1965که در کمون پاریسيویژه بعد از مطالعهلوفبور به
ر هاي انقالبی، اگي این موضوع بود) دریافت که جنبشگرایان دربارهمتأثر از تزهاي موقعیت

درنگ وي را را در تضاد بیله کنند. این مساساحتی شهري پیدا مینه همیشه، بارها و بارها 
نگ هآبا حزب کمونیست قرار داد که معتقد بود پرولتاریاي شاغل در کارخانه نیروي پیش

در شهري حق بهدربارهايرسالهتغییر انقالبی است. تردیدي نیست که لوفبور با انتشار
ارف عمارکس ، قصد برانگیختن تفکر متسرمایهصدمین سالگرد انتشارداشت یکبزرگ

و داده بود، ولبرد انقالبی نگاه به شهر اهمیت چندانی در راهمارکسیستی را داشت که هیچ
د.شپردازي میدادي کانونی اسطورهرخيمثابهر تاریخ این جریان کمون پاریس بهکه دآن

بی ي کارگزار تغییر انقالمثابهبه» ي کارگرطبقه«در استناد به شالوفبور در سرتاسر متن
ي کارگر انقالبیْ مرکب از کارگران شهري است نه صرفاً گفت که طبقهطور تلویحی میبه

بندي کارگران کارخانه. وي بعداً دریافت که این نوع متفاوتی از آرایش طبقاتی است: تقسیم
نایافته و سیّال، نه نبخش، داراي اهداف و نیازهاي چندگانه، اغلب سیار، سازماشده و بخش

واره با آن موافق بودم (حتا پیش جا. این تزي است که من همصورت منجمد در یکبهکه این
تر آثار شناسی شهري (از همه مهمهاي بعدي در جامعهکه لوفبور را بخوانم)، و تالشاز آن

) بر این ایده تأکید کرد. اما 27مانوئل کاستلزیکی از دانشجویان سابق اما متفاوت لوفبور،
له وجود دارد که بخش اعظم چپ سنتی در اتکا به پتانسیل انقالبی مساچنان اینهم

اي صرفاً هعنوان کوششها اغلب بهمشکل دارد. این جنبشهاي انقالبی شهريجنبش



دیوید هاروي|236

ه انقالبی شوند و بنابراین نیل مشخص (نه سیستمی) نادیده گرفته مطلبانه بر سر مسائاصالح
ل طبقاتی.هاي اصیروند و نه جنبششمار میبه

ي لوفبور و کار آن دسته از ما که اکنون در پی آن هستیم گرایانهبنابراین بین جدل موقعیت
حال، هران کنیم پیوندي وجود دارد. بهگرایانه، عنوکه حق به شهر را از منظر انقالبی، نه اصالح

جهان ي ما اهمیتی دوچندان یافته است. در بخش اعظممنطق موقعیت لوفبور در زمانه
کارگر يکه طبقهها یا ناپدید شده و یا چنان تقلیل یافتهرفته کارخانهداري پیشسرمایه

رش ساخت و گستکاهش داده است. کار پراهمیت و دائماً در حال صنعتی کالسیک را کامالً 
تْ با وقنحو روزافزونی با نیروي کار فاقد امنیت شغلی، اغلب پارهاستمرار زندگی شهري به

جایگزین 28»پریکاریا«اصطالح شود. بهنایافته انجام میمزد ناچیز و سازمانتدس
ي ما وجود داشته ي سنتی شده است. اگر قرار است جنبشی انقالبی در زمانه»پرولتاریا«

شدن است) باید به حال صنعتیاین بخش جهان (برخالف چین که در کم درباشد، دست
گونه ال سیاسی عمده این است که چهونایافته اتکا کرد. سسازمانبرانگیز و ي بحث»پریکاریا«

دهی کرد. بخشی از توان در یک نیروي انقالبی خودسازماناي را میهاي جداگانهچنین گروه
هاي آنان است.ها و سرشت فریادها و درخواستي ما درك خاستگاهوظیفه

اید توانست باشد. شها چه مییستمطمئن نیستم که پاسخ لوفبور به رؤیاي پوستر اکولوژ
آورد، اما تز وي در مورد شهر، ازاش لبخندي میمثل من این دیدگاه بازیگوشانه بر چهره

ي منتقد کند که و)، بیان می1970(انقالب شهرييش دربارهاتا کتابحق به شهر
یرا است. زگاه وجود نداشته اي است که هیچبه شهرنشینینوستالژي این پوستر نسبت

بودم این بود که شهري که ما زمانی شناخته و تصور ندي لوفبور که من هم با او موافقبجمع
اام و حتوافقبندي مش. من با این جمعاتوان از نو ساختکرده بودیم زود ناپدید شد و نمی

هرهاي شها در برخیي زندگی تودهتري بر آن دارم، زیرا لوفبور شرایط شوربختانهتأکید بیش
اش در گذشته (مانند شهرهاي رنسانس ایتالیا در توسکانی) را شرح نداد. وي در موردعالقه

کشی در ها بدون آب لولهبخش اعظم پاریسی1945مورد این واقعیت چیزي ننوشت که در 
پختند) درها از گرما میزدند و تابستانها یخ میبار مسکن (که در زمستانوضعیت وخامت

ي کم در دههشد دستکردند و کاري که بایست انجام میزوال زندگی میاي روبههمحله
ساالرانه بود دهی این کار دیوانله این بود که سازمانبراي اصالح آن انجام شد. مسا1960

دادِ دموکراتیک یا اندکی تفکر اي درونگر فرانسه انجام داد، بدون ذرهکه دولت مداخله
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نقش و نگاري بر مناسبات ممتاز طبقاتی و سلطه در نمایش کالبدي شهر آور، و صرفاً نشاط
بود.

ند شهر گویها میانگلیسیکه ي شهري و روستایی یا چنانرابطهچنین دریافت کهلوفبور هم
و دشدنشکل بنیادي دگرگون شده است. او دریافت که دهقانان سنتی ناپدید میو ده به

ي جدیدي در قبال طبیعت گرایانهکه رویکرد مصرفنحويهشد، هرچند بروستاها شهري می
هاي سرسبز و آالینده و کرد (از تعطیالت آخر هفته و آسایش در روستا تا حومهارائه می

ي کاالهاي کشاورزي در بازارهاي شهري رسیده دارانه، تولیدگرایانه به عرضهرویکردي سرمایه
ریافت گویانه داین، وي پیشبري زارعان بود). عالوهي خودبسندهبودیم که در تقابل با کشاورز

ي ي امرمثابهي حق به شهر (بهو در چنین شرایطی مساله» شودانی میجه«که این فرایند 
د تري در مورتعریف مشخص باشد) بایست راه را به پرسش مبهممشخص یا هدفی که قابل

تولید فضاتر حقپرسش عامحق زندگی شهري بگشاید، که بعداً در تفکر وي در مورد
) شکل گرفت.1974(

روستایی با شتاب متفاوتی در سرتاسر جهان پیش رفته -بندي شهريشدن تقسیمرنگکم
ینی بینی کرده بود. شهرنشاست، اما تردیدي نیست که در همان مسیري است که لوفبور پیش

74نواحی روستایی از اکنون در برابر چشمان ماست، درصد ساکنان ي چین همسرآسیمه
طی چانگ کینککاهش یافت و جمعیت2010درصد در 50به حدود 1990درصد در 

میلیون نفر افزایش یافت. هرچند بسیاري از فضاهاي سکونتی در اقتصاد 30نیم قرن اخیر تا 
ها اني انسست، بنابراین تودهتر شده اها بسیار تکمیلجهانی هستند که این فرایند در آن

اند.شده جذب شدهها و فشارهاي زندگی شهرينحو روزافزونی در چارچوب اضطرابهب
شود: ادعاي حق به شهر در حقیقت ادعاي چیزي است که له مطرح میجا یک مسادر این

عالوه، حق به شهر یک دالّ تهی داشت). بهگاه وجود میدیگر وجود ندارد (اگر حقیقتاً هیچ
است که چه مدلولی در آن قرار داده شود. فعاالن بخش مالی و چیز منوط به آناست. همه

شان است. اما در توانند مدعی آن شوند، و تردیدي نیست که حقّ وسازکنندگان میساخت
ر ناگزیر دتوانند اعمال حق کنند. ما بهگونه میها و مهاجران غیرقانونی چهخانمانمقابلْ بی

حال عینرسمیت بشناسیم، و دررا باید بهکسانیحقوق چهگیریم که برابر این پرسش قرار می
قدرتْ سرنوشت حقوق برابر را رقم «کند بر آن تأکید میسرمایهکه مارکس درچنان

ا مبارزه براي تبلور زمان بتعریف حقْ خود موضوع مبارزه است و این مبارزه باید هم»: زندمی
دارانه به قتل رسانده است، این حاکم سرمایهيپیش برود. شهر سنتی را توسعهمادّي آن به
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ایان و پانباشت سرمایه در جهت رشد بیي اضافهلهناپذیر براي مساربانی نیاز پایانشهر ق
محیطی و سیاسی آن. لوفبور آمدهاي اجتماعی، زیستنظر از پیشود؛ صرفمارپیچی شهر می

تمامی متفاوتی از شهر نسبتي سیاسی تخیل و تجدید ساخت نوع بهگوید یک وظیفهمی
شود. اما این شهر بدون و شهري میاي است که جهانیبه آشفتگی انزجارآور جنون سرمایه

يمثابهي بهي شهرداري که بر دگرگونی زندگی روزانهسرمایهمند ضدّ خلق جنبش قدرت
تواند تحقق یابد.هدف خویش تأکید کند نمی

یا دانست، سوسیالیسم، کمونیسمخوبی از تاریخ کمون پاریس میبهکه لوفبور کامالً چنانهم
خیلی ساده واکنش نیروهاي 29در همین ارتباط آنارشیسم در یک شهر ناشدنی است.

ش است، اگر تجاوز اي شهر، قطع خطوط عرضه و به گرسنگی کشاندنبورژوایی محاصره
در 1871که در چنانعام نکنند (همکنند قتل ي آنان را که مقاومت مینظامی نکنند و همه

ها، محل پرورش ایدهيمثابهبهمعنا نیست که باید از شهر مون پاریس رخ داد). اما این بدانک
هاي انقالبی روگردان شویم. تنها زمانی که سیاست بر تولید و بازتولید ها و جنبشآرمان

ود خیزد متمرکز شب از آن برمیفرایند مرکزي کار که ضربان انقاليمثابهزندگی شهري به
پذیر داري که توان دگرگونی رادیکال زندگی شهري را دارند امکانسرمایهبسیج مبارزات ضدّ

کنند و استمرار خواهد بود. تنها زمانی که دریافته شود آنانی که زندگی شهري را خلق می
اي آنان حقی اند هستند و یکی از ادعاهچه تولید کردهبخشند مدعیان اصلی آنمی

شان است، ما به سیاستی شهري ناشده براي ساختی شهري براساس تمایالت قلبیبیگانه
اما »شاید شهر مرده باشد«گوید رسد لوفبور مینظر میکه معنادار خواهد بود. بهرسیم می

»باد شهر!زنده«
بناي کالبدي رمگیري یک رؤیا است؟ تردیدي نیست که بگیري حق به شهر پیبنابراین آیا پی

گیرد. ها جان میقدر که با عمل، با بینشمحض چنین است. اما مبارزات سیاسی، همان
هاي درآمد از میان جماعتمرکب از مستأجران کمائتالف حق به شهرهاي عضوگروه

کنند که تمایالت و نیازهایشان را تأمین اي مبارزه میپوستی که براي آن نوع توسعهرنگین
شان در برخورداري از مسکن و خدمات اولیه مبارزه هایی که براي حقخانمانکند؛ بیمی
شان در برخورداري از فضاهاي امن حقپوست براي کنند؛ جوانان دگرباشِ کارگران رنگینمی

کنند. در پالتفرم سیاسی مشترکی که براي نیویورك طراحی کردند،عمومی مبارزه می
ی رستنها دستتر از عموم بود که نهتر و گستردهوجوي تعریفی شفافدر جستائتالف

ك اي مشترآن قدرت بیابند تا فضاهبرصطالح فضاي عمومی دارند که عالوهاحقیقی به به
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ار و وتاریخی شمایل» شهر«سازي و اقدام سیاسی خلق کنند. اصطالح اي براي اجتماعیتازه
شهر بر 30،اشهر خدشود.گیري معناهاي سیاسی متبلور مینمادین دارد که عمیقاً در پی

يمثابهشهري، بهي تمایل آرمانابژهيمثابهي بین شهر و شهروندي ـ شهر بهطهراب31،فراز
ماً در حال تغییر ـ همه به شهر معنایی علقْ درون نظم فضایی ـ زمانیِ دائفضاي متمایز ت

ر این ي لوفبور که دکند. اما نکتهمندي را بسیج میدهد که تخیل سیاسی قدرتسیاسی می
هاي که تاکنون پراتیکاستراه آنان بود، آنگرایان که هممورد اگر نه مرهون موقعیت

ن شهر وجود داشته که خود سرشار و آکنده از امکانات بدیل است.متعددي درو
اي با این مفهوم نزد فوکو دارد) تصویرگر در نزد لوفبور (که تفاوت ریشه32مفهوم دگرشهر

ه پذیر، کتنها امکاننه» امري متفاوت«پذیري است که در آن ي فضاهاي شهري امکانآستانه
اهانه ي آگاضرورتاً از برنامه» امر متفاوت«قالبی است. این اي براي تعریف مسیرهاي انشالوده

شان معنا کوشند به زندگی روزمرهکه مردم میچنانطور اخص همشود، بلکه بهناشی نمی
آورند. چنین عملکردهایی فضاهاي شان آن را پدید میبخشند عمل و احساس و درك

آورد. نباید در انتظار باشیم که انقالبی بزرگ چنین ي فضاها پدید میدگرشهري را در همه
در نه است: خودانگیختگیي جنبش انقالبی لوفبور نظمی واروفضاهایی را پدید آورد. نظریه

ناگهان، ولو براي هاي دگرشهرگراي جدا از هم شود؛ وقتی گروهخلق می» فوران«ي لحظه
اي متفاوت را درك طور ریشهکانات عمل جمعی براي خلق چیزي بهاي گذرا، املحظه

کنند.می
ی مرکز سنتشود. آمدن در نزد لوفبور با تالش براي مرکزیت یافتن نمادین میاین گردهم

اش وجود دارد که بارها و بارها و اشتیاقی براي اعادهشهر از بین رفته است. اما انگیزه
اهره، مادرید، هاي قکه اخیراً در میدانچنانآورد، همي سیاسی پدید میآمدهاي گستردهپی

گر . دیایممدیسون، ویسکانسین و اکنون پارك زاکوتی نیویورك دیدهآتن، بارسلون و حتا
زبان آوریم؟مان را بههايها و درخواستفریادهم آییم تا توانیم گردِگونه و دیگر کجا میچه

گري شهري که بسیاري اکنون آن را به لوفبور اما در این نقطه است که رمانتیسیسم انقالبی
هاي دانند در برابر سترگی درك وي از واقعیتاش میباختهکنند و وي را دلمنسوب می

هاي رؤیاییِ بدیل خودانگیخته شتابان شکند. لحظهداري و قدرت سرمایه درهم میمایهسر
ور که لوفبردید جریان خواهند یافت (چنانتاگر از سرچشمه مسدود نشود، بدوندر گذرند، و

له در مورد فضاهاي متفاوت ي آن بود). همین مساواسطهاهد بیش68هاي پاریس در خیابان
ي وانقالب شهرياست که بستر مستعدي براي جنبش انقالبی است. دردگرشهر صادق 
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سطحی لی بر تکهاي شهري) وفادار ماند. این ایده نه بدیي دگرشهر (پراکتیسبه ایده
ت) که در داري و دولي سرمایهیافتهشده و عقالنیتنظم فضایی تکمیليمثابه(ایزوتوپی) (به

اوت تف««گفت گر است. وي مییک آرزوي تبیینيمثابههشهر بجدال با آن و نیز با آرمان
هاي آنومی فضاهاي گروه…توان دریافتصورت پویا میرا تنها به33»دگرسطح-سطحتک

»یابد.سازند که سرانجام پراکسیس مسلط بر آن سلطه میدگرسطح را می
و ي نهایی محوظیفهقدر آگاه بود که دریابدهاي مسلط آنمندي و قدرت روشلوفبور از توان

نقالبی است. کلّ سیستم انباشت دائمی تر اها از طریق یک جنبش بسیار گستردهاین روش
کشانه و قدرت دولتی را باید سرنگون کرد و راه ساختارهاي طبقاتی بهرههمداري بهسرمایه

اه گجایگزین ساخت. ادعاي حق به شهر یک راه ـ یک ایستگاه در مسیر آن هدف است. هیچ
ترین رسد یکی از مناسبنظر میشکل روزافزونی بهچند بهتواند باشد، هرنفسه نمیهدفی فی

مسیرهایی است که باید در پیش گیریم.
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امین حصوري

نقد «در » ایراندرکارگريجنبشهايگزینه«محمد مالجو در مطلبی که اخیراً با عنوان 
ي تعیین منتشر کرده است، به موضوع بسیار مهمی پرداخته است که با نحوه» اقتصاد سیاسی

ر که بخش فعال طبقه کارگر در براباستراتژي براي جنبش کارگري پیوند نزدیکی دارد: این
ش قرار گیرد.ادرازمدتتواند اتخاذ کند که در جهت منافع شرایط کنونی چه سیاستی می 

ي ه چالش گیرندهاي که مالجو در ابتداي مقاله از مجموعه نیروهاي ببنديبر مبناي دسته
روي طبقه کارگر را کار معقول پیشِ دهد، در بخش پایانی مطلب، راهه میوضعیت موجود ارائ

هاي شیوهداند که خواهان دگرگونی در هایی میراهی با مبارزات ضدّاستبدادي طیفهم
ادي در ساختار اقتصـ نظر طبقه کارگرموردـ که به دگرگونی بنیاديآنداري هستند، بیزمام

طلب خواهی با جریانات اصالحاز تحولدانیم هژمونی این نوعنظري داشته باشند (و می
داخلی است).

مندان هعالقاجتماعی طبقه کارگر، در میان عیین استراتژي براي پراتیک سیاسی/ي تدر حوزه
شده مواحه زبان عمدتاً با دو دیدگاه قطبیهاي فارسیکارگري در فضاي رسانهو فعاالن

ي هترین وظیفناپذیر سندیکالیسم، مهمشویم: یکی از این دو با تکیه بر اصل خدشهمی
هاي صنفی، متشکل شدنکارگران (و فعاالن کارگري) را پافشاري بر طرح خواستهروي پیشِ

یافتن قانونی حق کاها و رسمیتیها و تالش براي احیاي عمومی سندین خواستهحول ا
ر ن کارگران دشدمنظر درگیراینداند. ازاعتصاب براي کارگران میتشکیل سندیکا و حق 
ها و موجب تضعیف و پراکندگی آناگر ضرورتی به این کار باشد)،پیکارهاي سیاسی (حتا
ه و ستکه در شرایط بشان خواهد شد؛ ضمن اینهاي طبقاتیاولویتدور شدن کارگران از 

هاي صنفی و حق تشکیل حقوقی، نفس پافشاري بر خواسته-هاي فراوان قانونیمحدودیت
ست ترین سیاتواند مهمسندیکا و حق اعتصاب، در بطن خود ماهیتی سیاسی دارد که خود می

طبقه کارگر در شرایط کنونی باشد.
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که فعالیت هاي سندیکایی یا معطوف به سندیکا را بدون پیوند با ر ضمن ایني دیگدسته
ي کارگر (در راستاي عدالت اجتماعی و یا افق سوسیالیستی)، نارسا ملزومات سیاسی طبقه

گر مشارکت سیاسی طبقه کاردانند، و در تناقض با جایگاه و نیازهاي تاریخی طبقه کارگر می
هايکارگري نداشته باشد و یا خواستهبويوا که مشخصاً رنگهایی ربشها و جندر حرکت

صوص مبنا در خهمینشمارند. قائلین به این رویکرد، برکارگر را بازتاب ندهد، مردود میطبقه
آمیز) اتخاذ کردند و آن را فیموضعی انفعالی (و گاه ن1388دادهاي سیاسی سال روي

هاي عمدتا هژمونی جناحهاداد کردند. آنر قلمي کارگهاي طبقهارتباط با خواستهبی
کنند.داد میطلب بر جنبش پساانتخاباتی را مبنایی براي صحت این رویکرد خود قلماصالح

چنان واجد هاي عمده موجود، همي قوا میان جناحي موازنهلحاظ نحوهشرایط کالن کشور، به
سد که رنظر میرو، بهانجامید، ازاین1388هاي سال همان انسدادهایی است که به التهاب

دادهایی باشد که تواند آبستن رويرو و نتایج آن میجمهوري پیشِانتخابات ریاست
که نویژه ایکننده است. بهسوي آن براي حیات سیاسی و اقتصادي آتی مردم تعیینوسمت

اي اقتصادي هروي حادتر سیاستطی چهار سال گذشته فشارهاي معیشتی حاصل از پیشْ
یل کرده است. با این توضیحات، هاي تازه اي را به فضاي عمومی جامعه تحمنولیبرالی، تنش

هایی از ؤلفهاخیر محمد مالجو کمابیش با در نظر داشتن چنین ميرسد مقالهنظر میبه
در ي کارگرگري سیاسی طبقهکاري بدیل براي دخالترو)، اتخاذ راهوضعیت موجود (و پیشِ 

شمارد.وندها و تحوالت سیاسی آتی را ضروري میر
ي تعامل ي نحوهي یادشده واجد برخی ابهامات جدي دربارهحال از دید نگارنده، مقالهاینبا

ي دموکراتیک و نیروهاي درگیر خواهانهطبقه کارگر (جنبش کارگري) با فرایندهاي تحول
نویسنده آن را به فرصت دیگري در آن است. روشن نکردن این ابهامات (که ممکن است 

دي بر برتواند یا به تکرار بدیهیاتی منجر شود که مازادي سیاسی/راهواگذار کرده باشد) می
سی به تحوالت سیاکه طبقه کارگر نباید نسبتهایی نظیر اینها مترتب نیست (گزارهآن
ی پیشین در فضاي پساانتخاباتکاري بیانجامد که از قضااعتنا باشد) و یا به تکرار و تأیید راهبی

گر با جدیت دنبال و ترویج شد، هایی از فعالین سیاسی حامی طبقه کارهم از سوي طیف
ان ي کارگر به ارمغکه در عمل گشایشی در سرنوشت جنبش و یا حیات سیاسی طبقهآنبی

و سر یان دنهادي از مدیالکتیکی براي یافتن همتوان تالشی غیرکرد یادشده را میآورد (روی
بردي یاد شده در باال دانست).بندي راهقطب
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سازد روشن نمیکند)مشخصاً مالجو در این مقاله (که نگارنده آن را مطلبی ناتمام تلقی می
یلت داري) فاعهاي زمامخواهی سیاسی (ناظر بر تغییر شیوهکه در روند تعامل در فرایند تحول

است: آیا کارگران با هویت سیاسی مستقل و مطالبات کارگران در این فرایند از چه جنسی 
ن شکل متحدااي بیتودهيمثابهیابند، یا صرفاً بهطبقاتی خود در این فرایند حضور می

دست دارند.ي سیاسی را بهسیاسی آن دسته نیروهایی خواهند بود که هژمونی این مبارزه
ونه گط حاضر، کارگران ایرانی فاقد هرجا ممکن است این تصور مطرح شود که در شرایدر این

هویت طبقاتی و نیز انسجام تشکیالتی حداقلی براي حضوري مستقل در فرایندهاي کالن
ي توان به آمار باالي اعتراضات و تجمعات کارگري در دههسیاسی هستند. در رد این نگاه می

وردهاي بازدارنده شکل هاي قانونی موجود و برخرغم محدودیتاخیر اشاره کرد که همگی به
عکاس خوبی اناخیر مالجو هم بر آن تأکید دارد و بخشی از آن را بهياند و از قضا نوشتهگرفته

ي کارگر، اي براي ارتقاي وضعیت طبقهگرانهکار دخالتنهادن هر راهدهد. وانگهی پیش می
القوه طور بد که بهفرض است که اساساً بخش فعالی در این طبقه وجود دارمستلزم این پیش

بر معادالت کالن سیاسیروایني کارگر و ازي طبقهبر بدنهداراي حدي از امکان تأثیرگذاري 
جام ي کارگر، رشد انسکه یکی از اهدف ضمنی هر پالتفرم سیاسی براي طبقهایناست (ضمن

گرایی حول آن پالتفرم است).و تحرك بخش فعال این طبقه، با هم
ظر نبندي مستقل طبقاتی مدّگري هشیارانه با صفاي جز دخالتست که اگر رویهجانکته این

تر باشد (به امید فردایی که از برکت مواهب سیاسی آن کارگران خود را براي مطالبات بنیادي
ست که امروزه اي اصورت این همان رویهایناي ساختاري متشکل سازند)، درهو دگرگونی

: یعنیشودطلب هم دنبال میاصالحهاي سیاسیاز سوي طیف(پس از ناکامی پیشین)،
سو استفاده از پتانسیل ي کارگري که از یک»شدهمهندسی«برسازي یک گفتمان 

یر پذآن در منازعات سیاسی را امکان» مطلوب«هاي بخش بزرگی از جامعه و هدایت نارضایتی
ی در بطن این گفتمان، امکان ها و جریانات شاخصزد، و از سوي دیگر با پرورش چهرهسا

بر این طبقه هاي رادیکال در جنبش کارگري و تضمین هژمونی آتی خود رامهار سوگیري
توان به این واقعیت اشاره کرد که از مدتی پیش اغلب زمینه میهمینفراهم کند. در

هايانهاي آنان در جریان اصلی رسها و نیز حامیان رسانههاي وابسته به این طیفرسانه
ر له دشوااند. فهم این مساهاي خود افزودهزبان، مباحث کارگري را به سرفصل برنامهفارسی

ان ي گفتمکنند، در ادامهمیسازي کارگري خود عرضهها در برنامهچه این رسانهنیست که آن
ین ال کارگري و پیوند دادني مسائزدایی از عرصهها، سیاستهحاکم نولیبرال بر این رسان

دانیم یک هم میي تاریخی نزدکه به تجربهاینن حقوق بشري است. ضمحوزه با ابرگفتمان
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هايجتماعی که با زیست جمعی و خواستههاي نیازهاي اشدن برخی حوزهکه با پروبلماتیک
ها در ذب و ادغام این پتانسیلکوشند با جمدار میهاي قدرتانبوه مردم پیوند دارند، گفتمان

ن را به جامعه عرضه کنند تا اي از آشدهبندي عقیم و تحریفار گفتمانی خود، صورتساخت
ه هاي معین را بي نیروهاي اجتماعی حول آن شکافهترتیب امکان بسیج خودانگیختبدین

نیروهاي 1376ها بدل کنند. در سال ها حول روایت خود از آن شکافامکان بسیج توده
ی و مدنی ل سیاسهایی را که حول مسائی مشابه، انباشت نارضایتیطلب بر مبناي الگویاصالح

کار گیري ساحت قدرت بهود براي بازپسي اجتماعی خسرمایهيمثابهشکل گرفته بود به
که براي سایر نیروها و جریانات فضایی براي تحرك حول این نیازهاي عمومی آنگرفتند؛ بی
فراهم کنند.

اري دهاي نوین زمامطلبی که خواهان شیوهکارگران با نیروهاي تحولراهی با این فرض که هم
ي آمیز نصیب جامعههستند، به امکاناتی نظر دارد که در پس این تحوالت احتمالی موفقیت

اي برگاه کرد:تر نآمدهاي احتمالی آن دقیقتوان به این امکانات و پیشود، میکارگري می
ي طلبان را در دورهي سیاسی و اقتصادي اصالحکه کارنامهرسدنظر میاین کار معقول به

بازخوانی کنیم. دلیل این گذاري را در اختیار داشتنداي که قواي اجرایی و قانونسالههشت
دادهاي سیاسی مربوط به دوران شده و رويي زمانی سپريرغم بازهکه بهاستامر آن

شود طلب مربوط میهاي مختلف اصالحگذار جناحپسااصالحات، تا جایی که به میانگین تأثیر
یند آر بري داتوجهرسد که تغییر قابلنظر نمیطلبان)، بهآمد سیاسی عینی اصالح(یعنی بر

هاي که گرایش به سیاستهاي سیاسی و اقتصادي آنان رخ داده باشد، جز ایندیدگاه
تر شده است ري در آنان پررنگدانولیبرالی و باور به ضرورت ادغام در بازار جهانی سرمایه

طلب نه به ها، انتقاد رهبران اصالحدر زمان اجراي طرح حذف یارانهیاد بیاوریم که حتا(به
برد آن بود).ي اجراي آن و امکان تخلفات دولتی در پیشاصل این طرح، بلکه به نحوه

ي که پروژه، جر ایني اصالحات نیستي سیاسی دورهجا مجالی براي بررسی کارنامهدر این
بند نبود وی و اجتماعی پاياي که در بنیاد خود به ملزومات اصالحات سیاسطلبیاصالح

ي مردمی خود بود، انگیزه و جسارت و شفافیت الزم براي میدان دادن به مشارکت بدنهفاقد
بر تجربیات تاریخی عمومی نداشت که چنین موقعیتی بناوردي جز سرخوردگی آدست

ه کشود. ذکر این نکته هم ضروري است یابی جریانات پوپولیستی میساز قدرتزمینهعدد،مت
ـ در زمینهشکل اغراقچه که برخی ـ بهآن مداريي رشد گفتمان حقوق مدنی و شهروندآمیز 

که از سوي دستگاه دهند، بیش از آني اصالحات نسبت میهاي اجرایی دورهبه سیاست



247|هاي جنبش کارگريتأملی بر گزینه

اي بود از دینامیزم تحوالت درونی یک ن به جامعه اعطا شده باشد، نتیجهطلباسیاسی اصالح
چنین بر که هم» شدهجهانی«هاي دنیاي ي جوان و در معرض مناسبات و ارزشجامعه

خواهانه تکیه داشت. از قضا در تحلیل نهایی همین پتانسیل ساله از مبارزات آزاديمیراثی صد
) انجامید.1376اصالحات (در سال يبود که به انکشاف سیاسی پروژه

ترینمدون، مالجو خود یکی از»اصالحات«ي موسوم به ي اقتصادي دورهلحاظ کارنامهبه
هاي نولیبرالی آغاز دآورده است که بر مبناي آن سیاستباره گراینرا درمستندهايرشگزا

گیري شد و ي اصالحات پیتري در دورهبا شدت و حدت بیش» سازندگی«شده در دوران 
حقوقی تر از نیروي کار و بیچه بیشید هرقانونی و حقوقی الزم در جهت خلعهايزمینه
دسازي آزا«تر نیروي کار به کارمزدي، چه بیشم شد تا با وابستگی هررگران فراهتر کابیش

صاد ایتاً اقتتر حرکت سرمایه است فراهم گردد، تا نهشرط آزادي بیشکه پیش» نیروي کار
ي حاضر مالجو حال در مقالهاینبازار حرکت کند. با» آزادي«سمتتري بهبا شتاب بیش

ي هگانبندي سهخواه (در دستهطیف دوم از نیروهاي تحولکند که چرا رو تصریح نمیهیچبه
هاي ساختاري در ساحت اقتصادي ندارد.اي براي ایجاد دگرگونیاساساً انگیزهوي)،

ي اقتصادي دوران اصالحات امهاما حداقل بر مبناي روایتی که مالجو در مقاالتی دیگر از کارن
طلبان به پیروي از الگوي اقتصاد اصولی اصالحتوان دریافت که گرایش ه داده است، میارائ

هاي مادي تفوق چنین گرایشی را قطعاً باید در جایگاه و منافع طبقاتی نولیبرالی (که زمینه
يطلبی دستهشود که تحولجو کرد) مانع از آن میوها در مناسبات اقتصادي جاري جستآن

هاي سوي دگرگونیگیري بهل به سمتمایطلب ـ اساساً دوم ـ تحت هژمونی جریانات اصالح
بنیادین اقتصادي باشد.

ي عهدههاي ساختاري اقتصادي بردگرگونیوجو و تدارك اینتوان گفت جستدر مقابل می
رصد ي کارگر باید متتر طبقهي کارگر است و بخش فعال و منسجمنیروهاي وابسته به طبقه

اي خود باشد.ههایی براي تحقق بخشیدن به این خواستهفرصت
جا نهفته است که آن نیرویی که اساساً در پی تداوم مناسبات اقتصادي ماجرا دقیقاً در همین

را » فرصت«گاه نیرویی نخواهد بود که این ي کارگر است، هیچمغایر با نیازها و منافع طبقه
ته گیخدر اختیار بخش فعال طبقه کارگر قرار دهد (چنین فرصتی تنها در خالل عمل خودان

ي منطقی این گزاره ـ در ي کارگر فراهم خواهد شد). اما نتیجهمند بخش فعال طبقهو هدف
روندهاي اید نسبت بهي کارگر الجرم بپیوند با موضوع این نوشتار ـ ابداً این نیست که طبقه

هاي مقطعی با سایر سازيها و هماعتنا باشد، یا در پی ائتالفبی» خوديغیر«سیاسیِ 
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ي روندهاي کالن جا که همهوهاي سیاسی در جهت منافع خود نباشد. برعکس، از آننیر
ها گري در آني کارگر تأثیر خواهند گذاشت، دخالتسیاسی بر موقعیت و سونوشت طبقه

داري هم ي زمامشیوههاي سیاسی (که بهي آزاديمقولهویژه)الزامی است؛ مشخصاً (و به
د اي ـ است تا بتواني کارگر ـ بیش از هر قشر و طبقهي طبقهواسطهبیمرتبط است) نیاز 

بار خود سازمان دهد. اما نباید از یاد برد که تنها در ش را براي تغییر وضعیت فالکتامبارزات
تواند یکي کارگر میهاي مبارزاتی مناسب است که طبقهصورت اتخاذ استراتژي و شیوه

ي مبارزاتی خود بدل و مهر و نشان خود را بر آن حک کند.صهروند سیاسی خاص را به عر
که ملزومات فاعلیت و هویت سیاسی مستقل جنبش استي بنیادي اینصورت، مسالهایندر

که خواهانه چیست؟ نخست آنجویانه و آزاديراهی آن با یک فرایند تحولکارگري در هم
هاي این ائتالف در قرار گفتن مؤلفهي یک ائتالف سیاسی موفق،شرط الزم براي تجربه

ي کنندهجایگاهی برابر یا نسبتاً برابر است؛ یعنی صرف داشتن هدف مقطعی مشترك، تضمین
هاي سیاسیلحاظ برخورداري از ظرفجا که خواه بهی نیست. اما از آنموفقیت چنین ائتالف

ت شده در ساختار قدرتهرسمیت شناخلحاظ جایگاه بهنیروي تشکیالتی منسجم و خواه بهو
هاي هاي برابري با طیفاقلاي، بخش فعال طبقه کارگر فاقد حدو امکانات مالی و رسانه

ف ي این ائتالي کارگر پیشاپیش قطب بازندهطلب است، باید اذعان کرد که طبقهاصالح
احتمالی خواهد بود.

وکم حاکمیت بورژوازي ـ بیشاي ـ تحت ، هر جامعه»هژمونی«بر تعبیر گرامشی از مفهوم بنا
به دالیل ي کارگر بناجا که طبقهن، از آني پیکارهاي هژمونیک است. در مورد ایراعرصه

ي این پیکارها دارد، عمالً با هژمونی تاریخی متعدد، جایگاهی بسیار نازل و فرودست در پهنه
ولید منطق بورژوازيی، بازتي این فرودستیم، یعنی نتیجهاي بورژوازي مواجهشدهتثبیت
ي ویژه در بدنهشدن آن در سایر طبقات و بهي مسلط) از طریق درونیهاي طبقه(ارزش

ي کارگر است، که این امر خود ضامن بازتولید مناسبات اقتصادي سیاسی اجتماعی طبقه
هژمونیکنظام بورژوازي است. چنین شرایطی پیش از هر چیز ضرورت تدارك پیکارهاي ضدّ

ي شدن فزایندهبا توجه به روند پرولتریزهدهد. از قضا ي کارگري قرار میروي جامعهشِ را پی
ي متوسط)، میدان اصلی هاي فرودست طبقهجامعه (و از جمله فروپاشی اقتصادي الیه

اي آگاهی و ذهنیت سیاسی دادن به محتوي هژمونیک آینده، نبرد بر سر شکلپیکارها
اي کهتوان گفت حداقل مازاد سیاسی بالقوهمنظر میایند. ازخواهد بو» شهروندان-کارگر«

هاي شدید ي پر تالطم اخیر، پس از متحمل شدن دشواريي کارگر طی دههبراي طبقه
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هاي ر فعاالن و نهادسرانجام و مبارزات نابرابهاي اعتراضی پرشمار و بیمعیشتی و پس از تجمع
ي از ارتقاي هویت طبقاتی آن است. بنابراین این یابی به حدتصور است، دستکارگري، قابل

عال کردن بخش فشقهتردید در جهت چندرویی کرد که بیسادگی خرج نیسرمایه را نباید به
سازي گفتمان سیاسی خود، فرایند در حال رشدکارگر خواهد کوشید و با هژمونیکطبقه
نابود) خواهد ساخت. توضیحطور سیستماتیک مختل (یایابی طبقاتی کارگران را بههویت

ن دوباره در ساحت قدرت، حداقل طلب در صورت برآمدکه مجموعه نیروهاي جناح اصالحاین
ر مبناي داري (بالمللی خود، در جهت بازتولید فعال روابط سرمایهمنظور تثبیت جایگاه بینبه

یر همان روند گي این کار تداوم پیملزومات جهانی امروز آن) خواهند کوشید. الزمه
ي اصالحات شاهد سالهي هشتسازي و بستر سازي حقوقی/قانونی است که طی دورهفرهنگ

تر نیروي کار، در عین تربیت چه بیشسو ناظر بر آزادسازي هریکآن بودیم: روندي که از 
هاي سیاسی و مدنی نسبی و محدود را نیز ي کارگري مطیع بود و از سوي دیگر آزاديطبقه
فتمان نولیبرال) قرار هاي هژمونیک (با هدف گسترش اجتماعی گبرد پروژهدمت پیشدر خ

اي که در مقطعی از خاطر داشت که همان آزادي نسبی رسانه(براي مثال باید به1داده بود
فکرانها و روشناي از ژورنالیستبودیم، عمالً به پرورش نسل تازهدوران اصالحات شاهد آن

رال داري نولیبانگاري مناسبات سرمایهها بدیهیمشترك آنترین وجهبزرگجوان انجامید که
هاي که اگر تغییر شیوهو باور به پیوند ذاتی دموکراسی و باراز آزاد بوده است). ضمن این

هاي طوالنی بر سر طلبان محقق شود، پس از کشمکشنظر اصالحي موردشیوهداري بهزمام
برد ي تازه به قدرت رسیده از مشروعیت کافی براي پیشگشایش فضاي سیاسی، نیروها

هاي هژمونیک خود ـ بر علیه منافع ساختاري طبقه کارگر ـ برخوردار خواهند بود.طرح
هایی از بورژوازي گونه بازسازي کرد: هم بخشله را ایناختصار مساتوان بهاین اوصاف میبا

ي کارگر براي اهدافی متفاوت نیازمند طبقهطلبان) و هم دور از قدرت (تحت هژمونی اصالح
ي آن گشایشی در جهت فضاي ترین مشخصهداري هستند که مهمهاي زمامتغییر در شیوه

باز سیاسی است (اولی براي بازآرایی بهتر قواي اجتماعی در جهت بازگشت مطمئن به 
ی یابسازمانسازيي قدرت نیازمند این فضاي باز سیاسی است و دومی براي زمینهعرصه
سازي مبارزات درازمدت براي تحقق حقوق پایمال شده و نیز بستراي خود در جهت توده

روي طبقه کارگر براي . در این شرایط چه راهی پیشِدگرگونی ساختارهاي اقتصادي)
روي به سوي نیازها و اهداف طبقاتی آن است؟پیشْ
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سازي میان ونی، ضرورت نوعی همي قوا در شرایط کنگونگی وضعیت موازنههگمان چبی
کند اما اگر درکی ساده و مکانیکی از اصل نیروهاي داراي اهداف مقطعی مشترك را تأیید می

ي هندهدي قوا را مبنا قرار دهیم، یعنی وضیعیت توازن نیروها در میان نیروهاي تشکیلموازنه
سازي ي این هم، نتیجهها را نادیده بگیریمهاي آتی آنگیريسازي و نیز جهتاین هم

ي کارگري را در سازي را تأمین کند، و جامعهتواند تنها نیازهاي طرف فرادست این هممی
اي قرار دهد.تازهمقابل وضعیت بازدارنده

بارزه که ممانده بازگشت: ایندر مواجهه با چنین وضعیتی باید به یک اصل بنیادي مغفول
اساسی در مبارزات طبقه کارگر است؛ تجربیات تاریخی در هاي سیاسی، اولویتی براي آزادي

هاي شهروندي و گشایش فضاي سیاسی بسیاري از جوامع مؤید آن است که رشد آزادي
وسو و میزان مبارزات کارگري داشته است (و در شرایط اي مستقیم با سمتواره رابطههم

یاسی بیش از همه بر حیات هاي ستاریخی ایران معاصر نیز ضربات هولناك فقدان آزادي
يطبقه کارگر و نیروهاي سیاسی مدافع آن وارد شده است). بنابراین اگر بخش فعال طبقه

نتظار داشت در روندهاي سیاسی کارگر داراي چنان وزن و پتانسیلی است که بتوان از آن ا
خش توان از همین باالصول میگري فعال کند، پس علیرو در جهتی معین دخالتپیشِ

ي ي کارگري انتظار داشت که در تدوین استراتژي و گفتمان مبارزاتی خود، مطالبهجامعه
ها فضاي باز سیاسی را با سایر نیازهاي حیاتی این طبقه پیوند بزند و آن را در صدر خواسته

پیونديِ درونی آزادي و صورت بر مبناي هماینفصل جنبش کارگري بنشاند. درو اهداف بال
انه خواهدار مطالبات آزادياین امکان هست که در کشور ما نیز جنبش کارگري پرچمبرابري،

که آناریخی قرار دهد، نهي این سیر ناتمام تگردد و وزن اجتماعی عظیم خود را پشتوانه
نادرست خواهی، بهرو تاکتیکیِ نیروهایی باشد که آزاديي کارگري صرفاً دنبالهجامعه

شود. با چنین فرضی، اگر سایر نیروهاي داد میها قلمرو اختصاصی آنقلمي سیاسی یاکارویژه
داري سیاسی) ي زمامنظر خود (براي تغییر شیوهخواهی موردي تحولنیز در پروژهموجود

کارگر يخواهانه طبقهها در این مسیر با پویش آزاديمصمم باشند، قطعاً تحرکات آن
افزایی وزنِ نیروهاي تردید همي آن بیواهد یافت که نتیجههایی خسازيها و همپوشانیهم

اجتماعی در جهت گشایش فضاي سیاسی خواهد بود.
تنها در گفتمان هژمونیک ي کارگر نهب طبقهترتیاینجاست که بهتفاوت مهم در ایناما 

ي سازتواند در جهت هژمونیکد، بلکه میشوي نیروهاي رقیب ادغام نمیدارانهسرمایه
ت آتی گام مؤثري بردارد. گفتمان خود و تثبیت جایگاه سیاسی مؤثر خود در تحوال
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ي ي کارگر در مسیر تدوین استراتژي مبارزاتی خود براي آیندهمنظر، بخش فعال طبقهایناز
بایست به بازسازي و تکثیر گفتمان مؤثري از آنِ خود همت گمارد: گفتمانی که نزدیک، می

داند.دیگر میو دموکراسی اقتصادي را الزم و ملزوم یکدموکراسی سیاسی 
هایادداشت

هاي هژمونیک (با نگاهی به آراي هایک و فکران و پروژهروشنر.ك. فروغ اسدپور،. 1
هاي ایرانی)نولیبرال
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اقتصاد کینز و بحران کنونی
احمد سیف

با هر معیاري اقتصاد جهان را محک بزنید حال و روزش خوش نیست. درسطح ملی، اگر 
مانند کند و اگر هم اقتصاد گرفتار رکود و بدهی و بحران نباشد، به آن سمت حرکت می

اقتصاد یونان و اسپانیا گرفتار رکود و بحران باشد که شاهد تشدید و تعمیق بحران اقتصادي 
هستیم.

به روایتی مارکسی از بحران، علت اصلی بحران ایم ولی بناهاي مختلفی شنیدهاگرچه روایت
اقتصادي نزول نرخ متوسط سود است و اگر این روایت را قبول داشته باشیم این وضعیت

کند که نرخ متوسط سود احیا شود و رشد پایدار داشته باشد.تنها زمانی تغییر می
ي گذشته غالب بود و دیدگاه اقتصادي جریان اصلی ـ نولیبرالی ـ اگرچه در سه یا چهار دهه

کرد ولی براي تخفیف بحران و رکود در چنته زبانی میي رونق و رفاه بلبلاگرچه در دوره
ن پوشاند خواستار آنگرشی منفعالنه که بر آن پوشش اعتقاد به آزادي میچیزي ندارد و با

هایی وجود ندارد ـ هم آدام اسمیت ـ که اتفاقاً چنین دست» هاي نامرئیدست«است تا 
کاري را چاره کند و هم تورم را و هم هزار و یک مصیبت اقتصادي دیگر را. در دو سه بی

جا به همینبهاند ولی تاقتصادي را جهانی کردهسال اخیر هم اگرچه سیاست ریاضت ا
سی اي که کدر آینده» انشاءاهللا«فروشند تا می» امید«آمدهاي آن کار ندارند فعالً حضرات پی

حال کم نیستند عینچیز به روال عادي و معمول خویش برگردد. دراز آن خبر ندارد همه
کاري و رکود خواهان اجراي با بحران و بیمدارانی که براي مقابله اقتصاددانان و سیاست

هاي اقتصادي کینزي هستند.سیاست
توان به بحران و رکود پایان داد؟ها میولی آیا با این سیاست

ال پاسخ بدهم.وکنم به این سآید سعی میچه میندر آ
لاقتصاد کمبود تقاضاي کي دولت دري مدافعان مداخلهبا شواهدي که داریم دلیل عمده

شکل و هاي خود بیفزاید و یا بهر هزینهکه اگر دولت باستدر اقتصاد است. ادعا بر این
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واهد ا رکود را برطرف خهاي دیگر تقاضاي کل را در اقتصاد تشویق کند، باالرفتن تقاضشیوه
گوییم این مداخالت جا پس اشاره کنم وقتی از مداخالت کینزي سخن میکرد. همین

ظامی ـ و هم در بخش داري هم باشد ـ کینزگرایی ننظامی سرمایهتواند در بخش می
یجاد نی ارفت از شرایط رکودي کنواین باورند که تنها راه برونشماري هم براغیرنظامی. حت

این راستا اشاره دارند به تأثیراتی که تدارك جنگ دوم درایک جنگ گسترده است و حت
منظر به بحران بزرگ پایان بخشیده است. ایناشته و ازداري داد جهانی سرمایهجهانی بر اقتص

ي دولت در بخش غیرنظامی هم هست و من در این در کنار کینزگرایی نظامی، مداخله
وجیزه از مداخله در بخش غیرنظامی اقتصاد سخن خواهم گفت.

تر طور که پیشتواند اتفاق بیفتد. همانگرانه به چند صورت میهاي مداخلهاین سیاست
رش تواند گستي دولت دربخش غیرنظامی اقتصاد که در جایی میاشاره گفته شد، مداخلهبه
سازي و گسترش بنادر.تر در آموزش و بهداشت و یا در خانهي بیشها باشد و یا هزینهراه

ورت صبازتوزیع درآمد دربیاید و یا بههايصورت سیاستتواند بهي دیگر مداخله میشیوه
گذاري دراقتصاد. این البته مهم است و براي مؤثر ي مشخصی براي تشویق سرمایههاسیاست

تر از سهم سرمایه تأمین مالی گذاري بیشهاي الزم براي سرمایهبودن الزم است که هزینه
ا را از هکوشد این هزینهشود نه از سهم کار. البته سیاست ریاضت اقتصادي کنونی که می

اید در واقع سیاستی نولیبرالی است و به کینز و کینزگراها مربوط سهم کار تأمین مالی نم
شود.نمی

ت صورتواند بهاین سیاست میاجازه بدهید سیاست بازتوزیع درآمدها را در نظر بگیریم.
اگفته نصورت افزایش متوسط مزد دربیاید. بهاالیاتی مدافع حقوق کارگران یا حتسیاست م

صاد بخشی از کاالهاي کفایت تقاضاي کل در اقتدلیل عدمروشن است در شرایطی که به
تواند شرایط را براي فروش این کاالهایی که فروش نرفته است. افزایش مزد میتولیدشده به

ران فقط کارگتر نه. البته که با این مزد بیشروي دست تولیدکننده باد کرده فراهم کند
نفعت خواهد برد. ولی، تر ماالي بیششوند بلکه سرمایه هم از فروش کمند میبهره

جا:همینبهتا
ترشکه تولید ضرورتاً بیاینه رسد نفروش میفروش نرفته بهکاالهاي تولیدشده و به

شده باشد.
تر جلوگیري شده باشد ولی دلیلی ندارد فرض کاري بیشاگرچه ممکن است از بی

کاهش یافته است.کاري میزان بیاي ایجاد شده وکنیم که مشاغل تازه
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اري را کتوان بیشود با چنین سیاستی نه میکنیم برخالف ادعایی که میپس مشاهده می
داري، که موجب رونق اقتصادي شد. براي رونق اقتصادي در اقتصاد سرمایهکاهش داد و نه این

رسد نفروشي نیست که اگر کاالي تولیدشده بهباید میزان و نرخ سود افزایش یابد. تردید
که میزان تولید افزایش یابد افزایش سود دار زیان خواهد دید ولی براي اینالبته که سرمایه

ه که همین سیاستی کتاسگرفتاري اصلی نظام سرمایه در آنشرط اساسی است.یک پیش
.شودتر در متوسط نرخ سود مینفع سرمایه باشد باعث کاهش بیشظاهر بهتواند بهمی

مزد کارگران را در نظر بگیرید. ولی پیش از آن بد نیست یادآوري کنم که سیاست افزایش 
داري، یعنی:متوسط نرخ سود دراقتصاد سرمایه

ي متغیري سرمایهاضافهي ثابت بهسرمایهبخش بررزش مازادمتوسط نرخ سود = ا
متغیر ي شود و سرمایهوري میآآالت و فنچه صرف خرید ماشیني ثابت یعنی آنسرمایه
ترتیب، اگر میزان مزد پرداختی اینشود. بهست که صرف پرداخت مزد میچه اواقع آنهم به

شود و در تر میي تعیین متوسط نرخ سود مخرج بزرگتر شود در رابطهدر اقتصاد بیش
یابد.ي آن متوسط نرخ سود کاهش مینتیجه

اضا و مزد باالرفتن تقه که باالرفتن یابد و البتچنان افزایش میفرض کنیم که میزان مزد هم
اند که افزایش تقاضا و مصرف ناین گمادنبال خواهد داشت. کینزگراها برمصرف را به

جاست که کینزگراها دنبال خواهد داشت. به گمان من، اینش تولید را بهخود افزایخوديبه
فتاد ولی افزایش مصرفاکنند. اگرچه با افزایش مزد، افزایش مصرف اتفاق خواهداشتباه می
که سود گیردمعناي افزایش تولید نیست چون افزایش تولید فقط زمانی انجام میضرورتاً به

ایم با افزایش مزد نرخ متوسط سود تر دیدهطور که پیشتر شده باشد و همانسرمایه بیش
میزان تقاضا ـکه افزایش دراستکردن یکی از احتماالت اینجهانیعصریابد. درکاهش می

ـ بتی میزان مزد افزایش میوق تر براي واردات در آید و براي اقتصادصورت تقاضاي بیشهیابد 
یش میزان مزد افزاترتیب، اگرایننبال داشته باشد. بهدها را بهتر تراز پرداختکسري بیش

ابع ازاد و درنتیجه میزان منکند که میزان میابد افزایش مزد شرایطی فراهم می
یدیگر، در شرایط بحرانسخناقتصاد کاهش پیدا خواهد کرد. بهشدن درگذاريسرمایهقابل

فقط بحران را چاره نخواهد کرد بلکه به احتمال زیاد در پیش گرفتن سیاست کینزي ـ نه
موجب تشدید آن خواهد شد.

یزان کاهش مجمله موجب ترتیب، شاید بگویید پس سیاست ریاضت اقتصادي که ازاینبه
طور نیست. چون اگرچه ممکن گشا باشد. متأسفانه اینواند راهتواقعی مزد خواهد شد می
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ت گر قدرحال چون میزان مزد بیانعینباالرفتن نرخ سود شود ولی دراست کاهش مزد باعث
شود که کاالهاي تولید شده به فروش نرود و خرید کارگران است کاهش در آن باعث می

چه که احتمال دارد پیش بیاید ـ وضعیت، آناینآن محقق نشود. دراد مستتر درارزش ماز
مازاد کهاستشاهد آن است ـ این2008قوط مالی و اقتصاد جهان در چند سال پیش از س

خش ـ یعنی بساالر اقتصادبخش مولد اقتصاد سر از بخش رانتشدن درگذاريجاي سرمایهبه
شود. یعنی فرایند کار از واقع خراب میجاست که کار بهورد. و اینآبازي درمیمالی و سفته

شود. البته یک احتمال دیگر هم وجود داري حذف میاقتصاد سرمایهفرایند تولید ارزش در
گذاري شود. و این هم چیزي است تواند در کشورهاي دیگر سرمایهکه مازاد میارد و آن ایند

آن میزان رود که درحالت هم سرمایه معموالً به کشوري میاین ایم. درکه شاهدش بوده
یابد ـ سیر نزولیصورت اگرچه یک گرفتاري تاحدودي تخفیف میآندرمزد پایین باشد و

تر ـ یعنی تحقق ارزش مستتر در شود ـ ولی گرفتاري بزرگنرخ سود احتماالً متوقف می
پردازان جهانماند. البته سیاستباقی میچنانشود همکاالهایی که با کار ارزان تولید می

هم افزایش اند و آنهاي اخیر بدعت دیگري هم کردهاین سالداري درسرمایه
اسهال «یا Quantitative Easingي حجم پول در اقتصاد است که تحت عنوان افسارگسیخته

ا فی بودن تقاضکه چون علت اصلی بحران را ناکااستشود. استدالل هم اینمطرح می» لیپو
راد بران کند. ایتواند این کمبود را جکنند که باالرفتن حجم پول میدانند استدالل میمی

بلکه تري تولید کرده باشیدکه ارزش بیشترتیب نه ایناینکه شما بهاستاین استدالل این
سرمایه افزایید و نسبت بین ارزش مازاد وداري میبر حجم بیان ارزش در اقتصاد سرمایه

ي ایجاد ترشود و اگرچه بدهی بیشتري تولید میکند. اگرچه پول و اعتبار بیشتغییر نمی
ر افتد. یعنی افزودن بشود. در بهترین حالت بحران به تأخیر میشود ولی بحران رفع نمیمی

داري مقدماتی دارد که همین که آن مقدمات فراهم نباشد، بحران هم از بدهی در سرمایه
شود.رل خارج میکنت

يدارتر سیاست ریاضت اقتصادي را که امروزه در اغلب کشورهاي سرمایهاما مشکل مشخص
صورت زیر هم تبیین کرد.توان بهشود میکار گرفته میبه

سري بودجه و با افزایشاند با کي کشورهایی که این سیاست را در پیش گرفتهاوالً در همه
براي تخفیف کسري بودجه و کاهش میزان بدهی از سویی از هستیم.رو بهروبدهی دولت

ی هاي مختلفشکل و شیوهها را بهسوي دیگر میزان مالیاتاند و ازهاي دولتی کاستههزینه
صورت درآمده است:ایني این سیاست هم بهتیجهاند. نافزایش داده
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کاهش نرخ رشد اقتصادي
کاريافزایش نرخ بی
اقتصادکاهش تقاضاي کل در
تداوم نرخ نزولی سود در اقتصاد

کاري و ي بیداري غرب که نظام رفاه اجتماعی دارند و پرداخت بیمهاقتصادهاي سرمایهدر
صورت درآمده است:ایني این وضعیت بهگیرد نتیجهیهاي مالی دیگر انجام ممساعدت

کاهش درآمد دولت از منبع مالیات
کاريدلیل افزایش نرخ بیـ بههاي رفاه اجتماعیایش هزینهافز

چنان با ها ناچارند که همنظر به تداوم کسري بودجه و براي مدیریت بدهی دولت دولت
فروش اوراق قرضه از بازارهاي مالی وام بگیرند و وقتی که این مجموعه را در نظر بگیرید 

ه قتصادي بسیاست ریاضت اکنید که در شماري از این جوامع در پیش گرفتنمشاهده می
جا، تر بکند موجب افزایش کسري بودجه شده است (در اینکه میزان کسري را کمجاي این

دهد انگلیس بسیار روشنگرند). از سوي دیگر شواهد موجود نشان میاي یونان و حتهنمون
هاي مولد هزینهيیابد در وجه عمدههاي اجتماعی که کاهش میکه در اغلب موارد هزینه

که توانق و پژوهش و بهداشت) و نتیجه ایني آموزش و پرورش و تحقیدولتی است (هزینه
کاهش نیابد افزایش هم نخواهد یافت.تولیدي اقتصادي درکلیت خود اگر
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ي تیغتونس بر لبه
فرزانه راجی|کوین آندرسن 

رسواییروزفوریه،ششم
ترین بحران خود پس از سرنگونی رژیم تونس را به بزرگ» شکري بلعید«ي ترور جبونانه

سوق داد. شکري بلعید، از مشهورترین نمایندگان کارگري و رهبران 2011علی در بن
ظاهراً توسط فعالین بنیادگرا مورد گراي کشور، صبح روز ششم فوریه هنگام ترك خانهچپ

کوبسرمقابلدر»قفصه«فسفاتِچیانِمعدنازدفاعخاطربهوياصابت گلوله قرار گرفت.
ازیکیبلعید. بودیافتهشهرتسابق،رژیمدر2008سالدرشاناعتصابازبعددولت،
ازیکیوواره مارکسیست هماو. بودگذشتههايدههدرسکوالرچپِ يبرجستهاعضاي
اينیروهازبزرگیبالقوههايگروهازگذشتهسالتابستانکهبود»ملیيجبهه«رهبران

درسابقرژیمدررازیاديهايسالبلعیدکهاینبهتوجهبا. شدتاسیسسکوالروگراچپ
کرد ترسیمیدریافتبنیادگرایانجانبازپیوستهکهمرگبههايتهدیدازبود،حبس

.شدراه مینداشت. تهدیدهایی که با فتواي علنیِ براي ترور او، از جانب برخی از واعظان هم
طی چند ساعت پس از مرگ بلعید جمعیتی از جوانان براي اعتراض در مرکز تونس، در 
مقابل وزارت کشور (پلیس) گرد آمدند و خواستار استعفاي حکومت شدند. در میان 

يکارگرشهرهايدرتظاهرکنندگانتر مستقیم بود تا کالمی. اکنش بیشکشان وزحمت
. دکشیدنآتشبهرا»النهضه«حاکمِحزبدفاتر»بوزیدسیدي«و»کاف«،»قفصه«چونهم

خیابانیفروشیدستکهاینازبعدشد،شروعآناز2011انقالبکهاستجاییشهرآخرین
خشونت پلیس و سرکوب اقتصادي، خود را در آتش بهاعتراضدر»بوعزیزيمحمد«نامبه

سوزاند.
دراینکه اساس مدارا و دموکراسی است ، ولو اینمدعی اعتدال، بر» النهضه«رهبري ارشد 

اما. داردايکارانهمحافظههايگیريجهتفرهنگی،چهواقتصادينظرازچهجهات،تمامی
رایان گحمالت فیزیکی اسالمشان ازحمایت تاکتیکیخاطربهراهاآنسکوالرهاوگرایانچپ

چه رژیم ادعا دارد این حمالت کنند. براساس آنبازي متهم میافراطی به خود، به دودوزه
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گراها و شود، اما چپانجام می» النهضه«هاي افراطی خارج از حزب وحشیانه از طرف سلفی
ه دارند کند، اظهار میشوگیر نمیحمالت دستکه هرگز عامالن اینسکوالرها با اشاره به این

ش، یعنی تالش براي اها براي کار کثیفاحتماالً از سلفی» النهضه«که استحداقل این
شودگیِ بخبرمبتنیفضاياینبراستنثایک(کند.ش، استفاده میاراندن رقبايحاشیهبه

وي امریکا در سپتامبر رسفارتبهحملهدرهاسلفیستپايردشدنآشکارهنگاممرتکبین
داد، و علت آن خاطر فشار زیادي بود که از جانب واشنگتن به حکومت وارد شد.) بلعید و 

وابستهگروهی،»انقالبحامیهايانجمن«گرایان از این فراتر رفتند و برخی دیگر از چپ
رها و سکوالهبتهدیداتوحمالتازبسیاريتداومباعثواقعبهکهرا،»النهضه«به

گرایان شده است، متهم کردند.چپ
حمادي «دلیل فراخوانخود در واکنش به ترور بلعید، بهنیز» النهضه«رسد نظر میبه

خنثی، هايبر استعفاي تمامی وزرا و جایگزینی آنان با تکنوکراتوزیر، مبنی، نخست»جبالی
است، دچار تفرقه شده است. جریانتا کامل شدن و تصویب قانون اساسی جدید که هنوز در 

اینانرهبرازبسیاريبنابرایندارد،قراراقلیتدر»النهضه«در» جبالی«رسد که نظر میبه
ردراهاکرسیاکثریت»النهضه«کهاینبهتوجهبااما. کردندردراشاينهادهاپیشحزب

است.نامشخصاندازچشمدارد،کنترلمجلسدرائتالفیبرفقطونداردمجلس
بلعیدشکريیادبودمجلسوواريسوگفوریه:هشت

فوریه، با اعتصاب سراسري و شرکت 8در جمعه » بلعید«خاطر ترور واري بهاعتراضات و سوگ
ي مردم در مراسم تدفین، در تونس به اوج خود رسید.گسترده

ي اتحادیه«دانستند، با فراخوان میرا دوست و حامی خود » بلعید«کارگران تونسی که 
روزه زدند. طور گسترده دست به اعتصاب عمومی یک) بهUGTT» (عمومی کارگران تونس

، نیز بعد از ترور »حسین عباسی«چنین اعالم کرد که دبیرکل اتحادیه، این اتحادیه هم
.استشدهتهدیدمرگبهتلفنطریقازمرتباً» بلعید«

ا، ترامواها و دفاتر دولتی را هها، اتوبوسها، مدارس، فروشگاهفرودگاهاعتصاب یادشده 
کشیتریاضضدّتظاهراتازبعدترین تظاهرات کارگري تعطیلی کشاند. این اعتصاب بزرگبه
2011انقالبدراتحادیههمینتوسطکهدوساعتهعمومیاعتصابازوبود1978سالدر

.بودگیرترچشمبسیاربودشدهفراخوانده
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رما س» بلعید«واري هاي تونس براي برگزاري سوگبیش از پنجاه هزار تن از مردم در خیابان
،»کشآدمغنوشی«یا»نهالنهضهاماآب،نان،«شاملشعارها. طلبیدندمصافو باران را به

.بود،»خواهندمیدیگرانقالبیمردم«حتاو،»النهضه«دبیرکلغنوشیرشیدبهاشاره
دستی ي تهیسایه، هم»جبل جلود«ي پیمایی، خانهجمعیت از صبح زود در محل اصلی راه

کنندگان جنازه در تمامی مسیر با اش بزرگ شده بود، گرد آمدند. تشییعکه بلعید در خانه
اجراي سرودهاي عزا توسط زنان، که در شمار زیادي در این مراسم شرکت کرده بودند، 

ها کوپترشدت توسط ارتش، از طریق پرواز هلیال بهحعینپیمایی در(راهشدند. راهی میهم
چون مصر چندان دهی ارتشی که همشد. این براي فرمانبرفراز سر جمعیت، حفاظت می

» النهضه«کم شکلی از فشار بر ي حکومت بنیادگرا نیست ژست کوچکی نبود. دستشیفته
ذارد.) ها واگنهاد جبالی براي حکومت تکنوکراتپیشنفعِ تا بخشی از کنترل خود را بهبود

طرف توانستند خود را کنترل کنند و بهجوانان محالت فقیرنشین اطراف در جریان مراسم ن
لیکشآوراشکگازجمعیتتمامیسويبهپرانی کردند که باعث شد پلیس پلیس سنگ

.ماندباقیمحلدرمراسمآخرتاتزلزلبدونانبوهجمعیتاما. کند
واري او یک شعار حزبی براي آینده ي سوگ، در خطابه»حامه حمامی«رفیق سیاسی بلعید، 

»ها، متحد شوید. انقالب ادامه دارد.تونسی«صادر کرد: 
»سیدي بوزید«و » قفصه«چون تر، اما مهمی، در شهرهاي دیگري همهایی کوچکآییگردهم

شکري بخواب،«دادند: پیمایان شعار میها تن از راهنیز برگزار شد، این درحالی بود که صد
».دهیممیادامهرااتمبارزه

عنوان ها بها با هدف قراردادن فرانسويها تظاهرات خود رو سلفی» النهضه«بعد، اعضاي روز
پیمایی کرده بودند، در تونس گراهایی که روز قبل راهها و چپنیروي حامی سکوالریست

ین چپ، رژیم سابق و فرانسه باتحادما«: داشتاظهارتظاهرکنندگانازیکیبرگزار کردند. 
.کردجلبخودبهرامردمازتنهزارچندفقطآنانتظاهراتاما» پذیریم.را نمی

چپوبنیادگرایانبینتنشافزایش
نرخنسبت اري بهکدرصد بی18هاي اقتصادي، با حدود بحران2011دو سال بعد از انقالب 

يتر شده است. تفرقهراي جوانان، عمیقبتربیشکاريبینرخوآن،ازقبلدرصدي 13
دستان شهري ایجاد شده است. کش و تهیعمیقی بین رهبري بنیادگرا و طبقات زحمت

ياتحادیهکهدالیلیازیکی«: نوشتخاورمیانهامریکاییمحقق»کولجان«کهطورهمان



کوین آندرسن|260

ست حاکم، رامذهبیحزبکهبودایندادعمومیاعتصابفراخوانتونسکارگرانعمومی
بارده،کایجادنیرومنديائتالف، از هنگام انقالب با بخش تجارت خصوصی تونس »النهضه«

چرا(».استکردهسرکوبراآنانتحرکاتواعتصاباتگاهوندادهنشاندلیهمکارگران
)2013فوریه 9یادداشت توضیحی اطالعاتی، ،استآشفتگیدرتونسعرببهار

ها از زمانی که انقالب آغاز شد، به ایجاد ارتباطی جدید بین مردم رفتاي مثبت، پیشاز زاویه
گراها هستند.ي بنیاددوي آنان مخالف برنامههرفکران انجامید که کش و روشنزحمت

اي از ردند به جلسهکحمایت می» النهضه«تظاهرکنندگانی که از » تطاوین«اکتبر در 18در 
» لطفی ناقد«زدن ي آن کتکحمله کردند که نتیجه» سنداي تون«لیبرال ِ-حزب سکوالر

خواستار آزادي » النهضه«ندگان رهبر این حزب تا سرحد مرگ بود. بعد از آن برخی از نمای
که راشد حمله کرده بودند. درحالی» ناقد«گیرشدگان از جمله ارازلی شدند که بهدست

پذیري نسبی از خود نشان داد و حداقل در معرض عموم انعطاف» النهضه«الغنوشی، دبیرکل 
ها سلفیباحالت دموکراتیکی گرفته بود، بسیاري با دیدن ویدئویی از مالقات خصوصی وي 

داد، آشفته شدند. رهبر دلی نمایش میها همآوري با سلفیشکل حیرتدر ماه اکتبر، که به
خود با تندي خواستار مجازات سهم، به»صادق شورو«، »النهضه«سابق قدیمی، متعصب و

درگیر شده بودند.» تطاوین«فیزیکی سکوالرهایی شد که با بنیادگرایان در شهر 
دشزدهفقريواسطهبهاغتشاشيجرقهکشاورزي،شهري، »سلیانه«در ماه نوامبر در شهر 

یکی از مطالبات تظاهرکنندگان بود که » النهضه«استاندار اگرفت. اخراجِفرراشهرناامیديو
«صورت گرفت. سرانجام استاندار» ي عمومی کارگران تونساتحادیه«مند با حمایت قدرت

نفر از مردم زخمی شدند، اخراج 300از پنج روز درگیري، که در آن بیش از بعد» النهضه
شد.

ادبودیبرايکهکردن بنیادگرایان و سکوالرهایی ه دسامبر پلیس مجبور شد براي جدادر ما
توسطاستعماري،ضدّمبارزوکارگريهاياتحادیهمهمرهبر،»حشادفرحات«1952ترور

.ودشعملواردبودند،کردهبرپاجداگانههاییییآگردهمفرانسه،ارتشبهوابستهنیروهاي
ز هاي فرهنگی افکران و شخصیتهاي سیاسی سکوالر، روشندرطی سال گذشته شخصیت

روهروبمرگبهتهدیدازجملهفیزیکیيفزایندههاي جانب بنیادگرایان با تهدیدها و حمله
.اندبوده
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یی را که آاست. در دوم فوریه گردهم» بلعید«یر در مورد خودِ ها در روزهاي اخیکی از مثال
هم زدند، و او علناً آنان را متهم کرد که دهی کرده بود بنیادگرایان بهزمانسا» کاف«در شهر 

قنطآخریناینهستند. » هاي وابسته به النهضه براي حفاظت از انقالبانجمن«از اعضاي 
.بودترورشازقبل»بلعید«

تونسانقالبیفرزندبلعید:شکري
درنسل انقالبیون تونس.اي است از سرنوشت کلِنمونه» لعیدشکري ب«سرنوشت شخصی 

عنوانبه1980يدههدر. آمددنیابه»جلودجبل«فقیرش،يسایههميخانهدر1964سال
در. ردکتوجهجلبعربیستی،پانومارکسیستیهايگرایشبادانشجوییرانسخنورهبر
عضو یک حزب زیرزمینی يمتمادهايسال. افتادزندانبهماهششمدتبه1987سال

قالب بود که تنها بعد از ان» حزب کارگران کمونیست تونس«لنینیستی یعنی -مارکسیست
قانونی اعالم شد. گروه بعد از آن دچار تحوالت خیلی مهمی شد.2011سال 

که امروز » حامه حمامی«اش راه رفیق سیاسیهمبه» بلعید«نیز 2011طی انقالب در
خاطر به» بلعید«چیز بود. است، در مرکز و محور همه» هه ملیجب«ترین رهبر شدهشناخته

ن زیادي براي خود تراشید، اما چنین بنیادگرایان دشمناها و همدموکراتانتقاد از لیبرال
» بلعید«دست آورد. هو شجاعت خود بوريدلیل سخنحال احترام عمومی زیادي بهعیندر
» نهضهال«هاي تلویزیونی در حمله به جناح ارتجاعی عنوان یکی از مهمانان همیشگی برنامهبه

کرد، کوتاه ها سرزنش میها را براي ایجاد جو خشونت و ارعاب علیه سکوالرها و چپکه آن
ظامی بنیادگرا و تهدیدهاي آمد. این امر باعث شد که تهدیدهایی آشکار از واعظان ننمی

ور، از طرف وزیر کشچنین تهدیدهاي تلویحیبوك دریافت کند، همبسیاري در صفحات فیس
را در »بلعید«طور علنی خشونت منتسب به که به» النهضه«، یکی از اعضاي »ضعلی عری«

ن کشتها بنیادگرایان خواستار وهایی که در آنیچنین ویدمحکوم کرد. هم» سلیانه«شهر 
.گشتمیدستبهدستها بودند ماه» بلعید«
آیندهبهمیدا

کوالر ي سي مصر در چندماه اخیر، در تونس نیز نه بیش از آن، شکاف بین نیروهامانند نمونه
درراً اخیمصر،مانندبازهمبرگشت است. حاضر قطعی و غیرقابلحالو چپ با بنیادگرایان در

رند،گیمیقدرتدارندکههستندچپوسکوالرنیروهاياینکهرسدمینظربهنیزتونس
، باعث از بین بردن توهم بسیاري از حامیان 2011بنیادگرایان در قدرت، از انقالب حضورزیرا

بهیدباکردندمیفکریادیدندمیسابقرژیمها را بهتر از آنان یا کسانی شد که حداقل آن
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چپوکارنیرويتونسدرحالعیندر. دادلتیدوقدرتگرفتنبرايفرصتیهاآن
طور هاي سکوالر در میان مردم بهرایشکه گتر از مصر است، چنانسیار قويبوتریافتهسازمان

هاییتسیاسبهسرانجام»بلعید«ترورتراژديکهکندمیثابتامراینتر است. کلی بیش
بازآیاباشدطوراینواقعاًاگر. کردفداهاآنخاطربهرااشزندگیاوکهشدخواهدرهنمون

هنگ انقالب عرب خواهد بود؟آانجام داد پیش2011که در سال طورهمانتونسهم
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سازمان سیاسی در گذار
فیروزه مهاجر|هیالري وِینرایت 

ي آغاز بخش است. نقطهدر شرایط تردید و دگرگونی مدام، آغاز کردن از امر خاص یاري
هاي مقاومت ریشه در جنبش، ائتالف چپ رادیکال، است که 1بحث من قدرت گرفتن سیریزا

در برابر ریاضت دارد و در پارلمان یونان به حزب مخالف اصلی تبدیل شده است. توانایی 
اي روزيها نفر پیسیریزا براي بخشیدن صداي متمرکز سیاسی به خشم و استیصال میلیون

حمایت له تنها مربوط به افزایش سریع اتوان از آن درس گرفت. این مسمیرا رقم زده که
ز پذیرش بر مبناي امتناع ا2009انتخاباتی از سیریزا نیست، که از چهار درصد آراي ملی در 

کرد، ي اروپا و بانک مرکزي اروپا تحمیل میالمللی پول، اتحادیههایی که صندوق بینسیاست
اي هگیرد که جنبشدرصد رسید، بلکه از این واقعیت هم سرچشمه می27به 2012در ژوئن 

ها بوده است به این اي که سیریزا از عناصر اصلی آنبستگیهاي همیافته و شبکهزمانسا
خواهم بگوییم که موفقیت سیریزا پایدار است یا اند. نمیي انتخاباتی قدرت بخشیدهوعده
ي آن در پارلمان، عضو سابق حزب نماینده71ناگزیر حفظ خواهد شد. یکی از که بهاین

ها به شن راي«دهد که ، هشدار می3ي کارگري، دیمتریس سوکاالستحادیهو رهبر ا2پازوك
هاي ناسازي که مترصد بادهاي تهدیدگر مدام خواهند وزید، از سمت رسانه4».اندشبیه

اند؛ از سمت نخبگان داخلی و اروپایی که جوي از هراس اي از اختالفسوءاستفاده از هر نشانه
که ب خشن فاشیست، که با توجه به ایند و از سمت یک حزکننگرایان ایجاد میعلیه چپ

ي هراسانه در جامعههاي بیگانهدست آورده است، از گرایشدرصد آرا را در انتخابات به7
کند.برداري مییونان با میزانی از موفقیت بهره

دست رکار برد؛ یک نوع جدید سازمان سیاسی دجا بهه بتوان در همهسیریزا الگویی نیست ک
40موازات کاهش حمایت از پازوك (از حدود که بهرفت آنساخت است. اما تأمل در پیش

خصوص در )، سردرگمی فعلی چپ را، به2012درصد در 13به حداکثر 2009درصد آرا در 
اي ازههاي تکند. چنین تأملی در ضمن باعث برانگیختن اندیشهروشنی آشکار میاروپا، به

رفت هاي برونتوانست براي یافتن راهل سازمان سیاسی است که میي آن شکدرباره
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ات دموکرهاي سوسیالز یک سو، ناتوانی حزبجا است. ابخش ما باشد. سردرگمی در اینیاري
زنیدر چانهاان مالی، یا حتحل بحرعنوان راهها بهدر برابر ریاضت براي تودهاز ایستادگی

ال بردن وزیرسمیزان متفاوتی ناتوانی خود را ازاحزاب بهبر سر آن مطرح است. این جدي 
دهند. وانگهی، زوال دموکراسی و فرهنگ اعتبار شده نشان میي نولیبرالی که آشکارا بیپروژه

است که در احزاب هاي بازارمحور، به این معنیگرفتن ذهنیتحزبی، درآمیخته با قوام
، اند. از سوي دیگرر یا کوچک یا بسیار ضعیفنظي تجدیددموکرات نیروهاي آمادهسوسیال

هاي ، در موقعیتسیریزاناماستثناي مهمی بهچپ رادیکال، با هاي سیاسی تر سازمانبیش
هاي سنتی قرار دارند. وانگهی، شکل2008به قبل از بحران مالی در تري نسبتضعیف
هايمقاومت و بدیلگیر شدت ضعیف شده است. رشد چشمدهی جنبش کارگري بهسازمان

ند و بسیاري، مانند جنبش ها با هم مرتبطبسیار متنوعی شکل گرفته که بسیاري از آن
ها از که آنبرند. اما اینادي به آن نیست میتسخیر، آبروي کل انواع نظامی را که دیگر اعتم

ی گري سیاسدهی و ابزار کنشهاي سازماناندازهاي استراتژیک، شکلطریق کدام چشم
چنان بحث الی است که هموري را براي دگرگونی ایجاد کنند ستوانند نیروهاي پایدامی

ي آن جریان دارد.اي دربارهفعاالنه و گسترده
ي فروپاشی بلوك شوروي آماده1989ت نولیبرالیسم، در سال أبه دیگر سخن، راست، در هی

داري، که تا حدّ ممکن ـ با سرمایهبود. در مقابل، چپ در کشورهاي شمال، در رویارویی با 
هاي دولتی ـ به فروپاشی خود نزدیک شده بود، توجه به توانایی آن براي توسل به تضمین

ها و هاي مناسبی براي ایجاد پویش تغییري که برخاسته از ارزشقادر به یافتن راه
اش درنیهاي بدیل خودش براي جامعه باشد نبوده است. سیریزا در شکل کنوگیريجهت
ترین فشارهاي ریاضتی گداخته و ساخته شده است. سیریزا در آینده، هم رحمانهي بیکوره

ها تبدیل به حزبی با تدریج از یک ائتالف احزاب و گروهدر داخل سازمان خودش که به
شود و هم در برابر فشارهاي جدیدي که از جانب مخالفان در داخل و عضویت مستقیم می

مصاحبهاین، پس ازوجودرو خواهد بود. بابهآید، با مشکالت بسیاري رووارد میخارج یونان 
هاي دیگران، ایمان راسخ ها و گزارشي مصاحبهگران و مطالعهاي از کنشبا طیف گسترده

دادن به مبنایی براي بازاندیشی در سازمانی سیاسی دارم که فرایند دراز و دشوار شکل
آورد.بار میرلمانتاریسم نتایج کیفی نوینی بهفراسوي لنینیسم و پا

آن هاي کنونی شکل دادند وبسیاري از منابع سیاسی که به واکنش سیریزا در برابر تندروي
چنان مشروط ـ مورد اعتماد سابقه ـ اما همطرزي بیسمت موضعی رهنمون شدند که بهرا به
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ها و خطاهاي موختن بسیار از آزموني آي یونان است نتیجهچنین جمعیت عظیمی در جامعه
ست. هدف این مقاله امجمع اجتماعی اروپيدیگر احزاب رادیکال در سراسر اروپا و تجربه

ي چپ است. قصد دارم با یاري رساندن به تداوم دیالکتیکِ دانش سیاسی فراملی در جبهه
هاي دیگر که طی تجربههایی از چنین با مرور درسهاي متمایز سیریزا، و همتعمیم ویژگی

دند، شهاي مشابه قادر به حفظ پویایی خود براي ایجاد دگرگونی نآن احزابی با بلندپروازي
ها تر به آننهاد کنم، که توجه بیشي سازمان سیاسی پیشلهاي مسرویکردهایی را درباره

بسا به سردرگمی نیروهاي چپ پایان بخشد.چه
هد. دساختن دولت متمرکز را مدّنظر قرار میدگرگوني لهاي این مضامین مسبحث من درباره

قدرت و تن بهله براي سیریزا که درگیر تبلیغات انتخاباتی است و براي دست یافااین مس
اي هي بسیار عمدلهاشود مسدموکراتیک آماده میطور مشخص فاسد و ضدّمقابله با دولتی به

ترین حزب بزرگ5،سیناسپیسموساعضاياي کهت. عنوان یکی از چهار بخش برنامهاس
بود. چارچوب من در بررسی »تجدیدساختار دولت«تهیه کردند 2009در ائتالف سیریزا، در

که منابعی در سطح جامعه را که مستقل از دولت درصدد ایجاد استي مهم آنلهااین مس
ده است. کننجا تعیینایندانم. بُعد اقتصادي در کننده میات دگرگونی هستند تعیینامکان
دارانه، از جمله در تولید خدمات و فرهنگ، سرمایهیر سیاسی اگر در روابط تولید غیرتغی

شود. رو میبهوده نداشته باشد جداً با مانع روهرقدر هم که نیمه و نصفه و محدود، شال
علیه آن از چنین اي برخورد تعارضی در داخل دولت و همحال، باید گفت که گونهعیندر

بیرون، شرط الزم براي تغییر سیستمی است. چنین برخوردي باید در نیروهایی که طالب 
گو باشد. بدون یکها پاسختغییر دموکراتیک در جامعه هستند ریشه داشته باشد و به آن

ولت، مبارزات استراتژي از این نوع براي تغییر و، هرگاه الزم شد، در هم شکستن قدرت د
پی تر مردملغزند و بیشهاي بازدارنده میفرهنگسمت ضدّور مکرر بهطتغییر بهمعطوف به

به ظرفیت این مبارزات نخواهند برد.
ي شهر ي چپ رادیکال حزب کارگر در ادارهخصوص از تجربهبردن این بحث بهبراي پیش

یدن در رس)PTي حزب کارگران برزیل (، و از تجربه1986تا 1982ي لندن بزرگ در فاصله
گذاري جدید شهرداري روي یک فرایند مشارکت مردمی در ي سرمایهبه تصمیماتی درباره

حال که این دو براي همه اینگیرم. با، کمک می2004تا 1989سراسر شهر پورتو الگره از 
ها درس آندهی سیاسی ازطور کامل در ارتباط با سازمانچنان باید بهمواردي آشناست، هم

با ـ هاآنوردهاي آکه دستاستجا براي بحث من مهم است این. چیزي که در اینگرفت
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اي انتقال محوریت توزیع مجدد هاي شهري مستلزم گونهکه هردوي این تجربهتوجه به این
ها دهشراندهحاشیهمندان به فقرا و بهمندان و قدرتمنابع و، تا مدتی، قدرت و امکانات، از ثروت

وابسته به این بود که در شهرهاي مورد بحث منابع را در اختیار مراجع مستقل قدرتبود ـ 
ها ابتکارات براي تغییر دیگر، آنعبارتشان کنند. بهدموکراتیک بگذارند و در آن سهیم

تر تر و گستردهگیري منابع قدرت رادیکالساختارهاي حکومتی از درون را با حمایت از شکل
موفق گیري استراتژیکیتنها چنین جهتدند. اما این خیلی مهم بود که نهکردر بیرون تلفیق 

نشد حزب کارگر را در بریتانیا تغییر دهد، بلکه معلوم شد که حزب کارگران هم در برزیل 
اي را اتخاذ نکرد، که این امر حد و وقتی در سطح ملی انتخاب شد چنین استراتژي دوگانه

اي ورده کردن انتظارهاي بسیاري که براي تغییر اجتماعی ریشهحدود حکومت لوال را در برآ
دهد.برانگیخته بود توضیح می

هاي ) و پورتو الگره احزاب سیاسی از وعدهGLCهاي شوراي شهر لندن بزرگ (در تجربه
جاد ها ایانتخاباتی خود استفاده کردند تا به وراي تنگناهایی که سیستم موجود براي آن

نند و در عوض چالش در برابر سیستم را تقویت کنند و گسترش دهند. کرد حرکت کمی
ت اي کارکنان بخش خدمتوان در مبارزات پردامنهاي تبلور بخشیدند که میها به روحیهآن

هاي کار گرفتن استراتژياي که مستلزم بهازي دید، مبارزهسو مشتریان آن علیه خصوصی
است، دادن به خدمات عمومی و مدیریت پول همگان مانساوي سرمؤثر براي تغییر در نحوه

ها بر اهمیت مبارزه براي دنبال خود بکشاند. تمامی این تجربهو بتواند احزاب سیاسی را به
ز کسببعد ا«شان به حاضر و نه موکول کردنحالدارانه دربط اجتماعی غیرسرمایهایجاد روا

تواند در شرایط وجود هاي محلی میهاي این تجربهاین، درسوجوداند. باتأکید داشته» قدرت
که سازمان سیاسی ي اینبه بازاندیشی ضروري دربارهمنابع متعدد قدرتِ خواهان تغییر، 

ها، نباید از خاطر ببریم که چنین، در گرفتن این درسگونه باید باشد یاري رساند. همهچ
دولتی در سطح ملی یر در دولت و نهادهاي نیمهتري در راه ایجاد تغیمشکالت متمایز بیش
و جهانی وجود دارد.

ندگان ي نمایهاي سیاسی محلی مبارزهگونه این تجربهکه چهتر اینبراي درك معناي گسترده
کنند، ها و اقدامات دموکراتیک بیرون تلفیق میدرون دولت محلی را با پشتیبانی از جنبش

دو، از یک سو قدرت به اوتِ قدرت تمایز قائل شویم. اینفشدت متباید بین دو معناي به
که مستلزم عدمـ از سوي دیگر قدرت به مفهوم سلطهمفهوم ظرفیت ایجاد تغییر است و

توان گفتمیشود. تقارنی بین افراد داراي قدرت و افرادي است که قدرت بر آنان اعمال می
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اي حول برداشتی خیرخواهانه از مفهوم دوم تودهکراتِ ودمطور تاریخی، احزاب سوسیالکه به
ي پدرمنشانه از شدن در قدرت و استفادهها پیرامون برندههاي آناند. استراتژيساخته شده

هاي شوراي شمارند مبتنی شده است. تجربهچه نیازهاي مردم میآن در جهت تامین آن
هردو 1990ي محلی در دههو حزب کارگران در دولت1980ي لندن بزرگ در اوایل دهه

هایی بودند براي تغییر دولت از ابزاري براي سلطه و حذف و تبدیل آن به ابزاري تالش
زدایی و توزیعمنظور تمرکزمعطوف به تغییر از طریق وارد شدن در مبارزات انتخاباتی به

همین د که در عمل سیریزا سعی داراستپس از پیروزي. مبناي بحث من اینمجدد قدرت
اجرا درآورد.برنامه را در سطحی ملی به

شناسی تغییر اجتماعیسیریزا و پویش
که خود را نه صرفا ابزارياست، برخالف احزاب سنتی چپ، ایني سیریزامتمایزترین مشخصه

ساختنداند که عمالً درگیرها، بلکه نیرویی میبراي نمایندگی سیاسی جنبش
هاي رساندن به گسترش و تقویت جنبشولیت در یاريوهاست. شمّ سیاسی آن، مسجنبش

، یکی از 6که اندره اس کاریتزیسکند. چناناولویتی مهم تبدیل میعدالت اجتماعی را به
71هاي بعد از انتخاب کند، در هفتهي سیریزا عنوان میکنندگان سیاسی برجستههنگآهم

ي بران آن بر اهمیت محوري این امر برا، ره2012عضو سیریزا به نمایندگی پارلمان در ژوئن 
تی شان را از ظرفیراه آن دركهمتوانند بکنند، و بهکه چه میي اینتغییر تصور مردم درباره«

ه حزب معتقد کحالیي کاریتزیس، درگفتهتأکید کردند. به» ارند شکل بدهندکه براي تغییر د
کننده است کاري حال تعیینعینره دچآن«است قدرت دولتی ضروري است، روشن است که 

دهید. هشتاد درصد تغییر ها و جامعه پیش از کسب قدرت انجام میاست که در جنبش
7»تواند از طریق دولت صورت گیرد.اجتماعی نمی

ي هايِ خواهان تغییر اجتماعی، بر نحوهاین فقط حرف نیست. این برداشت از استراتژي
اش در ي سطح باالي نمایندگیر نتیجهدولتی که سیریزا دتخصیص مقدار کالنی از منابع 

يجهبرابر بودحزب هشت میلیون یورو (تقریباً سهگذارد. کند تأثیر میپارلمان دریافت می
که حالیعضو پارلمان در اختیار دارد. دراي پنج کارمندگیرد و هر نمایندهفعلی خود) می

بستگی مهاي هي جدید باید به شبکهرگی از بودجهکنم که بخش بزنویسم به این فکر میمی
مثال، به استخدام افراد براي ادامه دادن به اقداماتی مانند برايد ـها اختصاص یابمحله

اند بین مردم در شهرها با تاسیس مراکز درمانی، گسترش رویکردهایی که موفق شده
هایی چهره برقرار کنند. بودجهبهاورزي ارتباط اینترنتی و چهرهتولیدکنندگان محصوالت کش
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تري به کار سیریزا در هم باید صرف تقویت موقعیت حزب در پارلمان شود، اما بخش بزرگ
هاي فراپارلمانی معطوف به تغییر اجتماعی اختصاص خواهد یافت. از پنج بنا کردن سازمان

یماً براي او کار خواهند ي پارلمان قرار دارد، دو نفر مستقکارمندي که در اختیار هر نماینده
گذاري که نمایندگان و کارشناسان مدنی را با هم در هاي سیاستکرد. یکی براي کمیسیون

ها کار کنند. ها و محلهدهد و دو نفر در خدمت حزب خواهند بود تا در جنبشتماس قرار می
زاب چپها یک فرایند آموزشی هست که منشاء آن آسیبی است که احدر پشت این اولویت

مانی،در دیگر کشورهاي اروپایی نمایش گذاشتند: احزاب یادشده اجازه دادند نهادهاي پارل
شان اند صداي سیاسیهایی که قصد داشتهجنبشها را ازشان، آنبا تمامی منابع و امتیازات

باشند دور کنند.
ي بسیار قوي بر سازي (که تأثیرهاي دگرجهانیو اوج جنبش2004سیریزا از همان آغاز در 

هاي طالب تغییر در ي یاري رساندن به بناي جنبشقدر دغدغهکم همانن داشت)، دستیونا
حال از طریق مجمع اجتماعی اروپا عیني موفقیت انتخاباتی را. دردغدغهجامعه را داشت که 

د کرتنها کمک زشی را از سر گذراند. این امر نهو سپس مجمع اجتماعی یونان فرایندي آمو
ی تغییر اجتماعهاي قدرت دولت براي ایجاد که سیریزا دید استراتژیک روشنی از محدودیت

اي بر هنجارهاي تکثرگرایی، احترام متقابل و حال به پافشاري آگاهانهعینپیدا کند، بلکه در
کردند ها پیدا میهاي نوینی که مردم براي بیان نارضایتی خود و بدیلآمادگی پذیرفتن راه

یست ارتدوکس در اروپا، )، یکی از آخرین احزاب کمونKKEانجامید. حزب کمونیست یونان (
راي ، ب»غیرارتدکسی«شدن به زواي خودخواسته و نگران از آلودهنفس در قبال انبهبا اعتماد

کوشیدند از آن دوري گزینند. فعاالن سیریزا، اي بود که میسیریزا یادآور دائم روش سیاسی
دیگر که مجمع اجتماعی اروپا مروج آن امالً به فرهنگ باز، متکثر، آموختن از یکبرعکس، ک

شان آشکارا این بود که ائتالف سیاسی نوین با این فرهنگ بود تعلق داشتند، و یکی از اهداف
عجین باشد.

يگونگی ایجاد ارتباط سیریزا با شورش جوانان پس از تیراندازهوضوح در چتاثیرات این امر به
ل یا تالش ها تحمیکه خطی به آنآن، بدون2008در 8پلیس به الکساندروس گریگوروپولس

نیز در طول اعتراضات میدان 2011دست بگیرند، پیداست. سیریزا در کنند کنترل آنان را به
ـ سیریزا در اصول خود اشتراك دارندنحو عمل کرد. فعاالن همینو بعد به9سینتاگما

ا دیگران، مثالً راه بو این اصول را همن ـمهاجراممنوعیت شعار دادن بر ضدّمثال، براي
حلی عملی برسند. هاي عمومی به راهه از میان بحثککار بستند، تا اینها، بهآنارشیست
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در آغاز اعتراضات میدان سینتاگما کارگاهی آموزشی 10ي جوانان سیناسپیسموسشاخه
بحث گذارد.اصول را توضیح دهد و بهبرگزار کرد تا این رویکرد غیرابزاري و متکی بر 

هاي مختلفی که ائتالف را تشکیل ها و سنتگرایی فرهنگی نسلسیریزا در ضمن از هم
30ي و اوایل دهه20ي ههتر، که اینک در اواخر ددهند شکل گرفته است. نسل جوانمی

به چپ روي آوردند. رهبران » واقعاً موجود«عمر خود هستند، مستقل از هر بدیل 
70ي و سرتاسر دهه60ي تر بخشی از مقاومت در برابر دیکتاتوري در اواخر دههخوردهسال
د. این تبدیل شدن11گراهاي چپبه اوروکمونیست1980ي ههاند. بسیاري از آنان در دبوده

سازي و مجمع اجتماعی فعالیت داشتند. این یعنی که هردو نسل در جنبش دگرجهانی
سازي نولیبرالیهایی که در برابر جهانیفرایندهاي جمعی تولید دانش و فرهنگ در جنبش

د سیاسی ، در رش1990ي کنند، هم داخل یونان و هم در سطح جهان در دههمقاومت می
نند ک» دخالت«اي باشد که در آن که عرصهاینده داشت نهکننینفعاالن سیریزا نقش تعی

اجرا گذاشته شده بود پیش ببرند.تر در جایی دیگر بهلی را که پیشتا بدی
که هایی استاصرار فعاالن سیریزا در تمامی سطوح بر فراتر رفتن از اعتراض و یافتن بدیل

المللی پول و ي اروپا، صندوق بیناتحادیهي 12»ترویکا«مردمی را که از دولت فاسد یونان و 
منجر هاییاند متقاعد کند. این به تاکید بر حمایت از ابتکار عملبانک مرکزي اروپا ناراضی

توانسته است، در عوضِ چشم انتظار انتخاب سیریزا براي تشکیل دولت، همین شده که می
نظامِ بهداشت عمومی را کاهش بودجهکه جامثال، از آناال تفاوتی فوري ایجاد کند. برايح

راه با دیگران در ایجاد مراکز درمانی تخریب کرده است، پزشکان و پرستاران در سیریزا هم
ال دنبزمان با آن مصرانه بهگویی به نیازهاي عاجل اجتماعی مشارکت دارند و همبراي پاسخ

اند. سیریزا از خدمات بهداشتیهاي دولتی و مبارزه براي دفاع درمان رایگان در بیمارستان
چنین، جلساتی بین کارمندان دولتی هوادار و مبارز و معلمان، متخصصان و نمایندگان هم

چینی، تغییراتی را در سازمان وزارت آموزش و کند، تا براي زمینههاي اولیا برگزار میانجمن
يشدههاي سرکوبگو باشد و ظرفیتتر در قبال مردم پاسخپرورش ایجاد کند تا بیش

کارکنان دولت را که قصد خدمت صادقانه دارند آزاد سازد. در ضمن سیریزا در حال 
توان همین طور میریزي اقتصاد اجتماعی و جمعی در کشور است تا دریابد که چهبرنامه

منظور تحقق بخشیدن به چنین مشخص کرد که بهاکنون از آن حمایت سیاسی کرد و هم
ه اقتصادي است منطبق با نیازهاي اجتماعی، هنگام ورود حزب به دولت چه هدف سیریزا، ک

هاي خود ولیت حزب در افزایش مدام شکلوحمایتی باید از آن صورت گیرد. مسنوع 
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راه با تشخیص توانایی خود در ي بحران، همبستگی در هنگامهي اقتصاد همیافتهسازمان
بود: وي در 13نظر اندره گُرتسیزي است که موردایجاد مسیري بدیل براي جامعه، یادآور چ

ارکاستراتژي نیرويگرایانه دراصالحکلی مفهوم استراتژیک اصالحات غیرتعیین خطوط 
چون چیزي همسوسیالیسم را نهفراهم کردن این امکان که کارگران «خود، بر اهمیت 

رد.کتاکید می» ببینندحاضر حالچون هدف مشهود عمل دري عملی بلکه همفراسوي تجربه
نویس پیشچراي وچوني رد بیالم کرد که حزب، بر پایهاع14وقتی الکسیس سیپراس

دست گرفتن دولت آماده است، اذهان و انضباط سازمانی فعاالن سیاست اقتصادي، براي به
دا صاي یکسیریزا را متمرکز کرد. سبک و فرهنگ جنبشی این سازمان راه را براي مبارزه

وار کرد که در آن وفاداري به این یا آن گروه یا گرایش در ائتالف سیریزا رنگ باخت و هم
که شفافیت در مورد ایني نوعی عدمهایی دربارهمن شکایتاي پدید آمد. اما در ضدلی تازههم

وها تأثیر گذاشت نیز پدیدار شود بر آنگونه میشود و چهتصمیمات کجا و کی گرفته می
یادي مستقل شود ممکن استکه گروه پارلمانی بزرگ اگر زبر اینهایی ابراز شد مبنیترس

شود که ممکن است سیپراس شفافیت را تقویت کند. این خطر هم تشخیص داده میاین عدم
ي حزب را در نهایت به وابستگی بکشاند، و ي نمادین بدل شود که آیندهبه یک ستاره

یادآور لوال در برزیل، ـمایه کندگوها را بیوو بحث و گفتتضعیفدموکراسی درون حزب را 
ش اي اهمیت ادعاي. هرچند که ائتالف درباره1981در 15چنین یادآور اندرِئاس پاپندریوهم

گونه باید رهبري را هدر مورد دولت متحد است، افکار بسیاري متوجه این امر است که چ
توان این فرهنگگونه میفعاالن جنبش را ادامه داد، چهگویی به حزب و تقسیم کرد، پاسخ

اتژیک را زنده نگهداشت؛ جویی استرشده، اعتراض و مبارزهي انتقاديِ سیاسیبحث و مناظره
دموکرات یونان) دیگر اجتناب کرد.(حزب سوسیال» پازوك«دیگر از تبدیل به یک عبارتبه

تا نمایندگی اجتماعیواربازاندیشی در حق رأي: از نمایندگی ذره
ن ي ایسازي دربارههاي اخیر در جنبش دگرجهانیي سیریزا تمرکزي عملی روي بحثتجربه

زمان با آن هاي لیبرال وارد سیستم سیاسی شد و همامر است که آیا باید در دموکراسی
ر بار زیتر از آن، آیا باید به دالیلی بیش از اهداف تبلیغیو مشخصـ مبارزه کرد یا نباید

هاي سازمانی. کارپذیرش نمایندگی سیاسی رفت، و اگر پاسخ مثبت است با کدام شکل
تغییر برايدهی براي رسیدن به حکومت با گسترش توان ي سازمانسیریزا در تلفیق آگاهانه

يبسته در جامعه، فعالیت در سطح پایهاز طریق کار همـ مستقل از سیستم سیاسی
تیزي سژادپرستی و بیگانهچنین علیه نزه براي حقوق اجتماعی و سیاسی، همها، مباراتحادیه
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چنان منبعی است براي کند که آیا رأي همال را مطرح میوبار دیگر این سـ و جز آن
تن دیگر، آیا پذیرفبارتعابدي یأس و ازخودبیگانگی است. بهدگرگونی اجتماعی یا منشاء 
،راه با تالش در جهت تغییر این نهادهادموکراسی پارلمانی، همنمایندگی در نهادهاي موجود 

اي قدرت بازارهـداريایان بخشیدن به قدرت سرمایهنوعی پتر براي بهي گستردهبه مبارزه
لتی و مورد وثوق تنیده با نهادهاي دوهاي خصوصی، که جملگی درهمها و شرکتمالی، بانک

بخشد؟تري میاستحکام بیشـ ها هستندآن
لحاظ فرهنگی و طور عام، این شرط، بهشدت مشروط، مثبت است. بهپاسخ من، هرچند به

مند باشد. در جوامع سازمانی، بر مبناي درکی از شهروندي قرار دارد که اجتماعی و موقعیت
ت یري با سیاست انتخاباتی اسمعنی درگنوعی بهکند، این بهداد میها بیامروزي که نابرابري

چالش حقوق شهروندي جهانی پیش آمده بهشدت وضعی را که برايحال بهعیندرو 
اي که از بنیاد نابرابر است.گیرد: برابري انتزاعیِ صوري در جامعهمی

مال و ثروت و متحدان آنان که براي حق رأي مبارزه کردند تصور بسیاري مردان و زنان بی
گرفتن و غلبه کردن بر نابرابري و روابط استثماريکردند که به نمایش گذاشتن، به چالش می

گیريها و بسیاري از مدافعان حق رأي، رأيدر ذات سیاست پارلمانی است. براي چارتیست
ي سیاسی بود، نه گرفتن موضعی ثابت و چسبیدن ي جدیدي در این مبارزهگشایش مرحله

در مبارزات بر سر نابرابري » ورحض«ي ابزار ها به منزلهبه آن. نمایندگی سیاسی براي آن
مهارت مقامات رهبري حزب کارگر در دولت 16اجتماعی و اقتصادي در سیستم سیاسی بود.

هاي کارگري بریتانیایی، اغلب با تبانی پنهان و آشکار، در محدود و پارلمان و در اتحادیه
هاي لمیان انواع شکي مرسومي دقیق مستندي از پدیدهکردن این پویایی بالقوه، تنها نمونه

ا یک به یک نتیجه یک شکل محدود نمایندگی است که در آن ب17دموکراسی لیبرالی است.
ده حاضر نابرابر شمرحالي اجتماعی و درشدهروابط تثبیتکه بخشی ازجاي اینشهروندان، به

یجه تمایل نتشود. این یک فرایند سیاسی است که درطریقی کامالً اتنزاعی رفتار میشوند، به
ت تر حمایها دارد تا افشاي آن، و قدرت اقتصادي خصوصی را بیشبه پنهان کردن نابرابري

که آن را به چالش بگیرد.کند تا آنمی
ها، در تالش براي شکستن اند. آنال بردهوسطور منظم زیرهاي بعد بهاین گرایش را نسل

ت رأثیر مستقیم مبارزاتی که توازن قدغشاي محافظ سیاست پارلمانی و گشودن سیاست به ت
ینه زمایناند. درروان رفتهسراغ اهداف دموکراتیک رادیکال پیشدهد، بهرا در جامعه تغییر می

چیزهاي بسیاري براي آموختن از دو تجربه، مدیریت رادیکال شوراي شهر لندن بزرگ توسط 
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وجود دارد. رهبري سیاسی در هر ي پورتو الگره توسط حزب کارگران، حزب کارگر و اداره
قسیم ي تهاي انتخاباتی رادیکال بر پایهدو مورد عمالً استراتژي خود را براي پیاده کردن وعده

طور مستقل حول مسائل برابري اجتماعی و بع و مشروعیت با شهروندانی که بهقدرت، منا
کارشان را از تشخیص مداران شهردارياقتصادي سازمان یافته بودند بنا کرد. این سیاست

در نابرابريـ اندها انتخاب شدهمقابله با آنهایی که براياین امر شروع کردند که نابرابري
ه که دولت ببه منابع قدرت و دانشی بیش از آنـ ت اقتصادي، نژادي، جنسیتی و غیرهقدر

طلبید که از هاي انتخاباتی سیاستی میتنهایی داشت نیاز دارند. در هر دو مورد، وعده
ها را تکرار نکند.چنین محلی، درس بگیرد و صرفاً آنهاي گذشته، ملی و هممصالحه
اي گراي حزب کارگر لندن، تحت تاثیر مناقشهد شوراي شهر لندن بزرگ، رهبري چپدر مور

دولت 1974-79هاي هاي سالشدید در حزب در سطح ملی، مصمم بود که از شکست
راه هاي رادیکال انتخاباتی پرهیز کند. این خواست قوي سیاسی، همدهکارگري در اجراي وع

تبعیضاي و ضدّهاي فمینیست، اتحادیهمحلی، جنبشي با مشارکت مستقیم در جامعه
هایی که در سازماننژادي، منجر به آن شد که مشاوران آتی شوراي شهر با بسیاري از

ي ها را درگیر تهیهاس بگیرند و آن سازمانطور گسترده اشتراك داشتند تمشان بهاهداف
زرگ ي انتخابات شوراي شهر لندن بکه حزب کارگر برندهاي تفصیلی کنند. پس از اینیانیهب

االجراي دستگاه مدیریت جدید تبدیل شد. هاي الزمشد این بیانیه به وعده1981در 
د، هم در شوراي شهر و شي ارجاعی کلیدي در تعارضات با مقامات دولتیچنین نقطههم

منشاء حقانیت اخالقی وـمینستر و دولت تحت فرمان تاچردر وستسوي رودخانههم در آن
ي هاي شوراي شهر لندن بزرگ بود. در مورد پورتو الگره، شیوهبراي رادیکالیسم سیاست

گیر دست زدن به شهرداري نخبگان احزاب محلی را دري ي ادارهبدیهی انگاشته شده
اي شده بود که کاريساختاري و پنهانمعامالتی با سود براي هر دوطرف و باعث فسادي 

خانواده یا 15طور مؤثر در خدمت منافع اقتصادي در حدود که شورا بهتضمینی بود بر این
دار یا صاحب صنعت بر اقتصاد محلی سلطه داشتند، تر باشد که در مقام زمینشماري بیش

عنوان بخشی از تعهدش به ا نشود. مأموریت حزب کارگران، بههکم مخلّ فعالیت آندستیا
ي سیاست و اقتصاد برزیل، پایان بخشیدن به این وضع هاي عظیم در عرصهاصالح نابرابري

هاي محلی و ، خود را موظف دانست که با انجمن18بود. این حزب تحت رهبري اُلیویو دوترا
اي، ها از امکانات بودجهکراتیک مردمی به قصد برخوردار کردن آنودمهاي سایر سازمان

کاري کند.هاي مالی و قراردادي همرویه
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قدر که آنـ سب بسیاري از این اهداف مؤثر بودها در کهاي آندر هر دو مورد، استراتژي
اعی هاي متفاوت، و در چارچوب ارتجصاحبان منافعی که به چالش گرفته شدند به شیوه

کننده بط تعیینخصوص، رواها و، بهمقابله زدند. این تجربهخود به همان میزان مؤثر، دست به 
یافته و دولت محلی محصول شرایط خاص تاریخی طور مستقل سازمانبین شهروندانی به

هاي کارگري و بود. هم حزب کارگر انگلیس و هم حزب کارگران برزیل محصول جنبش
هاي شان و استراتژيهاي متفاوت تاریخیرو بودند اما خاستگاهفکران پیشْ اجتماعی و روشن

که حالیدرهاي متفاوت از دموکراسی استوار بود.ها در مورد سیاست نمایندگی بر برداشتآن
کراتیک براي مبارزه علیه وحزب کارگران براي این تأسیس شده بود که سرمشقی از بن دم

کارگر براي حمایت و گسترش حقوق و شرایط اجتماعی کارگران دیکتاتوري ارائه دهد، حزب
در یک دموکراسی پارلمانی بنیان نهاده شده بود.

ها ادیهي اتحترتیب حوزهوبیش مقدس بین صنعت و سیاست، بهحزب کارگر از تقسیمی کم
ي حزب، شروع کرد. قوانین حاکم بر این رابطه انعطاف بسیار داشت؛ در غیر اینو حوزه

این 1950ي توانست به حیات خود ادامه دهد. در دههنمی» انگیزاتحاد بحث«صورت این 
ه ي کارگري بهاتقسیم کار منجر به واگذاري تثبیت شده و کامل سیاست از سوي اتحادیه

اش از سیاست مجاز چیزي بود که صرفاً در طور روزافزونی تلقیحزب کارگر شد، که به
از عنوان بخشیتوانستند البی کنند و بهها میهداد. اتحادیروي میي تنگ پارلمانیمحدوده

ها که دولتي ایننهادهایی باشد دربارهي پیشهایی صادر کنند که حاونامهحزب کارگر قطع
ي مسائل سیاسی، ازجمله مسائل ها اقدام مستقیم دربارهچه باید بکنند. اما از دید آن

شان خارج بود.دود وظایفطور گسترده، از حبهاجتماعی
جویی سرشتی بسیار متفاوت داشت. این حزب محصول مبارزه1981حزب کارگر لندن در 

طرزي د، که (از دید دستگاه حکومتی) بهکننده بواي با این تقسیم کار تعدیلمندانهقدرت
ورشی شي شکستن مرزهاي حفاظتی دولت مرتجع بریتانیا در مقابل روحیهخطرناك به درهم

اي در اروپا بود نزدیک هاي اتحادیهترین جنبشیافتهچه در آن زمان یکی از سازمانآن
-70ي در واکنش به فروپاشی سیاسی و مصالحه1970ي شد. حزب کارگر اوایل دههمی

شد. حزب کارگر در این هنگام، دولت ویلسون موضعی مخالف داشت و رادیکالیزه می1964
هاي اجتماعی، از جمله روي نفوذ جنبشرهبري پارلمانی، درهاي خود را بهویژه بیرون از به

ت علنی نسباي رادیکال بهگري، گشود. بیانیههاي کارنیروهاي پایه و بخشی از رهبران اتحادیه
بر گسترش مالکیت عمومی به تفویض اختیار به اي مشارکتی تدوین شد که عالوهوهو به شی
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پرداخت. با این وصف، در دولت و زیر فشار مرکز در محیط کار نیز میاي هاي اتحادیهسازمان
مللی الو صندوق بینزدایی مالیسمت مقرراتبههمالی لندن، که در اثر اقدامات ایاالت متحد

سابقه در سرتاسر جنبش کارگرياي بیها را بستند. نتیجه، مبارزهپول، رهبران پارلمانی درب
بدیل به دعوایی نه بر سر این یا آن سیاست، بلکه بر سر خود سرشت بود، که باال گرفت و ت

19هاي مستندي تهیه شده است.نمایندگی شد. در مورد این مبارزه گزارش

راه آن سرشت همبارزه براي تغییر حزب کارگر و بهگرایان م، چپ1980ي تا اواسط دهه
کنترل حزب 1980تنها در چپ نهحال، عیني کارگر را باختند. دریاسی طبقهنمایندگی س
دست آورد و حفظ کرد، بلکه با پیروزي خود هاي کارگري، بهبا حمایت اتحادیهبر لندن را، 

از تر اي بزرگدر انتخابات شوراي شهر لندن بزرگ کنترل روي منابع استراتژیک را با بودجه
پاره کردن چر شروع به تکهکه دولت تاترتیب، پیش از آناینبسیاري از کشورها کسب کرد. به

گذاري براي ها زیر ضربات خود کند، فرصت و اراده و متحدان و مقداري قدرت قانونآن
که در تاالر شهر جا حض اینمیکال داشت. نمایندگان کارگري، بههاي راداجراي سیاست

ند، وها حضور داشتشان در آنهایی که بسیاريخوش کردند، تحت تأثیر مبارزات و سازمان
ها به نمایندگی برگزیده شده بودند، شوراي شهر لندن بزرگ در واقع براي دنبال کردن آن

دولت محلی، » مقامات«را به مسیرهایی هدایت کردند که مناسبات بین نمایندگان، 
20ها) و اکثریت اهالی لندن را دگرگون کرد.هاي مستقل شهروندان (ازجمله اتحادیهسازمان

ار کوتاه، این حزب کارگر محلی مهم به طریقی مشابه با حزب کارگران در براي مدتی بسی
تر بود رفتار کرد.مایل آن طرف6000برزیل که 

(و 1990ي تا اواخر دهه1980کم از هنگام تشکیل آن در وجه تمایز حزب کارگران، دست
تواند میبه آن دموکراسی نمایندگیي شرایطی که بنااهمیت آن براي بحث ما درباره

گر اي این اعتقاد است کهخاستگاهی براي دگرگونی اجتماعی باشد)، اقدام سیاسی بر پایه
بایست تحقق یابد میـ برابري سیاسی و نظارت مردمـ هاي دموکراسیقرار باشد هدف

حق شهروندي جهانی، آزادي بیان، آزادي اجتماعات، ـهاي رسمی دموکراسیشالوده
از سوي نهادهاي دموکراسی مشارکتی ـ ثرگرایی سیاسی، حاکمیت قانون، تکمطبوعات آزاد

ي به زیربر آموختن آن در تجربهشد. این درسی بود که حزب عالوهیکارآمد مردم تقویت م
ي برزیل گرفت، که ادعاهاي صرفاً هاي بسیار شدید در جامعهکشیدن دیکتاتوري از نابرابري

اداري در برابري سیاسی را حتمایهاز غالب کشورهاي سري جلوتر بودن حقوقی را درباره
طور رادیکال دموکراتیک تا حدي هاي بهي این شکله کرد. جوهرهتر اسباب خندبیش
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ه ها ساختهایی که حزب کارگران از آناي بود که در جنبشهاي مشارکتیبرگرفته از شکل
هاي ها، نشو و نما یافته بود. این شکلزمینبیهاي مبارز کارگري و جنبش ویژه اتحادیهشد، به

يخطا در تنظیم خودِ بودجهوگاهانه و جمعی آزمونمشارکتی سپس از طریق فرایند آ
بر پورتو الگره توسعه یافت. فرهنگ و ذهنیت رویکرد مشارکتی، در چند شهر عمده عالوه

اي آموزش همگانی، از همه هبر سنتدم نیز مهم بود. این فرهنگ مبتنیحزب به مشارکت مر
ي ، در واقع شکلی از ارتقاي آگاهی سیاسی بر پایه21هاي پائولو فریرهتر در دیدگاهبرجسته

شان بود. نتیجه حزبی بود که خود را به يهامندسازي مردم در تشخیص ظرفیتاصل توان
تقسیم و ها قدرت رادانست تا از طریق آنتشکیل نهادهایی تحت نظارت مردم متعهد می

هاي هاي سیریزا بازتابهاي مردم در ایجاد تغییر را تقویت کند. بسیاري از ویژگیظرفیت
حزب کارگران است که شاید پژواکی از تاریخ مشترك مبارزه علیه یک دیکتاتوري است.
گري بنابراین، اگر به تمایز بین قدرت به مفهوم ظرفیت براي ایجاد تغییر و قدرت براي سلطه

ید وشگونه، در هر دو مورد، رهبري سیاسی رادیکال کتوانیم ببینیم که چهدیم، میبرگر
چون منابعی را همـ ل مالی و زمینئخصوص روي مسابهت ـ ي دولهاي اعمال سلطهقدرت

ره و دیگر ترتیب، در پورتو الگاینکار گیرد. بهظرفیت مردم براي ایجاد تغییر بهبراي اثربخشی
ریزي مشارکتی شکل دادند، حزب پس از پیروز شدن که به فرایندهاي بودجهشهرهاي برزیل 

یابی به کنترل متمرکز روي بودجه، عمالً اختیار ها و دستدر انتخابات شهرداري
ي مشارکتی واگذار در بودجههنگآهاي جدید را به تمرکززدایی همها و اولویتگذاريسرمایه

هاي محلی مختلف براي تسهیل فرایند ل شد که با سازمانزمان با آن، گروهی تشکیکرد. هم
اي ساالنه که طیهاي محلی و منطقهدهی سلسله نشستتمرکززدایی کار کند. این سازمان

شد، در چارچوب معیارهاي فنی و نهاد میهاي جدید پیشهایی براي هزینهآن طرح
ي ناظر بر فرایند عدهبق قامحتوایی، طی فرایندي پر طول و تفصیل، اما شفاف و ط

اي متشکل از شد؛ و سپس از طریق کمیتهیابی میي افقی ارزگیري و مذاکرهتصمیم
چنین نمایندگان شهردار موضوعی و همهاي تکنمایندگان مناطق مختلف شهر و جلسه

رفت در اجراي تصمیمات پیشین نیز از طریق این فرایند، با پشتیبانی شد. پیشنهایی می
گرفت.ي شهردار، مورد بررسی مجدد قرار میدجهدفتر بو

هاي شورا وجود داشت که از قدرت در مورد شوراي شهر لندن بزرگ، ترکیبی مشابه از اقدام
باالبردن ظرفیت هاي شهروندي با هدف متمرکز و منابع خود در راه تفویض قدرت به سازمان

شهروند براي تعیین تصمیماتی که به عنوان عنوان کارگر و کارمند یا بهاهالی لندن یا به
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مثال، شوراي شهر لندن بزرگ از قدرت خود براي ها شکل دهد استفاده کرد. برايآنزندگی 
ي داخل شهر را خراب کنند ها یک محلهبفروشوکه بسازد زمین و جلوگیري از اینخری

جریان مقاومت در استفاده کرد و سپس مدیریت آن زمین را به شوراي محله سپرد، که در 
ت أمکان آماده کرده بود. شورا یک هیي خودش را براي آن ها نقشهبفروشوبرابر بساز

کستگی کمک کرد اما مشروط ها در برابر ورشمؤسسات عمومی بنا کرد، که به نجات شرکت
د وکه از منابع در کجا استفاده شي اینها دربارهرگري در آن شرکتهاي کاکه اتحادیهبه این

چنین یک دفتر مرکزي هم در داخل خود گیري داشته باشند. همتا حدي قدرت تصمیم
سایر ادارات، از جمله هاي انتخاباتی دري اجراي وعدهشورا درست شد با حق نظارت بر نحوه

دیگر، قدرت متمرکز براي مالیات، براي نظارت عبارتبه جذب مشارکت همگان. بهتعهد نسبت
کلی شاز تمرکززدایی و تفویض اختیار بهاده از زمین و جز آن، با ترکیبی ي استفبر نحوه
اند و که منابع دولت به چه نحوي تخصیص یافتهي اینگیري دربارهکه قدرت تصمیمدرآمد 

هاي مردم تقسیم شد.شوند با گروهمدیریت می
د تعمق کرد و هم ي مشکالت بایي جدي دیگر، هم دربارهدر این مورد هم، مانند هر تجربه

هاي سازمان سیاسی میان شکلهاي موجود ها. این مشکالت تنشي اهداف و موفقیتدرباره
سیاست نمایندگی لیبرال با هدف کسب و حفظ جایگاهی چارچوبطور تاریخی درکه به

ریزي کنترل مردم روي هاي سازمان سیاسی را که براي پیدر دولت بنا شده و آن شکل
هاي سیاسی در جهت هدف دوم، شدت روشن کرد. تا حد زیادي، نوآوريبود بهدولت الزم 

هاي جنبش در هر دو مورد، از طریق جریان فرایندسازي در محله، محیط کار و سازمان
این معنیي اغلب بهاپیش تأسیس شده بودند شکل گرفت. فشارهاي لحظهاجتماعی که از

قلهاي مستبط بین احزاب و ابتکارات و جنبشبود که مسائل دشواري که در عمل در روا
گرفت.شد و مورد بحث قرار نمیرسمیت شناخته نمیآمد همیشه هم علناً بهپیش می

اي و مدنی را هاي اتحادیهدر مورد شوراي لندن بزرگ، تأکید روي کار کردن با جنبش
دیکال حزب اي رهاي رسمی خود آن براي اجراي تعهدات بیانیهخصوصیات محدود قدرت

ي بین شورا و این حال، بخش اعظم فرایند عملی و سیاسی رابطههرکارگر تقویت کرد. به
ها اي در جنبشها پیشینهتر آنول شورا (که بیشوهاي مسهاي مستقل به مقامسازمان

هاي حزب کارگر متشکل از افراد معمولی، وابسته داشتند) و نمایندگان متعهد، نه سازمان
اً جزو ها، عمومي سازمانی با اتحادیههاي مستقل، فراتر از رابطهفعالیت مستمر با جنبشبود. 

1970ي هاي کارگر محلی نشده بود. این وضع در اواخر دهههاي سیاسی ثابت حزبعادت
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ها هاي کارگر محلی و اتحادیهشروع به تغییر کرد، و با حمایتی که حزب1980ي و اوایل دهه
هاي کار در سراسر کشور، از جمله در لندن، یگران در اجتماعات محلی و محیطراه با دهم

سازمان دادند، به اوج خود رسید. اما این فرهنگ 1984-85براي اعتصاب کارگران معدن در 
کافی تحکیم نیافته بود که در برابر قدرهاي اجتماعی بهي جنبشبه مبارزهمعطوف 

رد، از جمله انحالل خود شوراي لندن بزرگ که دولت هایی که دولت تاچر تحمیل کشکست
منتخب شهروندان لندنی بود، تاب کافی براي ایستادگی نداشت.

هاي اجتماعی، با در پورتو الگره، که روابط خیلی نزدیکی میان حزب کارگران و جنبش
رجسته ن بگراحد کنشچهرار بود مشکل عمده این بود که تاپوشی بسیار در میان اعضا، برقهم

هاي دولتی شده بودند، و هم حزب بیرون از دولت را تضعیف ها جذب شغلدر هردوي این
مشکل دوم مربوط 22دهی جنبش اجتماعی را.ي مستقل و سازمانکردند و هم جامعهمی
یار در مشارکتي مشارکتی. هرچند تمام شواهد به افزایش بسشد به خود فرایند بودجهمی

ویژه بین فقرا، زنان و سیاهان اشاره دارد، دهی، بهنفس و ظرفیت سازمانبهادفعال و رشد اعتم
هاي مردمی معطوف به تغییر ریزي مشارکتی باعث رشد ظرفیتي میزانی که بودجهدرباره

بندي تقاضاهاي عملی شد محدودیتی جدي پدیدار شد. خاستگاه فراتر از امکان طرح و اولویت
سازي استراتژیک نهفته تي مشارکتی از سیاسن فرایند بودجهاین محدودیت در جدا بود

یري گبینیم. وقتی مشارکت در تصمیمریزي شهري میمثال، در برنامهکه، براياست چنان
کنندگان اعتماد و آگاهی سیاسی پیدا رو شد و شرکتبرسر بودجه با افزایش عددي روبه

فقیرترین نواحی شهر، براي کسب اطالعات و گران، از جمله در بعضی از کردند، کنش
ریزي فشار آوردند.مشارکت در برنامه

کننده بودندمشارکت-کنندهکسانی که از نزدیک مشاهدهاما هرگز این کامالً عملی نشد. 
که حزب کارگران در شهرداري قادر نبود زمینه دارند. یکی ایناینلفی درهاي مختتوضیح

کنندگان را هاي مختلف اعمال کند، تا این آرزوي مشارکتار ادارهنظارت متمرکزي روي رفت
کردند. هاي خود حمایت میویژه از منافع ادارهریزان بهبودجه اجرا کند. برنامهدر تعیین 

کادر «کند که این امر در ضمن حاکی از شکل گرفتن یک خاطرنشان می23سرجو باییرله
ا هگران جامعه دور شدند، و نسبت به آناز کنشدر بین حزب کارگران بود که » حکومتی

24موضع پدرمنشانه گرفتند.

نمایی بود که با بحث عمومی و در ي مشارکتی فقدان خطوط راهمشکل سوم فرایند بودجه
از داريي خدماتی از قبیل نگهدهندگانی که در ارائههاي بین تاالر شهرداري و سازمانتوافق
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ي فشاري روي برخی معیارهاشتند برگزیده شده باشد. فقدان پاداکودکان و بازیابی شرکت 
ي کمک مالی شوراي برابري، دموکراسی و کارایی عمومی ـ ویژگی بارز در فرایندهاي ارائه

ماعی هاي اجتنفع سازماند که فرایند تمرکززدایی منابع بهمعناي آن بوبهگ ـ شهر لندن بزر
ش ادي راه نولیبرالی مدیریت جامعه، که هدف معمولتحت رهبري حزب کارگران در برابر تع

25پذیر بود.سازي بود آسیبشکلی از خصوصی

ي دناشدنی نبودند. هر دو فرایند تا حو پورتو الگره پیش آمد لزوماً حلمشکالتی که در لندن 
ر دو مورد با ظهور سیاستخطا را کسب کرده بودند. اما در هوظرفیت نوسازي از طریق آزمون

نفع اصالحات تحت هدایت کراسی محور بهوهاي دمی این تجربهمحور فضا براي رشد آتبازار
اي صورت ندن بزرگ، برچیدن آن در طول دورهبازار مسدود شد. در مورد شوراي شهر ل

هاي چپ، از جمله گرفت که راست نولیبرال در اوج پیروزي خود بود. وانگهی، برخی بخش
ده بود (یا، مانند سوسیالیسم با سرنوشت اتحاد شوروي گره خورشان ازها که تصوراتآن

گونه تصوري از سوسیالیسم نداشتند) کامالً در موضع تدافعی قرار گرفتند، و تونی بلر، هیچ
نبع کارایی ميمثابهداري بههاي بدل شدند که نوکیشانی بودند که به بازار سرمایهلوحبه ساده

دند. در نتیجه، کامالً در موضع دفاعی قرار داشتند، و گاه به کرتوجه می» سازيمدرن«و 
جاي ها کوشیدند بهتردید آنشهر لندن بزرگ حمله کردند. بدونهاي شوراينوآوري

2004شان را بزدایند. در مورد پورتو اگره، شکست حزب کارگران در هايآموزي، خاطرهدرس
یابی در حزب کارگران محلی و دادن جهتد، از جمله نوعی از دستحاصل عوامل بسیار بو

ق لیم شدن او به فشارهاي صندوهاي به قدرت رسیدن لوال و با تسیأسی که در نخستین سال
المللی پول دست داد.بین

در خور اهمیت است که اثري که سیر جهانی نولیبرالیسم بر احزاب کارگري گذاشت رشد 
مستقیم عمل پاسخی که دراستشان در اینیتکرد، زیرا اهمکامل هر دو تجربه را متوقف

دن به داسیاست کارش را از آغازیدن به شکلتصویر کشیدند. این به سیاست بازارمحور به
ک در حکومت باشد پیش برد، ضمن گوي شکست دموکراتیپاسخیک بدیل غیربازاري که 

رسمیتها بهزیرساختامین خدمات اصلی وکه هنوز اهمیت دولت را در بازتوزیع ثروت و تآن
کراسی به پارادایم نولیبرال مستلزم ودمکه روي آوردن از سوسیالحالیشناخت. درمی

یازي نتواند منبع انرژي جدید موردکه گویی میداري بود چنانفسار بازار سرمایهگسیختن ا
کارگران درتوجه باشد، در مقابل حزب لتی گرفتار روزمرگی و بیهاي دوبراي اصالح ارگان

هایی از دموکراسی نظر داشتند که اوایل و چپ رادیکال در لندن (و نقاط دیگر) به شکل
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وینی براي مدیریت منابع چون منبع انرژي نهاي مردم را همخالقیت نهفته در میان توده
نفع همگان آزاد کند.عمومی به

قابل تحرك در مچپی بیي تالشی که از طریق تحمیل ایدئولوژیک فراگیر تقسیم دوگانه
داري، براي نابودسازي این گزینه صورت گرفت در واقع پویایی و کارآفرینی بازار سرمایه

دلیل دقیقاً بههاي چپکم، بود. بدیلویهاي جنگ سرد تا قرن بیستاستمرار ذهنیت
ه ردیم کگدنبال منابعی میگاه که بهاند. اما آني امحا رشد نیافتههاي این شیوهموفقیت

ته یاد داشکه بهاستها رشد کند، مهم اینند از دل آنتواسیاست معطوف به تغییر اینک می
باشیم بدیل حاصل از تغییر کامالً از بین نرفته است. این در برزیل، اگر نه در خود حزب 

، 26هازمینشده مانند جنبش بیشدت سیاسیهاي بهها و شبکهکارگران، که در آن جنبش
در بریتانیا هم در دل مبارزات مختلف زنده ماند، مثالً در اکه حتحالیه شده است. دردید

هاي خالق اقدام مستقیم با پژوهش دانشگاهیان، اي از شکلاي که با آمیزهمبارزه
هاي کارگري که با پیگیري نمایندگان پشتیبان هاي متعهد اتحادیهنگاران و خبرچینروزنامه

ها را شکست داد.جی تاچر براي گریز مالیاتی شرکتدر پارلمان نظرسن
ها و ابتکارهایی که مبارزه علیه خصوص روي بسیاري از جنبشخواهم بهجا میدر این

ها د تأمل کنم. بسیاري از اینعهده گرفتنبه1990ي سازي را از اواسط دههخصوصی
کافی از سرتاسر جهان هاينمونهحال مبارزاتی براي ایجاد تغییر در دولت بودند. عیندر

هاي بخش عمومی و اي مهم میان اتحادیهگر توسعهها نمایانکه ایناستحاکی از آن
این 27اند.المللیویژه در سطح محلی اما با حمایت ملی و بینتر، بههاي گستردهائتالف
کار خاصقسیمشکست تکه قبال عنوان شد، حاکی از پاسخی مثبت به ها، چنانتجربه

مشغول روابطهاي کارگري که دلدموکراسی بین جنبش اتحادیهجنبش کارگري سوسیال
تر سیاسی، از ول امور گستردهوتخدامی هستند و احزابی است که مسصنعتی و قرارداد اس

دن شها با امتناع از پذیرفتن کاالییجا، اتحادیهشوند. در اینلت رفاه، شناخته میجمله دو
زمان با آن اعالم تأکید مجدد و از سرگیري هدفِ به حداکثر می و رفاهی، و همخدمات عمو

ولیت چیزي را برعهده وسود، مستقیماً در مقام شهروند مسجاي رساندن نفع عمومی به
رسم ها ازبر نمایندگی قرار داشت. به یک معنی، آني سیاست مبتنیگیرند که در حوزهمی

کنند؛ اما در ضمن تحرکی براي تجدید زدایی حمایت میاالییپیشین دولت در بازتوزیع و ک
آورند.و تغییر آن مناسبات غیربازاري پدید می
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شود که این مبارزات دگرگونی ایجاد کنند، به فراسوي دفاع از مناسبات چه چیز باعث می
زاد آاهاي خالق کارگران رها و قدرتموجود بروند و آغازگر پویایی نوینی باشند که ظرفیت

ي کارگريِ وابسته به هاي اتحادیهکه سازماناستجا اینکند؟ تحول کلیدي در اینمی
جاي کنندگان و اجتماعات محلی، بهصرفهاي مهاي کار مشخص، و کمک کار انجمنمحیط

زنی بر سر قیمت و شرایط کار را تکرار کنند مبارزه برکه صرفاً روابط تولید کاال و چانهاین
ها براي کنند. در واقع، آنشان تولید میيااند که اعضي مصرفی را آغاز کردههاارزشسر 

پیروزي در مبارزه براي خدمات عمومی سازمان خود را از ابزاري براي نمایندگی و بسیج 
ک این دانش که همین حاال کارگراني دموکراتیاند براي اشاعهکارگران به راهی تبدیل کرده

کنند، و ه ارائه یا دریافت میشکل پراکنده از خدماتی دارند کبهـ گانکنندو مصرفـ 
ها توان توسعه و بهبود بخشید. آنگونه میکه خدمات را چهآوردن بینشی کامل از ایندستبه

ن در آبري خود در دفاع و عالوهاز مبارزهساز کار را به بخشی در واقع غلبه بر سرشت بیگانه
کنند.ي غیرکاالیی تبدیل میي عمومی عرضهمل حوزهتحقق پتانسیل کا

سازمان سیاسی در گذار
ا به تمرکز حول دولت ريمثابهها در این مقاله جملگی گذار از تغییر سوسیالیستی بهنمونه

در این موارد دولتـ کشد. دولتتصویر مییافته در جامعه را بهییر سازماندرکی از قدرت تغ
هایی سبب اعمال قدرتدر مقام محرك اصلی تغییر بلکه بهاند، البته نه چنان مهمهمـ محلی
ها کردن زمین و مالیه، و دفاع از خدمات عمومی. اینبازتوزیع و سوسیالیستیـ معین
یافته براي مقاومت هاي شهروندان خودسازمانمنديتوانند حامی تواناند که میهاییقدرت

ی هایار روند و هم در راهکتوانند علیه سرمایه بهیی که میهاهم در راهو ایجاد تغییر باشند،
رمتمرکز دهی و حمایت دموکراتیک و مدیریت غیتوانند باعث تسهیل خود سازمانکه می

آمدهاي این گذار براي سرشت ي پیشوند. درباره» اشتراکی«صورت منابع عمومی، از جمله به
هاي شوراي شهر لندن ؟ ما نگاهی گذرا به درون این نمونهتوان گفتسازمان سیاسی چه می

سازي، انواع گوناگون سازمان و بزرگ و پورتو الگره و مقاومت تغییرساز در مقابل خصوصی
یا مصدر کاري در دولت شدن که هدف از نمایندگی سیاسی وعمل سیاسی افکندیم، وقتی 

ي گذشته، معناير حدود طی چهار دههد» سیاسی«تنها بخشی از فرایند تغییر است. مفهوم 
اري خود گرفته است. بسیروابط قدرت در سراسر جامعه را بهمشغولی به تغییر تر دلگسترده
تر مواقع روي مناسبات اجتماعی خاصی هایی که به این مفهوم، سیاسی هستند بیشاز اقدام

کنند. هاي ذهنی خود میرزشاي از اتر و مجموعهمتمرکزند اما این کار را با بینش گسترده
تر هایی بیشآفریدن بدیلي مدامتر از سیاست، شیوهي این تعبیر گستردهیک جنبه
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ر کشد بلکه دتصویر میاي را که در خدمت آن هستند بهدهتنها آینحاضر است که نهحالدر
اي میانمقایسهتري براي تغییر هم هست. از این لحاظ ما وجوي ایجاد پویایی بیشجست

انجام دادیم؛ اما اینک که 1960ي ي دههي آندره گورتس در میانهتفکر استراتژیک نوآورانه
رایط ي گذار در شاي در شناسایی دیگر مشخصهاندیشیم، مقایسهي سازمان سیاسی میدرباره

ست.ه ابخش خواهد بود. بعد سازمانی مبارزه از زمان گورتس بسیار تغییر کردکنونی یاري
ه ي کارگر، و هم بهاي سنتی طبقههاي سیاسی سازمانبه دالیل بسیار، که هم به شکست

وري و سازمان آاي در فنچنین تغییرات ریشهتأثیر مخرب اقتصاد نولیبرال در جامعه و هم
م. در رو هستیبهآمیز پراکندگی و تفرقه روهاي مبالغهشود، اکنون با شکلتولید مربوط می

ي اجراي کنونی تغییري که در ذهن داریم و تحرکی در جهت ایجاد تغییر در لها، مسواقع
حاضر توسط خودمان است که حالهاي خودسازمانی دري ایجاد شکلهقدر دربارآینده همان

ها در برابر ي اصالحات در درون دولت. در کارزارهاي پیرامون مقاومت و بدیلدرباره
طور این مبارزات ایم که چهن رویه را مشاهده کنیم. شرح دادهتوانیم ایسازي میخصوصی

حال، با پشتیبانی از عینکنند که درحاضر میحالدف خود را عملی ساختن تغییرات دره
ند، کشتصویر میاوت را بهاي متفمایحتاج عمومی یا خارج ساختن آن از زیر چنگ بازار آینده

ها نیز واقعاً عمومی دهی آنشان بلکه سازمانمالکیتحال نه صرفاًعیننحوي که دراما به
باشد.

هاي جنبش کنونی کارگري تکیه کند. نوآوري سازمانی توانست روي سازماناین کارزارها نمی
ها اتحادیه یک کارگزار در میان انواع مستلزم ایجاد پیوند با اجتماعات محلی است که در آن

بسیاري از کارگزارهاست، و احزاب کارگري سنتی صرفاً حضور حداقلی دارند. چنین مبارزاتی 
زنی دفاعی به ابزاري نیاز دارد که دانش کارگران را ها از ابزاري براي چانهل اتحادیهبه تبدی

کنندگان دستکاسه کند و براي دگرگون ساختن خدمات در انطباق با نیازهاي مصرفیک
هاي کهنه و نو سازمانی که براي هدف مشترکی شکل گرفته ي شکلبه اقدام بزند. این آمیزه

28هاي جدید سازمانی است.الگوي متداول تولید شکلو تلفیق شده است،

هاي سازمانی باید دو هاي متمایز گذار در شکلریزي رضایت بخش ویژگیگونه نقشههر
ي دیگر این چندگانگی سازمان سیاسی را در بر گیرد. نخستین ویژگی به اهمیت مشخصه

ي ارتباطات، و نیز ي دربارهاجهتوواره تا حد قابلشود. سازمان هموسایل ارتباطی مربوط می
لحاظ ارتباطی جدید اینک امکان تنوع بههاي وريآگیري و انضباط است. فني تصمیمدرباره

ياي را بر پایههنگی شبکهآها وسایل همدهد. آنکاري میتري در وسایل همکیفی بیش
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هاي ها و شکلکتیکحال انواعی از تاعینکنند و درهاي مشترك تسهیل میزشاهداف و ار
شناسند و بنابراین به مرکزي واحد نیاز ندارند. این رویکردهاي رسمیت میسازمانی را به

ش افزایها هم وجود داشتند اماوريآاي به سیاست معطوف به تغییر پیش از این فنشبکه
حال عیناند، و درمانی ما را گسترش دادهخود تخیالت سازينوبهشدیدي در امکاناتی که به

اند، وجود داشته است.اي ایجاد کردهمسائل تازه
اغلب هاي پراکنده وي شکلشود. دامنهي مورد بحث به دانش مربوط میدومین مشخصه

هايحال مرتبط و مددکار همِ سازمان نیز براي تشخیص ظرفیت سیاسی برداشتعیندر
ویژه جنبش آن شکل دادند، بهدر عمل به 1970ي ها در دههمتکثر از دانشی که جنبش

هاي هاي آموزش مردمی و سازمانچنین، سنتاي رادیکال و همهاي اتحادیهزنان و سازمان
هاي متفاوت در بسیاري از نقاط جنوب، شرایط مناسبی فراهم سیاسی مردمی با خاستگاه

آورد.می
قدرت معطوف به چرخش از درکی دولت محور از تغییر به درکی متمرکز بر رشد دادن به 

هايهاي ما از دانش مرتبط است. جنبشاي در برداشتتغییر جامعه با این تغییرات ریشه
، هم در »عادي«اصطالح مندي مردم بهدر کارشان بر ظرفیت خالق و هوش1970ي دهه

ي فوردیستی و هم در برابر دانش تمرکزیافته و منحصراً کارخانه» مدیریت علمی«برابر 
ت ها از اهمیهاي آنکراتیک فابیانی، تاکید داشتند. برداشتودملت سوسیالتخصصی دو

ي نخستِ طور تلویحی و هم تدوین شده، اساس مرحلهچنین نظري، هم بهدانش تجربی و هم
اصطالح هاي نخست طغیان و یک بهي دموکراسی مشارکتی در این دههاندیشیدن درباره

تر مشارکتیِ مراتب گستردهبا منجر شدن به فرایند بهحال،عینشد. در» مازاد دموکراسی«
د چنین تأکیطور سنتی در احزاب سیاسی معمول بود، و همکه بههایی سواي آنرشد اندیشه

چون شالوده، براي اصالحاتی که از دولت خواسته هایی عملی، در واقع اغلب همبر بدیل
اد.هاي سیاسی را تغییر دي برنامهشد، کل زمینهمی

هاي مشتركگران مستقل با ارزششمار کنشاکنون، وظایف مربوط به حزب سیاسی را بی
ی آمدهاي این پیچیدگآورند. هنگام اندیشیدن دقیق به پیاجرا در میهاي مختلف بهبه شیوه

سیاسی را از هم تمیز دهیم. براي سازمان سیاسی الزم است انواع یا سطوح مختلف فعالیت
ي انتخاباتی ضروري است چیزي نیست نوع متمرکز وحدت که براي یک مبارزهمثال، براي

هاي محلی و ها بین گروهاي از مراکز اجتماعی یا ائتالفکه براي کمک به ساختن شبکه
هاي کارگري الزم باشد، چراکه براي این دومی به مشارکت گذاشتن اطالعات و اتحادیه
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تر خواهد بود. منطقی است که شکل ی مناسبسهولت بخشیدن به تنوع طبق شرایط محل
هاي مختلفها و سازمانآن، براي فعالیتبرا هدف فعالیت مرتبط سازیم. عالوهسازمانی را ب

هاي مشترك بخشی از یک چارچوب سیاسی واحد باشد. انواع هیچ ضرورتی ندارد که ارزش
ها وجود دارد.ر آنهاي مشترك و سهیم شدن دها براي انتقال ارزشمتنوعی از راه

آمدهاي این پیچیدگی براي سازمان سیاسی الزم است انواع یا براي اندیشیدن در مورد پی
سطوح مختلف فعالیت سیاسی را متمایز سازیم. مثالً نوع متمرکز وحدت که براي کارزار 

هاي ها یا ائتالفاي از کانونانتخاباتی ضروري است براي یاري بخشیدن به ساخت شبکه
حسب شود و برهاي کارگري که طی آن اطالعات توزیع میهاي اجتماعی و اتحادیهگروه

، ضرورتی اینبرنیست. عالوهیابد الزم بخشی سهولت میکه شرایط محلی مساعد باشد تنوعآن
هاي مشترکی دارند بخشی از یک هاي مختلف که ارزشها و سازمانندارد که فعالیت

هاي ها وجود دارد که در آن ارزشاي از روشند. تنوع گستردهچارچوب سیاسی واحد باش
شوند.یابند و تقسیم میمشترك ارتباط می

ها مشکلی است که مقاله را با ماند. یکی از آنحال، مسائل متعددي حل ناشده باقی میاینبا
جددآن آغاز کردیم: یعنی نمایندگی در نظام سیاسی، بازتوزیع منابع عمومی و آرایش م

اي سازمانی متمایز است. براي هقدرت دولتی. این هدفی است که بار دیگر مستلزم شکل
ي نظري رویکردي انتقادي به نمایندگی بر مبناي شهروندان وارهدادن به آن باید به طرحشکل

که اي برابري صوري و انتزاعی نیستند، بلهایی بدون هیچ پیوند با هم با گونهبازگردیم که اتم
هاي مختلف، زن، اقلیت قومی، ناتوان و شده به شکلاند که، کارگر، سلب مالکیتشهروندانی

ها و حاضر، نابرابر قرار دارند. چه استراتژيحالن، در روابط اجتماعی ملموس، و درجز آ
ها و وجه منابع سیاسی مبارزات براي غلبه بر این نابرابريبهترینهاي سازمانی بهشکل

طور دموکراسی پارلمانی آورد؟ دیدیم که چهدست میو به» مطرح«هاي استثمار را چشمهسر
قیماً که مستارد مگر اینها در ثروت و قدرت دیش به انسداد و تقویت نابرابريموجود عمالً گرا

هاي ريگیاري حق تصمیمي واگذبه چالش کشیده شود. این فرایندي تشدید شده در نتیجه
المللی است؛ و، در نتیجه، ینگوي ملی و بپاسخشفافیت و غیرهاي فاقدتأمهم به هی

م نهد. این روند اغلب مالزي جامعه تأثیر میوري بر آیندهشدن اکثر تصمیمات محسیاسیغیر
سازي نولیبرالی است، اما صرفاً تداوم فرایندي رایج در دموکراسی لیبرالی است: با جهانی

داري سپردن، ي بازار سرمایههاي محرومان جامعه را به دستمسائل مهم مربوط به آینده
را در دستان ها29ي ساکنان فاوِالیدیم که آیندهي پورتو الگره دکه در تاریخ گذشتهچنان
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هاي بفروشوداخلی شهر لندن را در دستان بسازهاي دار، و محلههاي زمیننخبگان خانواده
گر، قرار دادند.هاي غارتسوداگر، و خدمات عمومی را در دستان شرکت

بر اجرا درآمد مبتنیبلی که در لندن و پورتو الگره بههاي متقاویژگی مشترك استراتژي
بارزه هاي مذکور مطور مستقیم علیه نابرابريساعی شهرداري با کسانی بود که بهتشریک م

هاي داخلی شهر ي مشارکتی، و محلههاي فقرا در فاوال از طریق بودجهکردند: سازمانمی
ایت از و حمریزي شورا ي مستقیم در تدوین و اجراي فرایند برنامهلندن از طریق مداخله

حاظ لها. بهبفروشوها و بسازترتیب، در مقابل فشارهاي صاحبان زمینها، بهنهادهاي آنپیش
ولیت اجراي آن در برابر وشان و پذیرفتن مسهاي انتخاباتیي وعدهها بر پایهسازمانی، آن

اما بدون حمایت سیاسی ـ شهروندان برخوردار از منابع قدرت، دانش و ضرورت سازمانی
نین وجود آوردند. چه تغییر، نوعی نمایندگی سیاسی بهمنظور تحقق بخشیدن ببهـ کافی

ام که نمایندگی سیاسی در چنین شرایطی متضمن مقابل هم قرار گرفتن دو استدالل کرده
که منظور آنهدهی کامالً متفاوت قدرت سیاسی است. بنابراین، ببرداشت و شکل سازمان

هاي سازمانی نیاز هست. این مبارزات نظام سیاسی عنوان شود به شکلمبارزات در جامعه در 
قویت هاي انتخاباتی را تي فعاالنه و گسترش دادن به تعهداتی که صورت گرفته وعدهبا مطالبه

ها و اي که نابرابريهاي نمایندگی سیاسی در مقابل نهادهاي جاافتادهکنند. چنین شکلمی
اند بدیهی و خارج از هها را نشانه رفتهاي انتخاباتی آنو وعدهمشکالتی را که این مبارزات

کنند.شمرند مقاومت میولیت خود میوي مسحوزه
آمیز از نمایندگی است ناگزیز تعارضش اجراي این شکل اجتماعیِ بهانوع سازمانی که هدف

شان را از ينیازهاهایی که مطالبات و ها و جنبشباید براي قرار گرفتن در خدمت مبارزه
تر تر و سختمراتب پیچیدهکنند سازمان یافته باشد. این بهگیري میطریق فرایند سیاسی پی

هایی بدانیم که در پی نمایندگی سیاسی بودن است. اگر احزاب را آن سازمان» صدایک«از 
این زنیم. اما اسی حرف میي یک حزب سیجا دربارهو جایی در حکومت هستند، پس این

ي خیلی کمی از آن داریم) سیاسی از نوعی بسیار متمایز (که تجربهـ یا احزابـ یک حزب
هاي سازمان سیاسی براي تغییر گونه که باید از برشمردن انواع شکلاست. براي آغاز، همان

ها،ي سازمانبایست بخشی از مجموعهاي در قبل روشن شده باشد، این میاجتماعی ریشه
ها واهداف مشترك سهیم وبیش آشکارا در ارزشهادهاي سیاسی باشد که کمخارج از ن

هستند.
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ها هاي انتخاباتی بر دوش آندوم، این انواع جدید حزب عمالً در چارچوب تعهدي که وعده
ند. کنتري که شکل گرفته، عمل میي گستردهنهاده، و با مشارکت این شبکه یا مجموعه

منظور انجام این تعهد در تعیین ت براي کار نمایندگان بهو شفافیگوییهاي پاسخشکل
خصایص سازمانی حزب محوري خواهد بود.

ناگزیر دووجهی خواهد بود، شامل آنانی که درگیر کار ش بهاسوم، سازمان حزب با اعضاي
عطوف به تغییر دخالت هاي فراپارلمانیِ ماند، و آنانی که در ساختن این سازماننمایندگی

خصوص از جایگاه ها بههاي دیگر دیدیم، دخالت آنکه در مورد سیریزا و سازماند. چناندارن
کنند و منابع قدرت و دانشگر دیگر، کمک میرهبري نخواهد بود بلکه مانند دوستان کنش

گذارند. چنین نوع جدیدي از حزب مستلزم اشکال خاص خود را با بقیه به مشارکت می
ي سیاست پارلمانی، جهه با فشارهایی است که نمایندگان را در تلهخاص سازمانی براي موا

اندازد.ي سیاسی متمایز گیر میسمت یک طبقهش بهاهايبا تمامی گرایش
ما هم در لندن و شوراي لندن بزرگ و هم در برزیل و حزب کارگران دیدیم، که ناتوانی هر 

ي اجتماعی، و فراهم کردن منابع هادو حزب در تداوم و افزایش بخشیدن به حضور جنبش
ي اجتماعی، در ضعفِ (در مورد حزب کارگر) یا تضعیفِ (در مورد حزب دولتی براي مبارزه

ا هست جهایی در اینامعه نهفته است. درسي احزاب با جیافتهکارگران) پیوندهاي سازمان
ذهن بسپارد.خوبی بهکه سیریزا باید به

ه کنندشان تعیینهاياند که در خاستگاههایی شکل دادهجنبشاحزاب سیاسی را تا حدي 
هاي دموکراسی و برابري علیه دیکتاتوري و حاکمیت اند: در مورد حزب کارگران، جنبشبوده

ي هاي اواخر دهه، رشد جنبش1980ي الیگارشی، و در مورد حزب کارگر لندن اوایل دهه
کنند تحت نظامی که در آن فعالیت میچنین از سوي. احزاب هم1970ي و دهه1960

هایی شبته نه منحصراً، از جنبفشارند. شاید سیریزا یکی از نخستین احزابی باشد که عمدتاً، ال
ي سیاسی کامالً داري نولیبرال و یک طبقهوجود آمده که براي مقاومت در برابر سرمایهبه

ي پارلمان که زن نماینده20، یکی از 03اند. تئانو فوتیوهاي مردم شکل گرفتهگسسته از توده
ار داند که ساختسازند، هدف اصلی را این میسوم گروه پارلمانی سیریزا را میاه با هم یکرهم

ر واره با حزب دباید چنان ساختاري باشد که مردم بتوانند هم«حزب نوین یاید تحقق یابد: 
31.»ي تازه به حزب بیاورندند، تجربهاگر عضوش نباشند، ازش انتقاد کناارتباط باشند، حت

اي تالش راسخ برـ دلیلشاید هم تا حدي بهـ رغمد که تقریباً بهها ائتالفی پدید آوردنآن
یق کردند. سیریزا از طرغلبه کردن بر ترس تقریباً دو میلیون نفر با آن احساس پیوند می
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قعیت این موهاي سیاسی در سراسر اروپا به درس گرفتن بسیار از دوستان یونانی و از تجربه
ریاضتهاي خود را در سراسر اروپا براي رد کردنکه ما ظرفیتحالیرسید. روشن است که در

رفرمیستی اروپایی دموکراتیک و عادالنه سازمان کنیم و در پشت اصالحات غیریت میتقو
گیریم.ها مییابیم، یک دنیا درس از آنمی

ها براي بحث32با تشکر فراوان از روي باسکار، ویشواس ساتگار، استیو پالت، و جین شالیس
و اننستیتو 33راهان رد پپرنوشته، از همي این هاي اولیهنویسنهادهاي مفید در پیشو پیش

هاي خاطر بحثبه35بخش، و از مارکو برلینگوئرکاري مداوم انگیزهبراي هم34ترانسنشنال
ایم که از جمله مضامین آن نیز بسیاري که در فرایند نگارش کتاب مشترکی داشته
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، شهروند فرسودهبافت فرسوده
نشینیمشارکت محلی مانعی در برابر بازتولید حاشیه

محمد غزنویان

نشینان روستایی در شهرهاي بزرگ، و با شدت گرفتن حضور خوش1330ي از اواسط دهه
تدریج در سیماي شهري ایران نمایان شد. توسعه و تحوالت بهنشینی ي حاشیهپدیده

سرعت مختل اقتصادي پرسرعت ولی نامتوازن از همین دوره، توازن جمعیت شهر و ده را به
کند.نشینی را به هم ذات فرایند تکوین شهر مدرن، بدل میو حاشیه

چه ش از این دوره، ذیل آنخانمانی، فقر و بزه ساکنان پیرامون شهر را تا پیشاید بتوان بی
نشیناننامد مورد مداقه قرار داد. در روایت جعفر شهري، خندقنشینی میجعفر شهري خندق
نقش بودند؛ کسانی چون فاقداند که در فرایند تولید اجتماعی مطلقاًعموماً کسانی بوده

ها خانه این خندقبگیران در ها، قلندران، قماربازان، اشرار، لشوش و باجفروشدراویش، تن
دور از هرگونه کنترل اجتماعی، روزگار بگذرانند.کردند تا بهمی

ر اند که دهاي بزرگ روستاییانی بودهنشینان امروزي شهرهاي ایران، غالباً دستهاما حاشیه
ه ها باند. مهاجرت این دستهتولید نقش داشته ولی معموالً فاقد هرگونه ابزار تولید بوده

به امید مشارکت در تولید و شان در جنب صنایع جدید نیزرگ و سکونتشهرهاي بز
شدن در عایدي آن بوده است.سهیم

ي مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه موسسه1351به استناد نتایج تحقیقی که در سال 
نشین در تهران هاي حاشیهدرصد از سرپرستان خانواده91بینیم که تهران صورت گرفته، می

مالک درصد نیز خرده59تر دهقان و درصد آنان پیش72اند و از آن میان روستایی بوده
نشینان درصد از حاشیه62دهد که نشان می1345چنین پژوهشی مشابه در سال اند. همبوده

1اند.درصد کارگر ماهر بوده14و ماهردرصد کارگر نیمه12کارگر ساده، تهران

کند، بازتولید خصلت فرهنگی ن موضوع را بیش از پیش ضروري میچه تأمل در ایاما آن
ي ارهگو دربونشین است. تا جایی که گفتي فرودست حاشیهنشینان در همین طبقهخندق
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انجامد. هاي اجتماعی میآسیبنشینان و محالت فقیرنشین اغلب به تقدمحاشیه
که به نوسازي شهري، بیش از آنوالن و مجریان بهسازي وچنان مسوروست که همهمیناز

اندرکار انجام هاي اجتماعی بپردازند، دستهاي ساختاري بازتولید آسیبتأمل در علت
هاي آن می شوند.رنگ کردن معلولهاي ضربتی و مقطعی در کمطرح

ي وضعیت شغلی زندانیان ساکن مناطق درباره87نتایج آماري یک تحقیق در سال 
نفر 243نفر کارگر ساده، 768کند که ر و خیرآباد قزوین، مشخص میوبیندآباد، چسلطان

نفر در مشاغل 313کاري، و نفر در مشاغل فنی مانند جوش211نفر نقاش، 110کار، گچ
ایداري مشاغل، درآمد ناچیز که آشکار است ناپاند. چنانفروشی اشتغال داشتهخبازي و میوه

جوي شغل و مشارکت وشود کسانی که در جستمیحمایت نهادهاي مربوطه، باعثو عدم
، سر کارعنوان بزهی مانند قزوین شدند، در نهایت بهي شهري صنعتدر تولید اجتماعی روانه

2از زندان درآورند.

به اختصار فرایندي را که به بازتولید » شهرکالبددرحاشیهبازتولید«ي تر در مقالهپیش
انجامد نشان دادیم. در متن حاضر کوشش خواهم کرد تا با تأکید دوباره بر نشینی میحاشیه
کلی مفهوم اتکاي فعالیت میدانی در این محله، به ترسیم خطوط آباد و بهي هاديمحله

ی نشینهترین مانع در بازتولید حاشین من جديگماه بهبپردازم ک3»مشارکت واقعی محلی«
گونه عملیات کالبدي، ساکنین این نواحی را شهروندانی دانست است. الزم است پیش از هر
ها دچار راه با ساختمانهاي اجتماعی، هممنديي ثروت و توانکه در اثر نبود توزیع عادالنه

ی موجود در این محالت برخاسته از هاي اجتماعاند. باید درك کرد که آسیبفرسایش شده
که با توجه به مشارکت و نقش برابر حالیآمیز بوده است. دردالنه و تبعیضهمین فرایند ناعا

ها در جهت مشارکت در اي نیز براي آنها در تولید ثروت، باید نقش شایستهآن
هاي شهري قائل شد.گیريتصمیم

فرسودهشهروندفرسوده،بافت
هاي شهرساز، ها و تبلیغات رنگارنگ شهرداري یا شرکتاغلب اطالعیهمشترك وجه

عمران شهر، مشارکت در نوسازي محله، مشارکت است: مشارکت در توسعه و»مشارکت«
هاي مقاوم و زیبا. سازوکارهاي در ساختن شهري پر نشاط و یا مشارکت در ساخت خانه

ي حقوق شهروندان، جر به توزیع عادالنهي نوسازي، درجهت اذعان به نتایج منتبلیغی حوزه
وجودي ينمایانند که فلسفهکنند و چنین میرا به نقطه اتکاي خود تبدیل می» مشارکت«

ي هایی بر مشارکت استوار است و در جهت نیل به عدالت اجتماعی. اما با همهچنین پروژه
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هاي فقیرنشین یا ین محلهاي مانند این را از زبان ساکنپیرایهها، بارها جمالت بیاین
ا هکار فقط به فکر نوسازي ساختمانهاي پیمانشهرداري و شرکت«ام که:اي شنیدهحاشیه

شان هايها بگویید که مردم این محله از ساختمانو در نهایت سود هستند. به آن
»ترند.فرسوده

مجریان نوسازي بافت به نگاه طراحان و این دست حامل بدبینی عمیقی نسبتجمالتی از
ک ي ساکنان یترین حالت، هستی اجتماعی و آیندهبینانهفرسوده است. نگاهی که در خوش

بیند.کی، متراژ و موقعیت مکانی ملک میي فرسوده را فرع بر بناي فیزیخانه
چون اثرات آباد را بافتی دانست که فرسودگی همتوان هاديبا استمداد از همین جمالت می

اش رسوخ کرده است. نهادهاي هاي ساختمان، در ذهن و روان ساکنانی عمیق در پایهرطوبت
واره در این محله غایب هاي غیردولتی هماحزاب و تشکلحمایتی و خدماتیِ دولتی، شبه

والن شهري به یک وسازهاي جدید براي مسوحله و ساختاند و اکنون که تخریب مبوده
اند. برابر بورژوازي امالك و مستغالت مستأصل ماندهضرورت بدل شده است، مردم در 

هاي ساختمانی و شهرسازي و بورژوازي مستغالت، در ي شهري و شرکتهاي توسعهسازمان
انشاط زیبا، مردم بيشرایط کنونی از برگزاري برخی جلسات توجیهی و تبلیغی و نوید محله

یافته فراتر نخواهند رفت.و شهر توسعه
روي کالبدي خود ادامه می دهند، و گویا با شعار نوسازي شهري با سرعت به پیشْ هاي برنامه

ي یک نقش مثابهي شهري را بهتحقق عدالت اجتماعی، سعی دارند تا مشارکت در توسعه
آباد درونی سازند. امید به مشارکت و سهیم شدن در نوسازي شهر، در براي ساکنان هادي

ي کامل محله هاي مسکونی مدرن در حال احاطها و مجموعههراهشرایطی که امتداد بزرگ
دهد. ساکنینی کهبر میبه مشارکت خبرداشتی عمیقاً سطحی حداقلی نسبتهستند، از 

ي بلعیده اند، اکنون خود را در آستانهطور کامل از مدار حق اظهارنظر بیرون ماندهها بهدهه
بینند. (شاید بتوان این رویکرد می» ازينوس«نام اي بهدن توسط نیروي فشار بیرونیش

التحصیالن ي شعاري از فارغها را در ورود ناگهانی به محالت و استفادهشهرداري
علوم «شده توسط گريالعات اجتماعی، اجبار میانجیشناسی براي برداشت اطجامعه

نامید!)» اجتماعی
ي کودکان کار و خیابان، حوزهگذر دایر شدن فضایی براي فعالیت درو از ره1388طی سال 

ها را پیرامون میزان شدم تا نظرات آنوگو میآباد وارد گفتي هاديتناوب با ساکنان محلهبه
ي شهرداري و تغییرات کالبدي محله جویا شوم. بخش بزرگی از ي مداخلهرضایت از نحوه
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ت شهري ابراز ساکنان از وضعیت اجتماعی و فرهنگی حاکم بر محله و سطح نازل خدما
ها اهمیتی داده نشده است. گفتند که هرگز به نظرات آنکردند، و در ضمن مینارضایتی می

ها با کمک خانوارهاي مشخص پر گذر تجمیع پرسشاي که از رهنامهپرسش35از مجموع 
ندانستند باید به کجا نقل مکاآباد نمیدرصد از این نگرانی داشتند که بعد از هادي73شد، 

» مجبور«گیري ندارند و ممکن است فقط کنند. آنان معتقد بودند حق انتخابی براي تصمیم
خود را در گرو نوسازي درصد از ساکنین منافع 13تر از به ترك محله شوند. در مقابل، کم

دانستند.سازي میو آپارتمان
بینمحله خوشوساز به مشارکت محلی در ساختکه نسبتآباد ضمن ایناکنین هاديس
ان شها که دستآن«و » هابفروشوبساز«و » هامعامالت ملکی«دجویی به سوودند اما نسبتب

ازیم مان را بساگر ما بخواهیم محلهکردند و اعتقاد داشتند حتاینی میابراز بدب» در کار است
را خودمانيخودمان خانه«و از وضعیت بدنام فعلی خارج کنیم باید امید داشته باشیم که 

رنج گل بلبل کشید و فیض گل را باد برد! «گفت: یکی از ساکنان محله می». کنیمآباد می
…خردجا میکه پول حسابی دارد همه را یکما هزاري هم مشارکت کنیم، خب سرآخر آن

«.
خود، سود نهایی را حاصل ي ي زیستهها بر اساس تجربهشد دریافت که آنوضوح میبه

آن نیستند.» مستحق دریافت«دانستند که کسانی می
وضوح شاهد آمادگی درازا کشید، بهاین تجربه که نزدیک به یک سال بهحال در عیندر

تنکردنی مردم براي دریافت آموزش و میل به کار گروهی بودیم. برخالف تمام تصوراباور
اجتماعی موجود در هاي منديشدن مردم و احیاي توانرایج از این محله، امکان متشکل

هاي ر برنامهسرعت خود را درگیها بهمحله وجود داشت و با تمرکز بر مطالبات واقعی، آن
گونه فعالیت هاي گذشته هیچگویم باور نکردنی چون طی دههکردند. (میاجرایی می

).دنی در این محله صورت نگرفته بودهاي ممندي از سوي نهادها و سازماناجتماعی هدف
الحسنههاي قرضجتماعی محلی مانند صندوقهاي اامروز از طریق ایجاد شبکهبهآباد تايهاد

امکانی براي خودي،بهي خودهاي خیریهدوستی و برنامههاي روابط همسایگی وو شبکه
هايمقاومت آفریدند که تا حدي خالء سازمان و شوراهاي محلی پر کرده است. اما این شبکه

که تاب مواجهه با مسائل جدید مانند نوسازي محله را داشته باشند، اینخودجوش براي 
نیازمند جدي گرفته شدن و تقویت هستند.
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ت پایتخت، قادر به تحول این هاي محالاعتقاد ندارم که انتقال تجاربی از جنس شورایاري
ر جنب محور باشند. این قبیل شوراها که خود دهاي محلی و مشارکتها به سازمانشبکه
لی که خود را مدخاند، بیش و پیش از آنساالري نزدیک به بورژوازي زمین شکل گرفتهدیوان

مشارکت ساکنان محالت-زنی و مقاومتاالبردن توان چانهبراي تجمیع مطالبات محلی و ب
هایی محلی از پارلمان بازتعریف کنند. در واقع عنوان شکلبدانند، سعی دارند تا خود را به

جاي تشریک مساعی و د در دوره هاي انتخابات محلی، بهشوها باعث میگاه اداري آنخاست
هاي تبلیغات سیاسی و رقابتنوعیهاي طبقاتی مردم محالت بهخواستنزدیک کردن

انداز دامن بزنند.شکاف
شده و با هدف تحقق نیات متصدیان طرح سازيسانهاي یکن شوراها ذیل طرحزمانی که ای

ر شده به کارگزاران دولتی بدل ر نهایت از اِعمال نظرات محلی دودگذارند،الت پاي میبه مح
هاي ولویت برنامهچه در بسیاري از محالت تهران شاهد آن هستیم که اشوند. چنانمی

هم ذیل تاکتیک جلب رضایت ساکنان هاي فرسوده آني نوسازي بافتلهها مساشورایاري
استراتژي مشارکت محورانه دارد.است. این نشان از غیبت 

هاي الزم ي تضمینهم حول ارائهکه آن» وريمشارکت ص«(الگوهایی از این دست از سطح 
نوسازيچه این مجموعه و نیز دفاترروند. چنانبراي حصول سود اقتصادي است فراتر نمی

اهمیت هاي اجتماعی در جهت تشریح به برگزاري کارگروهشهرداري تنها زمانی نسبت
ها و کنند، که بخواهند مزایاي تجمیع پالكبراي مردم اقدام می» مشارکت اجتماعی«

ا رسد که شرکنی به نتیجه میمشارکت در ساخت مسکن را القا کنند، که تازه همین هم زما
)ه سود اقتصادي اطمینان پیدا کنند.بنسبت

مسکنامردرمحلیمشارکتموفقهايتجربهبرگذرانگاهی
ي شهروند با محیط اجتماعی بیرون از محله پرتنش است. افراد اي رابطهدر محالت حاشیه

ي اختالفات و تناقضات درونی آن) براي خود سان (با همهساکن محله تا حدودي هویتی یک
هنگی حداقلی برخوردار آکنند و همین شرایط زندگی را تا حدودي از یک همایجاد می

يها سلب مالکیت شده و بار دیگر به حاشیه پرتاب شوند، رابطهه از آنکند. اما زمانی کمی
ت ترین وضعیبینانهماند که در خوشي فردي خلع سالح شده میاین افراد با جامعه به رابطه

ي نوساز خود به هستی اجتماعی بنگرد.ي خانهي دوجدارهتواند از پسِ پنجرهمی
هر را تواند شي کلیدي در تاریخ شهر جدید است که میافرایند نوسازي بافت فرسوده لحظه

عی که جایگاه شهروند و اي واقهم دموکراسیکراتیک یاري کند. آنبه تکوین فرایندهاي دمو
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ها را در تمام مراحل دهد. بلکه آنبه اعضاي شورا تقلیل نمی» حق راي سالیانه«حق را به 
که استحالیسازد. این درشان توانا مییتجارب زیست اجتماعریزي و استفاده از برنامه
ي واقعی ادهاعمال فشار یک نیروي خارجی بر تصمیمات و اريمثابههاي رایج بهشکل

کند تا دست از سبک زندگی فعلی بشویند.ساکنین ضربه وارد می
ت دسبهايهاي حاشیهساکنین محلههایی از فرایند مشارکت مستقیم و واقعی در پایین نمونه

هایی که بین پوشانییجاد شود. در ادامه از همنظر من ادهم تا درك بهتري از نکات موردیم
سو و هاي خارجی وجود دارد از یکي مردم و این نمونهآباد و فعالیت خودانگیختههادي

شود از سوي دیگر خواهم که براي کنار زدن مردم انجام میمنديهاي حذفی نظامفعالیت
گفت.
السالوادورواندونزيازهایینمونه

30در اندونزي شروع به کار کرد که طی kipطرحی تحت عنوان 1970ي در اوایل دهه
راه با بهسازي کالبدي میلیون نفر را پوشش داد. طی این برنامه هم15سال بعد بیش از 

طرح ودناي به بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادي مبذول شد و مشارکتی بتوجه بسیار ویژه
شده که شامل تأمین آب، مسکن و ثبات براي بینییابی و رسیدن به اهداف پیشبه کام
وان عنن طرح این بود که مردم خود را بهترین نقاط اینشینان بود نزدیک شد. از مهمحاشیه

نیت دولت ام«که ت نقش حمایتی ایفا کرد. چنانصاحبان واقعی پروژه شناسایی کردند و دول
هاي اهگاي به دالیل مالکیتی در سکونتشان تضمین کرد و هیچ خانهها را در مکانآنسکونت 

ه گاه بغیررسمی تخریب نشد. براي ایجاد ارتباط بین مدیریت شهري و مردم، هر سکونت
یم خانواده تقس20خانواده و دیگري با 150هایی تقسیم و هر بخش به دو واحد یکی با بخش

شود. در چنین شرایطی ي واحد انتخاب میعنوان نمانیدهیک نفر بهشود. در هر واحدمی
دهد میي خود را از دست اي که خانهي براي خانوادهاکوشند مکان مشابهمردم محله می

4»پیدا کنند یا بسازند.

يجاي آوردهبر جایگزینی کار داوطلبانه بهوادور (پایتخت السالوادور) عالوهسالدر شهر سان
کردند. تا جایی که کاري میصورت اشتراکی در پروژه همي اعضاي خانوارها بهمالی، کلیه

ها، توسط خود مندان در محل احداث ساختمانمهد کودك و مراکزي براي مراقبت از سال
داري و آموزش در این مراکز و نیز انبارداري و خرید نیز بین ولیت نگهمردم برپا شد و مسو

ی دهی محلتوجه این طرح نیز استفاده از توان سازمانشده بود. از نکات قابلالی تقسیم اه
5فق به ایفاي این نقش می شوند.زنان بوده است که به بهترین شکلی در مو
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شدهیادهاينمونهوآبادهاديبینهايتفاوتوهاپوشانیهم
چه در انند آنهاي موفق در ساخت مسکن مشارکتی مبا نگاهی گذرا به برخی تجربه

عنوان نیروي تولیدآباد را بهي هادين ساکنان محلهتواسالوادور تحقق یافته است، میسان
دار شدن، ایران که براي خانهي مسکن مهر در لحاظ کرد. در این تجربه برخالف تجربه

د کار خوکار انداختن نیرويها با بهخانماني مالی را در نظر دارد، بیآوردهشرط حداقل پیش
کردند. ي مالی را جبران میحداقل آوردههاي مسکونی، فقداندر مراحل ساخت مجتمع

ه ا پیش و با اتکا بهدهد کسانی که سالآباد نشان میي هاديي عملی و تاریخی محلهتجربه
اند،اند و سالیان متمادي در آن زیستهعنوان ابزار تولید، مسکنی را برپا کردهدستان خود به

بار ر برابر در جامعه تلقی شوند و یکعنوان نیروي کامنظر بههمینتوانایی آن را دارند که از
کار شوند.بهسازي محیط زندگی خود دستدیگر براي نوسازي و به

که اساساً با رویکردهاي اینوجودآباد، اهالی این محله بادر هاديي کودك ي خانهدر تجربه
توانند در ازاي مشارکت سرعت دریافتند که میآشنا بودند، اما بهايسازمانی و غیرخیریه

ویژه که وجه نقد یا مایحتاج رایگان دریافت کنند. بهایننهآگاهی اجتماعی خود را باال ببرند،
زنان محله توانایی باالیی در بسیج محلی دارند و قادرند بسیاري از مراحل ساخت را مدیریت 

یرد گاندیشانه لقب میلیستی و خامآهایی در حالی ایدهچنین طرحاز نمایند. سخن گفتن
دست خود ساکنین روي ما قرار دارد که تنها بهشِها هزار جمعیت پیکه یک محله با ده

ها امکاناتی مانند بازار، مسجد، پارکینگ و محل ساخته شده است و به فراخور نیازها و توانایی
توان شود کهه است. بنابراین باید پرسید که چرا تصور میتجمع نیز در آن تدارك دیده شد

ین غیرممکنیردن شهر دموکراتیک از پامدیریت محلی براي مشارکت واقعی و نهادینه ک
که منطق سود و بازتولید ارزش افزوده از زمین و مستغالت برچسب استاست؟ آیا جز این

زا کار و آسیبمی فراتر نهاده و جمعیت بزهگاازند و حتهایی میا بر چنین ایدهاندیشی رخام
مند مردمی که معناي حذف نظامدهد؟ آیا این بهتماعی تشخیص نمیرا مناسب مشارکت اج

چه در این میان خود را نشان ؟ آننیستمحله و شرایط زیست خود هستند » صاحب«
شان است فردي و جمعیها در تعیین سرنوشتدهد نادیده گرفته شدن مردم و حق آنمی

ها تالش و دیگر و در پی سالي هویت و اجتماعی که در کنار یکتکه کردن دوبارهو تکه
يباشد. در واقع نیازمند تببین و تعریف دوبارهاند، میجمعی براي خود ساختهزحمت دسته

حق «، »حق زندگی«، »حق شهروندي«، »حق مشارکت«چون ها همبسیاري از مقوله
هستیم تا معناي این » حق به شهر«و » حق بازسازي و بهسازي شهر«، »گريتعیینخود
ها را بهتر درك کنیم. باید دریابیم که حق ساکنین آمدهاي آنها را روشن کنیم و پیواژه
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گیري بر شرایط زندگی شخصی یک شهر به آن، حق ساکنین یک محله به آن، حق تصمیم
هاي اجتماعی گري اصوالً به چه معنایی است و کدام گروهو اجتماعی خود، و حق خودتعیین

ي مشارکت واقعی شهروندان در تعیین کنندهکارها تضمینوکند و کدام سازرا درگیر می
کنند.ها را از این حق محروم میکارها آنوشان است و کدام سازسرنوشت

مالکیت خصوصی را اولویت داري با حذف برابري در کار برابري درکه سرمایهسخن آخر آن
ي توان پرتوهد. با در نظر داشتن نقش برابر شهروندان در کار و تولید اجتماعی، میقرار می

ید در ي ثمرات تولنشینی انداخت که بارزترین وجه از توزیع ناعادالنهي حاشیهتازه بر پدیده
فرایند کار جمعی است.
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مارکس، جنگ داخلی آمریکا و 
رهایی ایرلند

حسن مرتضوي

ها به آمریکا آغاز شد، از جمله اروپاییموج مهاجرت1492پس از کشف آمریکا در سال 
گزیدند. قسمت بزرگی از مهاجران بریتانیایی که در نقاط مختلفی در این قاره سکنی 

بود و تجار بریتانیایی با استفاده از 		ي بریتانیاي آمریکا مستعمرههاي شرقی قارهسرزمین
أمین براي تبریتانیاسودي را ایجاد کردند. دولتنیروي کار رایگان بردگان نظام تجاري پر

هاي تجارت بین این مالیاتاروپایی 		هاي دیگرو رقابت با قدرت	استعماري	هايمخارج جنگ
ها که از پرداخت این نشینهاي آمریکایی را افزایش داد. تجار و مستعمرهکشور و مستعمره

ز امالیات ناراضی بودند علیه حکومت بریتانیا شوریدند. بنابراین، نخستین انقالب آمریکا
ت متحده آمریکا بنیان ایاال1781دنبال آن در ادامه یافت و بهعلیه بریتانیا1783تا 1775

و پیروزي آبراهام لینکلن یازده ایالت 1860جمهوري در گذاشته شد. پس از انتخابات ریاست
دار در اعتراض به این انتخابات از ایاالت متحد جدا شدند و جنوبی معروف به ایاالت برده
ت شمالی ایاالدنبال این اتفاق جنگی بینرا تشکیل دادند. به	کنفدراسیون کشورهاي آمریکا

و جنوبی درگرفت که چهار سال ادامه داشت و حدود یک میلیون نفر کشته داشت.
پایانی میان مورخان وجود دارد. هاي بیهاي جنگ داخلی آمریکا اختالفدر ماهیت و ریشه

داري هاي جنوبی و امکان انطباق با سرمایهداري ایالتي بردهبحث اساساً بر سر ماهیت جامعه
داري و در جنوب نظام طلب شمال است. در شمال نظام کار مزدي سرمایهرك و توسعهپرتح
شد. شمال نگرانی چندانی از جنوب داري میي سرمایهداري وجود داشت که مانع توسعهبرده

فع نچیز بههم نبود. همهرگ خود درگیر صنعتزارهاي بزاي زراعی که با کشتنداشت، ناحیه
ي هي بریتانیا بود و پنبمستعمرهواقع نیمهجمعیت، منابع و تولید. جنوب به،شمال بود: زمان

که صنعت شمال به حالیدار تجارت آزاد بود درکرد. جنوب طرفش را به آن عرضه میاخام
کوشید شمال را از اراضی پیرامون سواحل غربی هاي حمایتی متعهد بود. جنوب میتعرفه
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اي تجاري متکی بر سواحل جنوبی کوشید با ایجاد ناحیهی کند. میدور و امتیازات آن را خنث
ه در کرد کقبل از دیگران به غرب توسعه یابد. امتیازات جنوب سیاسی بود و پافشاري می

هاي جدید غربی بردگی رسماً رواج یابد، بر خودمختاري حقوق ایاالت در مقابل سرزمین
طلبانه را پیشه کرد. گسترش رسمی وسعهکرد، و سیاستی تدولت فدرال پافشاري می

ها و ایالت جدید براي جنوب بسیار مهم بود و منازعات شمال و جنوب داري به سرزمینبرده
حلی که جنوب داشت جدا له بود. تنها راهاپیش از جنگ داخلی پیرامون این مسي در دهه

بهانه را داد.1860ل جمهوري ساه انتخاب آبراهام لینکن در ریاستشدن از اتحاد بود ک
ست ترین جنگی احسب تلفات و ویرانی بزرگآتش جنگ داخلی چهار سال زبانه کشید و بر

ي و اهاي تودهارتشرفته در این دوره درگیر بود. نخستین جنگ مدرنکه یک کشور پیش
علت بود که لینکلن اینشدن جنگ بهبودن تلفات و طوالنیعیار بود. باالدرگیري تمام

دار هاي بردهکوشید کشمکش به جنگ سفیدپوستان محدود شود. جلب رضایت ایالتمی
شمار ي استراتژیک لینکلن بهند، دغدغهرو که در اتحادیه باقی بماناصطالح میانهمرزي به

عنوان سرباز در جنگ شرکت کنند. داد بهکرد و نه اجازه میزاد میها را آرفت. نه بردهمی
روي سبب برتري وسیع نیلحاظ نظامی بسیار ضعیف بودند بهکه ازی با اینهاي شمالایالت

آمریکا، هدرصد جمعیت ایاالت متحد70شان پیروز شدند. انسانی، ظرفیت تولید و تکنولوژي
درصد تولید صنعتی را در اختیار 90درصد مردان در سن نظام وظیفه و بیش از 80بیش از 
چند جدید بود. هرهداري آمریکا و ایاالت متحدسرمایهپیروزي شمال پیروزي1داشتند.

پوستان پیروز نشدند. پس از چند سال بازسازي جنوب بار دیگر به داري لغو شد سیاهبرده
مانده جنوب زراعی، فقیر، عقب«ي اریک هابسبام گفتههاي نژادپرست درآمد. بهرل جنوبیکنت

گیر بودند، کردند دله هرگز فراموش نمیخورده ماند: سفیدپوستان از شکستی کو زخم
میل شان تحاي که سفیدها بار دیگر برايرحمانهپوستان از سلب حقوق و تابعیت بیسیاه

داري آمریکا پس از جنگ داخلی که احتماالً رشد آن را کند کرده بود سرمایه2»کرده بودند.
نگ ي جگر نخستین میوهسو با سرعت و قدرتی نمایشی توسعه یافت و از سوي دیاز یک

وس س اطلس تا اقیانداخلی تهییج براي هشت ساعت کار در روز بود که با سرعت زیاد از اقیانو
گرفت و به خواست سراسري کارگران تبدیل شد.ربآرام را در

زمان با مبارزات دموکراتیک جدید و ي جنگ داخلی آمریکا همهاي مارکس دربارهنوشته
شود. مارکس در همین دوره جلد یکماروپا آغاز می1860ي بخش ملی در دههرهایی

نویس جلدهاي دوم و سوم انتشار داد و بخش اعظم پیش1867را کامل کرد و در سرمایه
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ها، مارکس ي تحریر درآورد. در این سالرا به رشتههاي ارزش اضافینظریهآن اثر و نیز
الملل بینعنوانمردان کارگر، که بعدها بهالمللی چنین به تأسیس و هدایت انجمن بینهم

شناخته شد، کمک کرد.اول
چندي آن نشده هرا بحث زیادي دربارهرس است امهاي مارکس در دستکه نوشتهاینوجودبا

گفتم گاهیقبلیمقاالتدرطور کهبه موضوع مهم تالقی طبقه و نژاد پرداخته است. همان
کنند. برخی از خارج از مفاهیم آن ارزیابی میاها را خارج از عالیق مارکس یا حتاین نوشته

که تحتاینوجودارکس از شمال بانویسندگان در سنت مارکسیستی با حمایت قاطع م
هاي جنگ داخلی مارکس له دارند. تعدادي در نوشتهاي بزرگ بود مسسرمایهيسلطه

ه و ها دیالکتیک جدیدي را بین طبقاي در این نوشتهیابند، عدهمشترکاتی با لیبرالیسم می
ر وعنوان انحرافی از بنیاد غیرمارکسی حملهها بهاي به آنعده1960ي ر دههیابند، و دنژاد می

در3»ها به دامن لیبرالیسمنشینی مارکس، انگلس، و بسیاري از مارکسیستعقب«شدند و از 
نفرت سوزان مارکس از بردگی و تعهدش «نظر آنان کردند. بهط با جنگ داخلی گله میارتبا

داخلی با مفاهیم هاي جنگدر واقع نوشته4».ش دخالت کردابه آرمان اتحادیه در قضاوت
گی رو مارکسیستی نبودند. این ویژي اینان از مارکسیسم منطبق نبود و از اینگرایانهتقلیل

شاهدیم. هر جا که مارکس » هامارکسیست«ریباً در بسیاري از آثار مارکس و برخورد را ما تق
ها از مارکسیسم مطابقت نکند این مارکس است که خطا داشته است. با معناي موردنظر آن

مند نیستند که مارکسیسم را با صداي مارکس بشنوند.ها عالقهدر واقع آن
ي لهاداخلی مارکس انتشار یافته دو مسهاي جنگوشتهي نتقرییاً تمامی آثاري که درباره

ها ي آني کارگر سیاه و کارگر سفید در دوران جنگ داخلی و سپس رابطهمهم یعنی رابطه
ي ها گاهی نظریهدر دوران بازسازي پس از جنگ را مورد بررسی قرار دادند. در این نوشته

سبک اروپا آن فقدان تقسیم طبقاتی بهبهشد که بنامریکا پیش کشیده میبودن آاستثنایی
هاي متفاوت کارگران بومی و متولد خارج، داده که جایگاههاي به ایاالت متحدساختار ویژه

ي دیگري معتقد است که ویسندهن5کرد.بندي کارگران به ماهر و ناماهر را تشدید میتقسیم
وردهاي آس از جنگ داخلی دستحمایت کارگران سفید از مبارزات سیاهان در دوران پعدم

هایی هم مانند مارکسیست6شد.پیکاري را از بین برد که با انقالب دوم آمریکا یکی گرفته می
هاي آمریکایی ریشه«داخلی را جنگيهاي مارکس دربارهرایا دونایفسکایا نوشته

ي ش دربارهايهاها در کنار نوشتهدانستند. او اعتقاد داشت که این نوشتهمی» مارکسیسم
ي انقالب است که در مورد آمریکا با ي مارکس دربارهاي از نظریهکمون پاریس نمونه
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راه است. و سرانجام معتقد بود جنگ داخلی چنان پیوندي با تنیدگی نژاد و طبقه همدرهم
ش اي کار روزانه به نوشتهبخش مارکس شد تا فصلی را دربارهدارد که الهامسرمایهجلد اول

اضافه کند.
پردازم.ي بردگی و جنگ داخلی میهاي مارکس دربارهسراغ نوشتهبا این مقدمه به

اي به اشارهمانیفست کمونیستداري دري سرمایهتوسعهيمارکس در طرح خود درباره
کار مزدبگیري و سرمایه) و1846داري نکرد اما در دو جا یعنی نامه به آننکف (برده

د. در عبارتی بردگی مستقیم را کنمیداري اشارهداري و سرمایهي بردهرابطه) به 1849(
داند. معتقد بود بدون آالت، اعتبار و غیره محور گردش صنعت میي ماشیناندازههمانبه

بردگی پنبه و بدون پنبه صنعت مدرن در کار نخواهد بود. بردگی به مستعمرات ارزش 
کند و تجارت جهانی شرط الزم براي صنعت انی را خلق میدهد و مستعمرات تجارت جهمی

دانداي اقتصادي میداري را مقولهشود. در واقع در این دوران بردهماشینی بزرگ شمرده می
کند.داري در آمریکا نمینه موضوع ویژه و توجه خاصی به برده

هاي سوسیالیستکرد، موضعداري رشد میبردهمبارزات ضد1850ّي امی که در دهههنگ
داري نداشتند و برخیدست نبود. برخی مخالفتی با بردهداري چندان یکدیگر در مورد برده

که تأسیسی در نیویوركي کارگري تازهاتحادیهاتر آن بودند. حتتنها مخالف گسترش بیش
داري راي لغو بردهلهااش را داشت مسیر، رهبريف ویدمهیکی از دوستان مارکس، ژوز

تر هاي تبعیدي آلمانی کنددیگر موضع سوسیالیستعبارتدانست. بهي آن مرحله نمیلهامس
ي متوسط بود. اما سرعت گسترش حوادث جایی براي مماشات باقی هاي طبقهاز رادیکال

هاي فراري به شورش و خشم مردم انجامید. گیري بردهنگذاشت. تصویب قوانین دست
بود 1858ي فراري در شهر ابرلین اوهایو در معروف یک بردهي آن رهاییي برجستهنمونه

ي نوشت. مورد دیگر حملهتریبوني طور مفصل براي روزنامهکه مارکس جریان آن را به
قصد به1859داري بود که در خواه آمریکایی و مخالف قاطع بردهجان براون آزادييمسلحانه

یا به آن حمله کرده بود. مارکس پس از این ي حکومت فدرال در ویرجینتصرف زرادخانه
اي به انگلس نوشت:حمله در نامه

دهد از یک سو جنبش بردگان دادي که در جهان امروز رخ مینظر من، خطیرترین رويبه
…در آمریکاست که با مرگ براون آغاز شد و از سوي دیگر جنبش بردگان در روسیه است
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جدید بردگان در میسوري رخ داده و طبعاً سرکوب شده. دیدم که یک قیام تریبونتازه در
7اما اکنون عالمت داده شده است.

کامال خود را در ههاي فزاینده در ایاالت متحدو تنش1861مارکس با انتخاب لینکلن در 
تقد بود که اگرچه کند. از همان ابتداي شروع حمالت نظامی معداري غرق میموضوع برده

نفع جنوب است اما در پایان پیروزي از آن شمال است چون سرانجام آخرین ي ترازو بهکفه
یت قاطعد کرد. استراتژي وي در مقابل عدمي خود یعنی انقالب بردگان را رو خواهبرگ برنده

ا تشویق به یلینکلن این بود که باید ایاالت شمالی با وسایل انقالبی یعنی سپاهیان سیاه
بزند.عمل بهشورش بردگان دست

کند. ترکیب شمال مارکس در مقاالت متعددي شروع به تحلیل طبقاتی شمال و جنوب می
که ي کشاورزانیعالوهکه با عناصر آلمانی و انگلیسی بهداند هایی میرا عمدتاً از مهاجرنشین

کنند تشکیل شده بود. ترکیب طبقاتی جنوب را گروه نسبتاً کوچکی براي خود کار می
داند.میلیون سفیدپوست میدار در میان پنجسیصد هزار بردهمتشکل از 

که چون شمال با شروع جنگ مارکس به نظري حمله کرد که در آن زمان رایج بود این
اشداري علت جنگ نیست. در بررسیداري اعالم نکرده پس بردهمخالفت خودش را با برده

ش اروهاي جدید برايت و کسب قلمداري جنوب نهادي اقتصادي اسدهد که بردهنشان می
دار با منافعضرورت دارد. سیاست جنوب این بود که وانمود کند منافع اقلیت کوچک برده

اد که روزي ددلیل به آنان وعده میهمینهاي فقیر منطبق است بهوسیع سفیدجمعیت 
ی انجام ایدئولوژیکطریق داري بهاي بر سر بردهشمکش فرقهترتیب کاینشوند. بهدار میبرده
دست از کشمکش با طبقات مسلط جنوب بازداشته شوند. در واقع، شد تا سفیدهاي تهیمی

داري و تحت کنترل دهی آن بر مبناي بردهي شمال بلکه بازسازمانهدف جنوب نه تجزیه
شد که با داري ایجاد میداري بود. در نتیجه شکلی از سرمایهرسمی الیگارشی برده

يندي بر مبناي اصول نژادي و قومی، کارگران سفید مهاجر به سیاهان در پایهساختارب
شدند.جامعه ملحق می

جنگ داخلی آمریکا فقط در خود آمریکا شکاف ایجاد نکرد بلکه بریتانیا نیز دچار تقسیم شد. 
زارهاي جنوبی و صاحبان منافع اقتصادي داران ایاالت جنوبی اشراف حامی مالکان کشتطرف

ها ي ارسالی از جنوب ارزان شود. لیبرالخصوص پنبهبودند که امیدوار بودند بهاي مواد خام به
دانستند. دار شمال بودند که جنگ داخلی را مبارزه براي حفظ دموکراسی میدر جناح طرف
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ي سرنوشت کار آزاد لهاي کارگر بود که مسدار شمال طبقهي طرفدومین نیروي عمده
بسیار مهم بود.ش ابراي

ها وزیر وقت بریتانیا هم جزیی از آننخستپالمرستوندار جنوب کهدر ابتدا جناح طرف
وب بود. صنعت نساجی در ي دریایی جني محاصرهبود خواهان حمله به شمال به بهانه

شد دچار ي خام میدلیل موفقیت لینکلن در این محاصره که مانع از تحویل پنبهمنچستر به
شد. ارزیابی مارکس این بود که انگلستان به شمال حمله نخواهد کرد چون میمشکل
هاین شمال و غرب ایاالت متحدبری در صنعت شمال کرده بود و عالوهگذاري وسیعسرمایه

نگلستان اي کارگري طبقهاي رابطهي تأمین گندم بریتانیا بودند. مارکس در قطعهمنبع عمده
کند:عنوان اجزاي نظامی اقتصادي روشن میدار را بهو جنوب برده

ک هستند. یآسا طور کلی، صنعت مدرن انگلستان، بر دو محور متکی است که هر دو غولبه
ي ي ایرلند و بخش بزرگی از طبقهي تغذیهعنوان تنها وسیلهزمینی است بهمحور سیب

ي ي ایرلند زدوده شد؛ بنابراین، پایهزمینی و متعاقباً فاجعهکارگر. این محور با کمبود سیب
کش باید انتخاب شود. دومین محور ها زحمتداري میلیونتري براي بازتولید و نگهبزرگ

ا را هاست. بحران جاري آمریکا آنهها در ایاالت متحدي کاشت بردهصنعت انگلستان پنبه
رده هاي پرورش بتر کنند و پنبه را از الیگارشیرا بزرگي آن ي عرضهکند تا دامنهمجبور می

ها ردهي کاشت بي انگلستان به پنبهکه کارخانجات پنبهرها سازند. تا زمانیمصرف بردهو
داري دوگانه هستند،ها متکی بر بردهتوان تصدیق کرد که آندرستی میوابسته است، به

سوي ر آنپوستان دو بردگی مستقیم سیاهبردگی غیرمستقیم سفیدپوستان در انگلستان
8دیگر آتالنتیک.

تنها داشت. آنان نهي کارگران اروپا از اتحادیه قرار ي مقابل آن حمایت مقتدرانهدر نقطه
اي ترین جامعهرا دموکراتیکهدانستند بلکه ایاالت متحدداري میبردهآمریکا را ضدّ

ترتیب مارکس آرمان ایاالت شمالی ایندارند. بهسفید مذکر حق رأيدانستند که کارگرانمی
دهد.المللی براي دموکراسی و انقالب پیوند میي بینرا به مبارزه

ر مردم دلیل فشاشد و بهیتانیا مرتباً برگزار میهاي عمومی در مخالفت با دخالت برییآگردهم
هاي اقتصادي هزینهیی به دفاع از جنگ برگزار نشد. و این با وجود آیک گردهماحت

دانستند که کردند. چون کارگران خوب میناکی بود که کارگران نساجی تحمل میوحشت
ي ایاالت جنوبی توسط شمال حکومت فقط منتظر شعار دخالت از پایین بود تا به محاصره

کرد.شدت سرسختی کارگران انگلیس را تمجید میپایان دهد. مارکس به
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ان ومی بردگقاطعیت لینکلن و ترس او از تسلیح عمتزلزل و عدمبُعد دیگر ماجراي جنگ،
دهی نیروهاي اتحادیه عناصري که روابط عنوان اقدامی جنگی بود. عمالً در سرفرمانبه

داران داشتند حاکم بودند و این امر سبب تضعیف قاطعیت در مقابله با نیروهاي نزدیکی با برده
دهی نیروهاي اتحادیه با رهبران ود که باید سرفرمانتدریج معلوم شده بشد. بهجنوب می

که صرفاً در راستاي خطوط کالسیک جاي آنقاطعی عوض شود که مسیر جنگ را بهنظامی 
خصوص بردگان سیاه در مناطق آزادشده جا بهنبرد هدایت کند از نیروهاي مردمی و در این

نگلس شد. انگلس تا حدي از استفاده برند. همین موضوعات سبب تفاوت نظر مارکس و ا
ي سستی و هاي مقطعی نیروهاي شمال را نشانهکرد و شکستوجه نظامی به امور نگاه می

داري مخالفت آشکار با بردهدانست. در واقع ناکامی اتحادیه در ابراز اعتنایی مردم شمال میبی
ی هاي آلمانستهدایت جنگ در راستاي خطوط انقالبی انگلس را مشابه با سوسیالیو عدم

ي انتقادات گوناگون از غفلت عالقه کرده بود. مارکس ضمن ارائهدیگر به جنگ داخلی بی
کند و در عبارتی داري معتقد بود اوضاع چرخش جدیدي پیدا میلینکلن در الغاي برده

ي نهاییریزد نتیجهها را برهم میمشهور که گردانی متشکل از کاکاسیاها اعصاب جنوبی
بینی کرد. در واقع لحن کلی او حاکی از اطمینان به اتحادیه در درازمدت هم ا پیشجنگ ر

ی و ي انقالبشیوههاي رادیکال براي جنگ بهر ایالتاز نظر نظامی و هم سیاسی بود. به فشا
در کلمبیا و ویرجیناي غربی داريزمان با لغو بردهکند. مارکس همداري اشاره میالغاي برده

پوست هاییتی و لیبریا توسط حکومت شمال با هاي سیاهت شناختن جمهوريرسمیو به
هی و دلحاظ نظامی سازمانتوانند بهپوستان آزادشده مییاهگوید که اکنون سحالی میخوش

شد. تر میهاي رادیکالیسم در خود صفوف اتحادیه نیز بیشعلیه جنوب اعزام شوند. نشانه
تی کار ارتش شمال را به سسعمالً لینکلن و سران محافظهفیلیپسوندل نامها بهیکی از آن
گیرد.کند که مورد تأکید مارکس قرار میمتهم می

تر انتشار افتد. از همه برجستهنفع شمال به جریان میاز اواخر سال دوم جنگ حوادث به
ان سیاهان ي آزادي بردگان است که عمالً موجی از شادي را در ایاالت شورشی میاعالمیه

اي گرداند. مارکس در مقالهاندازد. پیروزي شمال در چند نبرد کوچک ورق را برمیراه میبه
دادها و در بستر دهد که وي تحت فشار رويي لینکلن تلویحاً نشان میدرباره

نویسد:رسد. میترین نظام سیاسی در آن زمان به این موضع میدموکراتیک
هاي تاریخ یگانه است. نه ابتکار عملی، نه فصاحت کالم هنامشخصیت لینکلن در سال

ل ترین شکترین عمل را در مهمگرایانه، نه تراژدي و نه تزیینات تاریخی. او همیشه مهمآرمان



305|ایرلندرهاییوآمریکاداخلیجنگمارکس،

کنند که پردازند اعالم میکند. دیگران، هنگامی که به یک وجب زمین میممکن ارائه می
ه کند کپردازد، اعالم میها میزمانی که به ایدهاحتست. لینکلن »هاارزه براي ایدهمب«این 
ش خطاب به دشمن همیشه اهايترین فرمانناكهستند. وحشت…»یک وجب زمین«ها آن

اي هستند که پاافتادههاي پیشگیر است، همگی شبیه به اخطاریهاز لحاظ تاریخی چشم
…هم شبیه باقی بمانندفرستد، و قرار است همیشه ش میاوکیلی براي وکیل مخالف

ترین سند در تاریخ آمریکا پس یعنی مهمـ ي آزادي بردگان اعالمیهـ ي اوجدیدترین بیانیه
کند، همان خصوصیت که قانون اساسی آمریکاي قدیمی را پاره میهاز تأسیس ایاالت متحد

ه رساند را به قللینکلن از تبار انقالب مردم نیست. بازي معمولی نظام انتخاباتی او…را دارد
یک آدم عامی که راه ـ شد که مقدر بود به انجام رساندکه از وظایف سترگی آگاه باآنونبد

نویز گشود، مردي که نه استعداد فکري بري به مقام سناتوري در ایلیخود را از چوب
انسانی متعارف و با حسن ـ اي و نه اهمیت استثناییبرجستهدرخشانی دارد نه شخصیت 

یت کافیست کاري را انجام دهد که در دنیاي کهن کار پهلوانان بود! هگل جایی نوشته بود ن
طبعی عقل باالتر از تأثر و رقت. اگر که کمدي در واقعیت باالتر از تراژدي است، و شوخ

طبعی عنوان یک انسان متوسط، شوخناشی از کنش تاریخی را ندارد، بهلینکلن تأثر و رقت 
9آن را دارد.

دار هاي طرفییآالملل توسط فعالین کارگري تشکیل شد که گردهمبین1864در نوامبر 
لی ي قبداخلی و رهایی لهستان سازمان داده بودند که در مقالهاتحادیه را در ارتباط با جنگ 

ه تنها الملل تأکید کرد کي بیني افتتاحیهگیري آن را توضیح دادم. مارکس در خطابیهشکل
ي طبقات حاکم انگلستان مانع شرکت کارانهي کارگر در برابر حماقت تبهطبقهمقاومت 

ب لسوي اقیانوس شد. از اقدامات بسیار جاداري در آنجنگ براي تداوم بردهاروپاي غربی در
1864جمهوري در انتخاب مجددش به مقام ریاستمناسبتالملل تبریک به لینکلن بهبین

شود. در این رهبري آن از جمله مارکس براي لینکلن فرستاده میعضو 56بود که با امضاي 
ویژه با توجه به نژادپرستیبههخطابیه اوالً به کنش متقابل نژاد و طبقه درون ایاالت متحد

گوید:پردازد. میکارگران سفید می
دادند که داري اجازه میتا وقتی کارگران، این نیروي سیاسی راستین شمال، به برده

ه شان بحرمت کند؛ تا زمانی که در مقابل سیاهانی که بدون اختیار خودشان را بیهوريجم
شدند، با خودستایی باالترین امتیاز کارگران سفیدپوست فروش میوآمدند و خریدانقیاد درمی

نند، کشان را انتخاب میي خویش هستند و خود اربابدانستند که خود فروشندهرا در این می
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ي برادران اروپایی خود براي رهایی انستند به آزادي راستین کار برسند یا از مبارزهتونمی
رفت را زدوده استحمایت کنند؛ اما دریاي سرخ جنگ داخلی این مانع پیش

وقوع الدانست به خیزش قریبسپس در ادامه جنگ داخلی آمریکا را که انقالب دوم آمریکا می
گوید:و میزندطبقات کارگر اروپا گره می

طور که جنگ استقالل آمریکا عصر جدیدي را براي عروج کارگران اروپا یقین دارند که همان
داري آمریکا همان نقش را براي طبقات کارگر ایفا بردهي متوسط آغاز کرد، جنگ ضدّطبقه

10خواهد کرد.

يلهلینکلن به فاصدار به پایان رسید و ترور هاي بردهجنگ با پیروزي شمال و شکست ارتش
تري نسبت به وجود آورد که از سوي شمال مشی رادیکالکوتاهی پس از آن این گمان را به

بعدي جمهورکرد که رییسدلیل مارکس گمان میهمینشود. بهپیش گرفته میالیگارشی در 
تر عمل کند. اعتقاد داشت که در بازسازي جنوب شکست خورده اوالً یعنی جانسون قاطع

انی ها میان کسها باید تقسیم بشود و زمیني حاکم جنوب باید نابود بشود، امالك آنبقهط
دست تقسیم و برابري کامل کارند یعنی بردگان رهاشده و سفیدهاي تهیکه آن را می

کدام این اعمال انجام نشد و اجتماعی، اقتصادي و سیاسی براي سیاهان کسب شود. اما هیچ
ون اي براي جانسالملل نامهنه مسیر کامالً مخالفی را پیش گرفت. بینکاراجانسون محافظه

دم اي خطاب به مرالملل تصمیم گرفت نامهپاسخ باقی ماند. پس از آن بینفرستاد که بی
که با عبارتی صریح وقوع مجادالت نژادي استترین ویژگی این نامه اینمهمآمریکا بنویسد. 

یگر تواند بار دمی«بینی کرده بود که به سیاهان پیشنسبتعدالتی را در صورت تداوم بی
»کشور را به خون مردم بیاالید.

ي قرن براي رهایی انسان یکی از نبردهاي عمده1861-1865نظر مارکس، جنگ داخلی به
و چه در بریتانیا وادار کرد علیه هبود، نبردي که کارگران سفید را چه در ایاالت متحد

نوشت که جنگ داخلی سرمایهخود به1867گفتار ستند. مارکس در پیشداري بایبرده
هاي بتنها نظم و ترتیدانست که نهمیي انقالبات اجتماعی آتی است. وي آن را انقالبیطلیعه

نجام قول مارکس کارگران شمال سرابقاتی و مالکیت را تغییر داد. بهسیاسی بلکه مناسبات ط
که در جلدالیحپوست سفید خود را رهایی بخشد درتواند در جلد درك کردند که کار نمی

پوست سیاه داغ بردگی خورده است.
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یرلند ي اتنیدگی طبقه، ناسیونالیسم و قومیت است. نمونهایرلند آخرین نمونه از اوج درهم
شد و مظهر مخالفت خواهانه محسوب میسیونالیسمی ترقیاهمیت زیادي دارد چون جایگاه نا

ي جهانی بود. از طرف دیگر کارگران ایرلندي بخشی از کارگران بریتانیایی با بریتانیا و سرمایه
ي ارتباط متقابل طبقه و قومیت است.شدند که نشانهمحسوب می

داشت و مبارزات مردم ایرلند روایی انگلستان قرار ایرلند از قرن دوازدهم میالدي تحت فرمان
سال ادامه داشت. در قرن شانزدهم انگلستان مذهب پروتستان اختیار کرد و قوانین 800

ها رنگها و انگلیسیها وضع شد. پس از آن کشمکش ایرلنديکیفري سختی علیه کاتولیک
انگلستاناز حقوق مدنی خود محروم شدند. دولت اها حتجا که ایرلنديگرفت تا آنمذهبی

وجود ي در حال نزاع را بهو دو جامعهمهاجران اسکاتلندي را در ایرلند شمالی سکنی داد
مقارن جنگ داخلی انگلستان انقالبی در ایرلند رخ داد که کرامول با قساوت 1641آورد. در 

انگلستان مجلس مستقل ایرلند را 1782عام کرد. در ها را قتلآن را سرکوب و ایرلندي
تر مردم فقیر پذیرفته شد. بیش1801رفت و سرانجام پیمان وحدت ایرلند و انگلستان در پذی

ار تبهاي انگلیسیها ایرلنديکردند که صاحب آنهایی کار میروي زمین1840در ایرلند در 
که آفات در زمینی امرارمعاش می کردند و هنگامیبودند. مردم ایرلند تنها با کشت سیب

فر نیم نومیلیونز بین برد، نزدیک به یکزمینی را امحصول سیب1846و 1845هاي سال
انسان در اثر این قحطی بزرگ جان خود را از دست دادند و و یک میلیون نفر دیگر از هشت 

میلون نفر جمعیت ایرلند مجبور به مهاجرت شدند.
کرد که مارکس آن را میها جنبشی براي الغاء اتحاد ایرلند و انگلستان فعالیتلسادر آن

در آن مارکس و انگلسدانست. دیدگاهداران کاتولیک میمتکی بر حزب ناسیونالیستی زمین
ه ها بود و در نتیجبر اتحاد کارگران ایرلندي شاغل در انگلستان با چارتیستدوره مبتنی

هاي انگلیسی شده بود.آزادي ایرلند منوط به پیروزي دموکرات
حقوق ـي هندلهامس«با عنوان تریبونخود براي1853ي ژوییه11ي همارکس در مقال

تر بررسی کرد. در بخش مربوط ساختار طبقاتی ایرلند روستایی را عمیق» داران ایرلنداجاره
ي به ایرلند بیان کرد که مالکان غایب که عمدتاً انگلیسی بودند، حق افزایش خودسرانه

داران براي بهسازي داران مستأجر را داشتند. اجارهي مزرعهسادهید بسیار ها و خلعاجاره
ش ها با افزایشد. اربابباید توسط اربابان جبران میکردند که طبعاً گذاري میمزارع سرمایه
بردند. پس از قحطی بزرگ آگاهی مردم ایرلند رشد این سود را از بین میسنگین اجاره

نظام کشاورزي ایرلند جاي خود را به نظام انگلیسی و نظام موازات آن زیادي یافت اما به



حسن مرتضوي|308

داران داري مدرن جاي زمینداران بزرگ داد و سرمایهداران خرد جاي خود را به اجارهاجاره
غرب کشور،ویژه درزدایی از روستاها، بهپیشین را گرفتند. این تغییر نظام به جمعیت

قول انگلس هفت قرن حکومت انگلستان آن مید. بهشدن روستاها انجابایرشدن مراتع و خالی
بدیل تمند به ملتی کامالً بدبخت و منکوبکشور را کامالً ویران کرد و ایرلند با سرکوبی نظام

دوش گرفت تأمین روسپی، کارگر روزمزد، قوّاد، دالل و غیره براي اي که بهشد و تنها وظیفه
ا هنام فانیانجنبشی انقالبی و مخفی به1846طی قحانگلستان، آمریکا و استرالیا بود. پس از 

یی در آدر یک گردهم1858خواهان ایرلند تاسیس شد که در یا انجمن برادري جمهوري
دوبلین اعالم وجود کردند. این انجمن نقش بسیار مهمی در تحوالت ایرلند داشت.

تحلیلی 1850و 1840ي هاهاي مارکس و انگلس در دههکدام از این نوشتهکه هیچبا این
) 1ها آشکار است: (ها در آنهمایکردند، برخی از درونمند از رهایی ملی ایرلند ارائه نمینظام

کردند، ي ملی ایرلند علیه حکومت بریتانیا حمایت قاطعی میکه از مبارزهحالیدو درآن
رلند ي ایدرون جامعهکردند که به پویش طبقاتی واره به انقالبیون ایرلندي توصیه میهم

نهاد و تري را بر جدال طبقاتی زراعی پیشویژه، تمرکز بیشتري نشان دهند. بهتوجه بیش
م، اند و نه بریتانیایی. به این مفهودار ایرلنديي زمینکردند که بخشی از طبقهخاطرنشان می

د کردنایرلندي تأکید می) به انقالبیون 2دار بودند. (منتقد ناسیونالیسم کاتولیکی طبقات پول
کردند اي چارتیستی وحدت برقرار کنند و اشاره میکه با کارگران بریتانیایی از جنبش توده

شان این، مارکس نبرکنند. عالوهنگلستان حمایت میها از الغاي وحدت ایرلند و اکه چارتیست
از یرلند را بیشدي که اي فعالین ایرلندي با تغییرات اقتصاهاي گذشتهداد که سیاست

ترتیب، به اینم کرده، کنار گذاشته شده است. بهنحو تنگاتنگی با بریتانیا ادغاگذشته به
چنین بر ) هم3کرد که از همتایان انگلیسی خود پیروي کنند. (انقالبیون ایرلندي تأکید می

وان عنو هم بهص ستم بر ایرلند در داخل عنوان شاخجران ایرلندي در بریتانیا، هم بهکار مها
ي این موارد در تحلیل عاملی در پایین آوردن مزد کارگران انگلیسی تاکید داشت. همه

گنجید که در آن کار مهاجر داري بریتانیایی میي سرمایهترشان از رشد و توسعهمفصل
ایرلندي منبع کار ذخیره براي صنعت انگلستان بود و خود ایرلند یک مهاجرنشین کشاورزي 

شدن بریتانیا را هاي مالی صنعتیاش هزینهشود که صادرات مازاد کشاورزيلقی میمهم ت
کرد.تأمین می

ي هند و روسیه از درباره1860ي که قبالً دیدیم، مارکس با تغییر نظرش در دههچنان
ش داخلی بخهاي رهاییمنديمدرنیسمی نسبتاً غیرانتقادي به مدرنیسمی تغییر کرد که توان
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خوش دگرگونی شد. امع را نیز در نظر گرفت. در مورد ایرلند هم نظر مارکس دستاین جو
ها، جنبش فانیان هم در ایرلند و هم میان مهاجران ایرلندي در بریتانیا و ایاالت در این سال

، از شورش روستایی مردم ایرلندي فانیانی،، روزنامه1865گرفت. در سال قدرت میهمتحد
الملل اول از همان آغازرسد که بیننظر میکرد. بهبراي انقالب ملی دفاع میاي عنوان پایهبه

آمدند که در بریتانیا شمار میداشت، اما چون جزیی از جنبشی بههاپیوندهایی با فانیان
کی از رهبران فانیان از زندان شدند. فرار یغیرقانونی بود، این پیوندها همیشه علنی نمی

هاي زندانی و انتشار مقاالت متعدد الملل، چاپ مقاالت متعدد از همسران فانیانکمک بینبه
رسد و نیروهاي ها به اوج میي ایرلنديمبارزه1867ي ایرلند از آن جمله است. در درباره

فر ها ني پلیس دهشکنند. در حملهمیها درهمانیانانگلیسی قیامی دهقانی را به رهبري ف
یعی الملل به کارزارهاي وسشوند. بینگیر و نهایتاً پنج نفر محکوم به اعدام میدستایرلندي

هاي کارگري انگلستان اتحادیهکرد که براي جلوگیري از اعدام دست زد. مارکس تالش می
هاي کارگري در مخالفت با نفع جنبش فانیان وارد صحنه شود اما موفق نبود. اتحادیهبه

همه دو روز اینها. بالفت با سرکوب ایرلنديگرفتند تا در مخار موضع میتداري راحتبرده
تن در لندن گرد آمدند تا تقاضاي بخشش براي رهزاها حدود بیستل از اعدام ایرلنديقب
دار آویخته شدند.بکنند. سه نفر از آن پنج نفر بههاآن

تغییر رلند و انگلستان گذاشت. ایناعدام این سه مبارز ایرلندي تأثیر عمیقی بر شکاف بین ای
ي جدیدي در مبارزه بین ایرلند و شود. معتقد بود که دورهدر لحن مارکس هم دیده می

ید از گودهد و میانگلستان شروع شده. در تعبیري زیبا به تمرکز مالکیت توجه نشان می
ضعیت ار دیگر واند و بیک میلیون گاو و گوسفند جایگزین یک میلیون ایرلندي شده1855

در این زمان مارکس سه 11فرارسیده.1846هاي مردم خراب و شرایطی مشابه با بحران توده
دهد: خودگردانی و استقالل از انگلستان، نهاد میکار مرتبط با هم را براي ایرلند پیشراه

ین ااستقالل ایرلند درهاي حمایتی علیه انگلستان. آشکارا خواست انقالب ارضی و تعرفه
ي تغییر در ایرلند هستند.کنندهخورد اما هنوز کارگران انگلیسی تعیینچشم میمتن به

که، دانستها را جنبشی میتفصیل به نقش فانیان پرداخت. آنرانی بهمارکس در یک سخن
توسط ي منظر او توسط اشرافیت یا طبقهتر ایرلند که بههاي قدیمیجنبشبرخالف تمامی

هاي مردم و اقشار فرودست ریشه اند، در تودهشدهانیون کاتولیک رهبري میو اغلب روح
ي ي دوازدهم به دورهها از سدهاند. پس از شرح مفصلی از فالکت و بدبختی ایرلنديدوانده
انقالب «چنین تنها مرگ و مهاجرت انبوه بلکه همشود. ایرلند نهمتمرکز می1846ز پس ا
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هاي بزرگ تحکیم شدند. وي آن زمینبهرا تجربه کرده بود که بنا»قدیمیدر نظام کشاورزي 
) لغو قانون غالت که به کاهش قیمت گندم ایرلند انجامید؛ 1کند: (چهار عامل را ذکر می

از آن چیزي بود که در انگلستان » کاریکاتوري«کشاورزي در ایرلند » دهیبازسازمان) «2(
»مرگ از گرسنگیبهدر حالتی تقریباً رو«ان ایرلندي ردهاي زنان و م) توده3رخ داده بود (

تر مالکیت منجر به تمرکز بیش1853) قانون بدهی امالك مصوب 4به انگلستان گریختند؛ و (
12بر زمین شد.

ي حاکم تالش طبقه1869وزیر جدید گالدستون در اوایل پس از روي کار آمدن نخست
هاي مذهبی آشکار خاتمه یافت. عفو برخی از تبعیضزدایی در ایرلند بود. معطوف به تنش

ي گیراي اصالحات دیگر انجام شد. این تغییرات موجب قدرتمجدد برخی از زندانیان و پاره
نفري در لندنرزندانی شد، از جمله تظاهراتی صدهزاهايجنبش اعتراضی براي آزادي فانیان

نفع ایرلند اي بهتظاهرات تودهکت داشت. رشد ي مارکس هم در آن شرکه کل خانواده
خالف الملل مالملل دامن زد. بخشی از نمایندگان انگلیسی بینهاي مهمی را در خود بینبحث

کردند ي کارگران انگلیسی را منعکس میگرایانهحدي نظرات ویژهاستقالل ایرلند بودند و تا
داري از ایرلند از سوي طرفي مارکس را بهنامهقطعها بحثاما سرانجام پس از مدت

نوعی به چند دهه اختالف میان ان بریتانیایی تصویب کردند که بهنمایندگان مهم کارگر
هاي انقالبی وها خاتمه داد. اکنون مارکس ایرلند را در مرکز سیاستها و ایرلنديانگلیسی

کارگري بریتانیا قرار داده بود.
هاي جوامع اشتراکی ایرلند ي ریشهارکس دربارهالملل و تحقیق تاریخی مهاي درون بینبحث

. از آن به بعد، ایرلنداي کردخوش تغییري ریشهي ایرلند دستدیدگاه خود مارکس را درباره
زدن به انقالب اجتماعی در اي در جرقهکنندهنظر وي به احتمال قوي نقش تعیینزراعی به

نویسد:به انگلس می1869سامبر ي به تاریخ ده دکرد. در نامهبریتانیا ایفا می
ي کارگر هاي طوالنی، اعتقاد داشتم که امکان سرنگونی رژیم ایرلند با تفوق طبقهبراي مدت

تري مرا قانع کرده که عکس آن درست است. انگلستان وجود دارد. اکنون مطالعات عمیق
خواهد کرد. اینکه از ایرلند خالص شود کاري ني کارگر انگلستان هرگز پیش از آنطبقه

ي ایرلند براي جنبش اجتماعی هلاکار برده شود. همین است که مسرلند بهاهرم باید در ای
13طور کلی چنین مهم است.به

شود که اهرم دانند زیرا روشن میگران این چرخش را بسیار مهم میبسیاري از پژوهش
رفته نیست. مارکس با پیشداري صنعتی انقالبی براي مارکس منحصراً در جهان سرمایه
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که نگرش خود را ي کارگر هرگز در انگلستان پیش از آنکند که طبقهصراحت اعالم می
توانند انجام دهند:کامالً از طبقات حاکم نسبت به ایرلند جدا نکند کاري نمی

لغو کارخود ابتامشترکی داشته باشند بلکه باید حتها آرمان تنها باید با ایرلنديآنان نه«
ي فدرالی آزاد را ایجاد جاي آن رابطهبرقرار شد و به1801گیرند که در اتحادي را برعهده ب

ها که بخش بسیار مهمی از دلیل منازعه با ایرلنديهر جنبش در خود انگلستان به…کنند
14دهند فلج خواهد شد.ي کارگر را در خود انگلستان تشکیل میطبقه

طح طبقات مسلط، بریتانیا از سویی کشور صنعتی مدرن با مارکس معتقد بود که در س
دار اشرافی بزرگی بود که بخش ي زمینبورژوازي صنعتی بود اما از سوي دیگر داراي طبقه

شان در ایرلند قرار دارد. این وضع موقعیت طبقات مسلط را در مبارزه علیه اي از امالكعمده
یري همین پذي دیالکتیکی به آسیبا به شیوهکند، امي کارگر انگلستان تقویت میطبقه

پذیري از درون خود ایرلند. مارکس معتقد بود که درشود، آسیبطبقات مسلط منجر می
رس است ستدغیرقابلـار انگلیسیدسرنگونی الیگارشی زمینـ انگلستان شرط اصلی آزادي

:زیرا
توان به مواضع آن تصاحب دارد نمیاش را در ایرلند در هاي مستحکمتا زمانی که پایگاه

عاً قط…دست مردم خود ایرلند سپرده شودما در ایرلند هنگامی که مسائل بهیورش برد. ا
نداخت رادار را که تا حد زیادي همان اربابان انگلیسی بودند بتوان اشرافیت زمینتر میساده

ا ي ملی هم وجود دارد، زیرلهاسي اقتصادي در میان نیست، بلکه ملهازیرا در ایرلند صرفاً مس
15داران شدیداً منفور ملت هستند.جا برخالف انگلستان زمیندر آن

ایگاه دلیل جبراي انقالب اروپا دارد زیرا بهها اهمیت سترگینویسد که تمامی اینمارکس می
ترین یشبي کارگر انگلستان طبقه«داري، ي سرمایهترین جامعهرفتهعنوان پیشانگلستان به

دلیل کنش متقابل ویژه بین آگاهی همه، بهاینکند. بامال میتأثیر را براي رهایی اجتماعی اع
ود. کار برده شند محلی است که این اهرم باید بهطبقاتی و ملی در بریتانیا و ایرلند، ایرل

ارزیابی مارکس این بود:
ت شود و مالکیت ارضی در دسمیانگلستان تنها کشوري است که در آن دیگر دهقانی یافت ن

را ي کنترل تقریباً کل اقتصاددارچند نفر متمرکز است. تنها کشوري است که شکل سرمایه
دست گرفته است. تنها کشوري است که اکثریت عظیم جمعیت شامل کارگران مزدبگیر به

ور شرا براي انقالب اجتماعی دارد. فقط فاقدماديها تمامی شرایطانگلیسی…است
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ان رسمی اي که انگلستداري اروپاست؛ تنها نقطهگاه سرمایهانگلستان پناه…هستندانقالبی
16است.ایرلنداي محکم بخوردتواند ضربهمی

الملل در اي خطاب به دو عضو آلمانی بیني ایرلند در نامهاین نظرات جدید مارکس درباره
تنها پایگاه اشرافیت انگلستان بلکه نهشود. مارکس ایرلند راداده میکامالً بسط 1870
کند که براي انقالب اجتماعی آماده است. در سطح عینی ابتدا نشان اي توصیف میجامعه

دهد که بورژوازي صنعتی انگلستان منافع مشترکی با اشرافیت انگلستان در تبدیل ایرلند می
ان مت ممکن براي بازار انگلستترین قیزاري ساده براي تأمین گوشت و پشم با ارزانبه مرتع

تر دیگري در اقتصاد کنونی ایرلند دارد. با تمرکز تدریجاً چنین منافع مهمدارد. اما هم
ن در اختیاررفته مازاد خود را براي بازار کار انگلستااي، ایرلند رفتهي زمین اجارهفزاینده

ا ي کارگر انگلستان راخالقی طبقهترتیب، به اجبار مزدها و جایگاه مادي و اینگذارد و بهمی
ي عامل ذهنی، یعنی آن عناصر مربوط آورد. در این مقطع، مارکس به بحث دربارهپایین می
ي گسست مندي براپردازد که بر سطح آگاهی طبقاتی و تواني انگلستان با ایرلند میبه رابطه

:گویداز سرمایه از سوي طبقات کارگر انگلیس تأثیرگذار است. می
تمامی مراکز صنعتی و تجاري در انگلستان اکنون طبقه کارگري دارند که به دو اردوگاه 

لیسی از ادي انگاند. کارگر عمتخاصم، پرولترهاي انگلیسی و پرولترهاي ایرلندي، تقسیم شده
ارگر آورد. در رابطه با کترسد که سطح زندگی را پایین میعنوان رقیبی میکارگر ایرلندي به

ان دارهو سرمایداند و بنابراین خود را آلت دست اشرافایرلندي، خود را عضو ملت مسلط می
یگر سازد. از طرف دمندتر میي آنان را بر خود قدرتترتیب سلطهاینکند و بهعلیه ایرلند می

ي دست و ابزار سلطهگیرند. کارگر انگلیسی را همتري انتقام میها با شدت بیشایرلندي
17دانند.انگلستان بر ایرلند می

ش است. اي کارگر انگلستان با وجود سازمانقدرتی طبقهي مارکس این تضاد راز بیگفتهبه
دار است. تضاد متقابل بین دو عنصر، کارگران انگلیسی ي سرمایهاین راز حفظ قدرت طبقه

رد.کو ایرلندي مهاجر، رشد آگاهی طبقاتی را در طبقه کارگر محدود می
ش در ابندي از اهدافنظر مارکس پابرجا نبود. مارکس در جمعهمه، این وضعیت بهاینبا

کننده نالملل تعییبحث مربوط به ایرلند معتقد بود که نقش یک گروه متشکل همانند بین
جا و دفاع ال بین انگلستان و ایرلند در همهساختن جدعمده» المللبین«ي است: وظیفه

ي کارگر انگلستان است تا اش بیدارکردن آگاهی طبقهجاست. وظیفهایرلند در همهعلنی از 
بدانند که رهایی ملی ایرلند مربوط به عدالت انتزاعی یا احساسات بشردوستانه نیست بلکه 
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هاست. به این مفهوم، مارکس حمایت از ایرلند را به نخستین شرط رهایی اجتماعی خود آن
» اهرم«زد. انگلستان قرار بود محور انقالب باشد اما ایرلند پایی پیوند میتر اروانقالب گسترده

هاي گوناگون مارکس مهم آن براي رشد آگاهی انقالبی در میان کارگران انگلیسی. نوشته
ي مناسبات جوامع ي او را دربارهاندیشه1869-1870ي ایرلند در زمستان و بهار درباره

ظر نکند. بهساختند روشن میآن را میي اصلی وامعی که هستهداري با جپیرامونی سرمایه
هایی بدل شود که پیشاپیش انقالب تواند به جرقهداري میاو مبارزات در پیرامون سرمایه

رفته از لحاظ صنعتی منفجر شود. این دو نوع مبارزه در کنار هم کارگران در جوامع پیش
رلند ي ایههاي مارکس دربارداري بیانجامد. نوشتهمایهتواند به الغاي رادیکال خود نظام سرمی

کند.طور کامل این مفاهیم را مشخص مینخستین جایی هستند که وي به
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از بحران اقتصادي تا فرارفتن از 
سرمایه

فرزانه راجی|پیتر هیودیس 

هاي است، باعث رنج1930ي ترین رکود بعد از دههافول امروز اقتصاد جهانی که جدي
اي از فروکش کردن آن نیست. عمالً این نشانهها میلیون انسان شده و شماري براي دهبی

ي فشارد، بحران در حوزهشود: کسادي کماکان گلوي اقتصاد امریکا را میتر میروند گسترده
م رغشود. بهین، هند و برزیل آغاز میچون چرشد در کشورهایی همیورو تشدید و کاهش نرخ

کاري در ها، بیصادي و نجات مالی بانکاقتهاي محركِ یلیارد دالر در برنامهصرف هزاران م
هاي جهان غرب است. اکثر دولترکودياي از اروپا در سطوح شبهامریکا و بخش عمده

ندها از طریق اقدامات تر بستن کمربجز درخواست از مردم براي محکمحاضر بهحالدر
ارائه ندارند.رو، چیزي برايي پیشِ هادهه	بلکه براي، چند سالفقط برايریاضتی، نه

هاي اخیر هاي اجتماعی دههنبشترین جدر واکنش به این شرایط، برخی از نویدبخش
ویان هاي کارگران و دانشجدر اسپانیا تا اعتصاب1»خشم«هاي اند، از اعتراضوجود آمدهبه

ريِ افشاي نابرابهاي مردمی دردر امریکا. این جنبش» استریتتسخیر وال«در یونان و جنبش 
داري مدرن هستند، سهم بسیار بزرگی ي سرمایهبیگانگی که مشخصهفراگیر و ازخود

ند که بتواناندازهایی هستندها و چشمجوي ایدهواند. بسیاري در این مبارزات در جستداشته
ي خود را به سطح باالتري ارتقا دهند. فهم و به آنان یاري کنند تا مبارزهاین واقعیات را قابل

ها، از برخی منظرها، در شرف آغاز است.این جنبشدرونهاایدهنبردِ
ن که ایاستها اینشود. یکی از آنارائه میي بحران اقتصادي جاري دو تبییناکنون درباره

ي هها ساختاري نیستند بلکه نتیجکه این بحراناستران ساختاري است. تبیین دیگر اینبح
هاي بزرگ است.لیاقتی سیاسی و حرص و آز شرکتبیپذیر غیرضروري و گریز
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طور ساختاري در ماهیت سرمایه ریشه ها بهدانشگاهی نیست. اگر بحراناياین مباحثه
هاي ذهنی برخی افراد است، پس دشوار هاي نادرست و انگیزهي سیاستندارند، بلکه نتیجه

وجود ندارد که بدیلیعینیدلیلیطور باشد،داري را مقصر دانست. اگر اینبتوان سرمایه
طور ساختاري ریشه در ماهیت سرمایه داشته ها بهبحراناگرداري طرح کنیم.براي سرمایه

کند.باشند، البته وضعیت کامالً فرق می
راه جوزف استیگلیتز در جنبش همتصاددان کینزگراي امریکایی که بهآثار پل کروگمن، اق

نظران بسیاري از صاحب«ها بسیار خوانده شده، گفته است: جنبشدیگر استریت وتسخیر وال
ساختاري دارد که مانع هرگونه بهبود فوري آن کنند اقتصاد امریکا مشکالت بزرگِ ادعا می

تواند و باید از طریق ترکیبِ ي شواهد به کمبود تقاضا اشاره دارد که میشود. اما همهمی
مان ج شود. نه، مشکل ساختاري واقعی، سیستم سیاسیسرعت عالهاي مالی و پولی بهمحرك

مندان منحرف و فلج شده است. کلیدِ بهبود ي نفوذ اقلیتی کوچک از ثروتواسطهاست که به
وي 2»ي این اقلیتِ بدنام است.اقتصاد نیز یافتن راهی براي ممانعت از نفوذ بدخواهانه

ت: شکل مضحکی آسان اسبهبودي و شفا بهیابی به این دستکه استواقعیت این«افزاید: می
هاي ریاضتی چند سال گذشته و افزایش موقت چه نیاز داریم بازگشت از سیاستي آنهمه

3»هاست.هزینه

گویند کنند و میراستی تبیین بسیار متفاوتی ارائه میکار دستبرخی متفکران محافظه
چه یووال هاي عمومی است. چنان. اما منظورشان سطح باالي بدهیاستها ساختاريبحران
کنیم که نظم ما احساس می«نوشته است: 5ویکلی استانداردي جدیدش دردر مقاله4لوین

که نو ایاختیم اساسًا امکان بازگشت ندارد ـشني قرن بیستم میاي که در نیمهاقتصادي
ی و بلکه، در اوج فروپاشی مال…ایماش نبودهایم که کامالً آمادهي جدیدي شدهوارد دوره

ي آن آیندهبرولت، که عالوهي منابع مالی دتنها آیندهنهادي دولت رفاه هستیم که نه
خواهانِ رياین روایت تا حد زیادي مواضع جمهو6»کند.داري امریکا را تهدید میسرمایه

ها، در نظر واقعی آنفدهد ـ اختالدار اوباما را نشان میهاي طرفدار رامنی و دموکراتطرف
ي ریاضتِ مورد نیاز براي کاهش کسري بودجه است.مورد دامنه

لیاقتی سیاسی یا خواهم بگویم که بحران امروز صرفاً حاصل بیبرخالف این دو موضع، می
سرمایه دارد. فساد سیاسی و حرص و آز حرص و آز فردي نیست، بلکه ریشه در بحران

هبحران ساختاري سرمایآمد بحران است.ان نیستند بلکه پیهاي بزرگ دالیل بحرشرکت
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صرفاً موضوعی مربوط به سطوح بدهی نیست، بلکه بحران سودآوري و تجدید انباشت سرمایه 
است.

کند، یعنیطور باشد که کروگمن ادعا میله، همانهد این مدعا کجاست؟ نخست، اگر مساشوا
ریم گیهاي دولتی است؛ نتیجه میاست افزایش هزینهچه براي غلبه بر بحران الزم ي آنهمه

ك ي محرال قرار گیرد. درست است که بستهوداري مورد ستی ندارد خود سرمایهکه ضرور
، مدت کوتاهی بعد از آغاز کار، 2009جمهور امریکا، در سال اقتصادي که باراك اوباما، رییس

ور طکاري روزافزون شود. اما بهدر بیتر از آن بود که باعث کاهشیارائه کرد، خیلی کوچک
، هزاران میلیارد دالر توسط ، مبالغی نجومی2008ران مالی سال هاي بعد از بحکلی، در سال

ق ي اروپا، به اقتصاد تزریهزار میلیارد دالر توسط اتحادیهبانک مرکزي امریکا و بیش از یک
اه نجات داد، اما نشان داد که براي داري جهانی را از سقوط به پرتگشد. این مبالغ سرمایه

چیره شدن بر خود بحران کافی نیست. چرا؟
سقوط ـ2008فروپاشی در شبهتر ساختاريکه براي حل بحرانِ عمیقاستام ایناستدالل

اقدامات انگیزشی ستوه آورده است ـ جهانی را بهيهاست سرمایههاي سود که دههنرخ
کینزي دیگر کافی نیست.

طریق مصرف مولد رخ نشان داد، انباشت سرمایه اساساً ازسرمایهکه مارکس درچنان
تري از ثروت اجتماعی را مصرف که سهم هرچه بزرگچنانطریق سرمایه همایندهد ـ ازمی
شود. کارِ زنده تنها منبع ارزش و سود است. کند از طریق ارزش بر حجم آن افزوده میمی

به آورانه سهم کار زنده نسبتهاي فنوري و نوآوريسبب افزایش در بهرهکه بهچناناما هم
یابد، گرایش نرخ سود در جهت کاهش است. این گرایش به کاهش از سرمایه کاهش می

شدت یافته است.1970ي ي دههنیمه
ر دجایگزینی کار زندهاند ـ نامیده» اقتصاد پساصنعتی«بسیاري آن را چه دیگر آنعبارتبه

هاي ول بحرانکار ـ دقیقاً مسوجویی درراي صرفهتري بهاي هرچه تازهتولید با شیوه
بینی کرد.ساختاري سرمایه است که مارکس بیش از یک قرن پیش در اثرش پیش

دهد؟ از طریقگونه واکنش نشان میاي ناچیز است، سرمایه چههاي سود در منطقهوقتی نرخ
منظور کسب منبع ثروت پولیِ مورد نیاز براي از کار به سرمایه، بهوزیعِ ارزش تالش براي بازت

ي رصها عارزش را نباید ببازتوزیعناپذیر این سیستم تولیدي. ایني حرص سیريتغذیه
ي تولید اهمیت تابعی و ثانوي دارد زعم مارکس در مقایسه با عرصهي توزیع، که بهنفسهفی
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ر ذات ولید و سود) دارد که دعناصر تولید (نیروي کار، ابزار تاشتباه کرد. بلکه اشاره به توزیع
ت استرینابرابري درآمدها، که جنبش اشغال والانباشت سرمایه است. افزایش مهیبمنطقِ

ان اند، صرفاً بیو اعتراضات اروپا علیه سیاست ریاضتی در افشاي آن بسیار خوب عمل کرده
از کار به سرمایه است.این گرایش اساسی براي بازتوزیع ارزش

توانیم این را ببینیم. چرا یونان در چنین هاي بدهی اروپایی، میتر به بحرانبا نگاهی دقیق
کل شرفاهی داشت که بهکه یونان دولتش این نیست اباتالقی گیر افتاده است؟ دلیل

)، در (به درصدبه تولید ناخالص ملی هاي رفاه اجتماعی نسبتود، هزینهغیرمتعارفی بزرگ ب
عا طور که برخی ادش این نیست که (هماناتر از یونان است. دلیلواقع در آلمان بسیار بیش

ور طها بهکنند؛ در واقع آلمانینمیي کافی سخت کاراند) کارگران یونانی به اندازهکرده
کنند.ها کار میبه یونانیتري نسبتر کممتوسط ساعات بسیا

2009هاي منتهی به که در سالاستکند اینن موضوع ربط پیدا مییچه به ادرعوض، آن
مزدها در آلمان و سایر کشورهاي اروپاي شمالی تر از دستمزدها در یونان بسیار سریعدست

عنوان واحد پولی ه یورو به، زمانی ک1999هاي واحد کار در آلمان ازسال باال رفت. هزینه
و اسپانیا حدود %30، ایتالیا %42مزدهاي یونان که دستلیاباال رفت؛ درح%7پذیرفته شد، 

کنند نسبت سایر کشورهایی که از یورو استفاده میهاي کار در آلمان بهفتند. هزینهباال ر35%
کاهش یافت.%25در مقایسه با کشورهاي فقیرتر و%15حدود 1999از سال 

ي گذشته یافت زیرا در طی یک دههنسبت سایر کشورها کاهش هاي کار آلمان بههزینه
گر حلیلعنوان تاي را تحمیل کرد. یوزف یوفه بههي ریاضتی و بازسازي اقتصادي گستردبرنامه

باعث رشد سودآوري شد، ]در آلمان[بازسازي «کند که:درستی اشاره میها، بهل سازمانئمسا
ها آلمانی را مجبور به قراردادهاي میلیونشکلی بود که این بازسازي به17»و نه تغییر نرخ ارز.

طور کنند که کارگر آلمانی بهیافت میکرد، که اغلب فقط سهمی از آن چیزي را درکار موقت
بار این شکل ازکاران نبودند که اولینو محافظهکرد. این آنگال مرکلسنتی دریافت می

دموکرات بود.الکردند؛ بلکه گرهارد شرودر سوسیمزدي را وضع ریاضت دست
یزه ترین انگاز کار درآمد، در واقع بیش» آمیزموفقیت«این حرکت ریاضتی که در آلمان چنان 

، که مقدم بر یورو بود، براي 1992براي ادغام اروپاي بزرگ بود. پیمان ماستریخت در سال 
درصد را هاي اجتماعی، حد بدهی برابر با سه مزدها و هزینهها به کاهش دستتشویق دولت

ضباط ان«اروپا از طریق » کردنآلمانی«راي نهاد کرد. این تالشی ببراي هریک از کشورها پیش
دلیل است که هیچ شرطی همینبرد این امر بود. و بهبود. هدف از پذیرش یورو پیش» مالی



319|از بحران اقتصادي تا فرارفتن از سرمایه

ي یورو خارج شود. اگر مردم نخواستند ریاضت بکشند، تعیین نشد که کشوري بتواند از حوزه
ي یورو را آسان کنند!خواستند خروج از حوزهها نمیآن

ک این ی«دانند که ها دیرزمانی است میکه رزا لوکزامبورگ زمانی نوشت، مارکسیستچنان
ر ها را از نظرترین مکانکند دوداري است که کوشش میي تولید سرمایهقانون ذاتی شیوه

دیگر وابسته کند و در نهایت نظر اقتصادي به یکها را ازتدریج آنهم پیوند دهد، بهمادي به
اما 8»دیگرندشدت در پیوند با یککه بهبه یک سازوکار تولیدي بدل کندتمامی جهان را

رات عکسِ نظهمه نگرانی و تالش براي وحدت پولی اروپا را بدانیم. بهمهم است که دلیل این
اند این تالش هرگز رماس، گفتهیورگن هابگرا، مثل چپاي که برخی متفکرانلوحانهساده

نبود. این تالش تا حد » دموکراتیک«دیگر یا اروپاي » ي جهانیجامعه«خاطر ایجاد یک به
.تر سرمایه بودعنوان شرطی براي انباشت بیش، بهايزیادي در جهت تحمیل ریاضتی قاره

پولی با اتحاد مالی یا سیاسی حال، در این طرح یک کاستی مهم وجود داشت ـ اتحاد اینبا
اي نیست، فاقد مرکز سیاسی و اقتصادي است. ایتالیا و پارچهراه نبود. اروپا واحد یکهم

ي رفت باال بروند، و اتحادیهچه انتظارش میمزدها بیش از آناسپانیا اجازه دادند که نرخ دست
اروپا فاقد سازوکاري بود که بتواند مانع این امر شود.

این واقعیت که از جانب سرمایه، تالشی ارگانیک براي کاهش سطح زندگی و ن نباشید،نگرا
لزوم در تمامی دقایق در انجام هدف خود معنی نیست که بهاینمزدها وجود دارد بهدست

ي تمامی قوانین شیوه«طور که رزا لوکزامبورگ یک قرن پیش گفت: شود. همانموفق می
هستند، یعنی قوانینی نیستند که در خطی مستقیم» قوانین جاذبه«اً داري صرفتولید سرمایه

هایی مداوم در مسیرهاي مخالف ترین مسیر حرکت کنند، بلکه به عکس با چرخشو در کوتاه
9»روند.پیش میبه

گوید مایل نیست براي نجات مالی اسپانیا و ایتالیا، هرحال، صدراعظم مرکل اکنون میدر
ي یهکه اتحادطور گسترده به بانک مرکزي اروپا تزریق کند، مگر اینرا بهی آلمانيسرمایه

اروپا با ساختاري متمرکزتر موافقت کند، ساختاري که بتواند سیاست ریاضتی را در سطح 
آمیز است: اگر آلمان از فراهم کردن نقدینگی امتناع قاره تحمیل کند. اما این کار مخاطره

ن ي یورو از هم بپاشد ـ و ایو ایتالیا بدتر شود و ممکن است منطقهکند، شاید وضع اسپانیا 
حال هنوز معلوم نیست که در اروپا نهادي وجود اینآمدي شوم براي خود آلمان است. باپی

نایل شدن به یک نجات پایدار ـ حتا اگر جمله بانک مرکزي اروپا، که براي داشته باشد، از
طور که مارتین وُلف ـ با این مقادیر هنگفت کنار آید. همانخرج دهد آلمان هم بخشندگی به
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هایی که اعتبار خوبی دارند از حمایت آنانی که تحت فشار هستند امتناع اگر آن« نویسد: می
10»ود.شیقین نابود میها نتوانستند خودشان را نجات دهند، سیستم بهکنند، وقتی دومی

داند.شود؟ کسی نمیبعدش چه می
است که از آلمان خواسته شود کشورهاي فقیرتر » غیرمنصفانه«گوید این مرکل میوقتی

ها نظم را در کشورشان رعایت نکردند، این حرفِ که آناروپا را نجات دهد، فقط براي این
دانند که کشورهاي مرکل ریاکاري است، اگر نگوییم کامالً غیرصادقانه است. همه می

اند روپا همیشه مقادیر زیادي پول به کشورهاي فقیرتر بخشیدهي امندتر در اتحادیهثروت
ي آن را دیده باشد، که تا حد زیادي رفتههاي پیش(هرکس که در بارسلون بوده و زیرساخت

کنم.) بنابراین، نکته داند از چه چیزي صحبت میدالرهاي مالیاتی آلمان آن را بنا کرده، می
ن که آشرطیچ مشکلی براي بخشش پول ندارد، بهپا هیي اروجاست: اتحادیهدقیقاً همین

ها و رفاهمزدگذاري باشد. اما اگر براي تأمین مالی افزایش نسبی دستپول براي سرمایه
کند.ع فرق میاجتماعی صرف شود، موضو

ها براي وضعیت موجود در کشورهایی حلمعنا نیست که یکی از راههمه، این لزوماً بداناینبا
اگرچه احتمال زیادي وجود دارد که یونان، سال ونان صرفاً ترك منطقه یورو است ـ یمثل

ي طهواستواند بهي دیگري نداشته باشد. اگر یونان یورو را رها کند، اقتصادش میآینده، گزینه
اما .ش خواهد شد، فرصت نفس کشیدن پیدا کنداشدن صادراتتنزل نرخ ارز که باعث ارزان

عکس مثالً آرژانتین که نرخ ارز خود را بعد از فروپاشی مالی سال که یونان (بهاستمشکل این
ش بتواند رقابتی اکه صادراتکاهش داد) چیز زیادي براي صادرات ندارد. براي این2001

رخ ارز، تنزل ن«کند: گر اشاره میکه یک تحلیلطورمزدها باید پایین بیایند. همانشود دست
يمزدهاي یونان در ارتباط با بقیهه است. این باعث خواهد شد که دستلتا حدي، کل مسا

تر به کاهشهاي صادراتی رقابتی شود. ارز ضعیفدنیا تاحدي سقوط کند و کشور دربازار
قدر شبه، که همان، نه درطی چند سال بلکه یک%40طور تخمینی انجامد، بهمزدها میدست

اي گیر افتاده است: یونان در دوراهه11»یورو باقی بماند.ي محتمل است که یونان در حوزه
شود، و اگر آن را نگه ندارد نتیجه تا حد تر میاگر یورو را نگه دارد مجبور به ریاضت بیش

زیادي همان است.
قرار یهاي سایر کشورها، در شرایطهاي یونانی، بگذریم از تودهش این نیست که تودهامعناي

ست. اوالً فایده و عبث اتالش براي تحمیلِ ریاضت، کامالً بیشان علیهِدارند که مقاومت
یک اي در تحرالعادهتواند تأثیر فوقنسبت کوچک میدر کشوري بهمیراث مقاومت مداوم حتا
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انی ي جهم به سرمایهاي مستقیبسیج اجتماعی در مقیاس بزرگ داشته باشد و باعث حمله
هاي هاي مردم بتوانند باعث توقف خواستهص ممکن است تودهکه در لحظاتی خاشود. دوم آن

تواند مدت، شوند. ناآرامی و بسیج اجتماعی میي سرمایه، حداقل در کوتاهگرانهچپاول
عی به نیروي کار و تر ثروت اجتمابر اختصاص بیشاست مردم مبنیها را در مقابل خوقدرت

که در تقابل با قانون کلی کند ـ ولو آنبه عقب نشینیطور موقت مجبورمصرف فردي، به
طور کامل با تبلورهاي تاریخی خود در گاه بهار گیرد. منطق سرمایه هیچحرکت سرمایه قر

سان نیست.ملحظات خاص ه
2008داري جهانی در واکنش به سقوط مالی سال حال، روشن است مسیري که سرمایهاینبا

تر براي بازتوزیع ارزش از کار به سرمایه، از طریق هپیموده اقدام به تالشی هرچه مذبوحان
هاي اجتماعی، پایین آوردن سطح زندگی و تحمیل ریاضت کاهش خدمات دولتی و هزینه

اقتصادي به برخی اقشار، بوده است. این دیگر اقدامی زودگذر نیست و رویکردي نیست که 
يمههین رویکردي است کهفقط یک جناح یا بخش از دستگاه سیاسی اتخاذ کرده باشد. ا

اند.هایی که با سیستم پیوند دارند پذیرفتهاحزاب مهم سیاسی و شخصیت
توان در اثر مارکس یافت. در جلد سوم انجامد؟ بار دیگر پاسخ را میکجا میها بهي اینهمه

شود ي نیروهاي تولیدي که باعث کاهش تعداد مطلق کارگران میتوسعه«سرمایه، او نوشت: 
ام تري به انجي زمانی کوتاهسره در دورهسازد که تولید را یکو در واقع کل کشور را قادر می

12»کند.آورد، زیرا اکثریت مردم را از بازي خارج میبرساند، انقالبی پدید می

موانع «که، اگرچه سرمایه به کاهش اتکا به کار زنده گرایش دارد، با استي مارکس ایننکته
ب انقالها تهدیدشود. یکی از آنشود که مانعِ تحقق کامل این گرایش میاجه میمو» نهادي

داري، ي سرمایهاست که به موازات تولیدي شدن فزایندهکاريکارگران بیتوسطاجتماعی
ین شود و نه اسادگی تسلیم این تهدید ذهنی میبهداري نهشوند. سرمایهگذاشته میکنار

د در آالت جدیآفرین با ماشینداري به جایگزینی کار ارزشگرایش سرمایهتهدید پایانی بر 
هاي مختلف تاریخی متوجه این داري در موقعیتشود. در مقابل، سرمایهي تولید مینقطه

ش از طریق افزایش اشتغال کارگران غیرتولیدي در شرایطی که اشود که اقداماتخطر می
».انقالبی پدید خواهد آورد«یابد تولید کاهش میي زا در نقطهشمار کارگران ارزش
داري مدرن تبیین خدماتی و بخش عمومی را در سرمایهگیر اقتصادِاین امر رشد چشم

نفع کار کاهش سهم کار زنده، بهحالطور مداوم درداري بهجا که سرمایهاما از آنکند.می
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اشتغال کارگران غیرمولد را مورد اضافهه) است، با گذشت زمان، سرمایه حتامرده (یا سرمای
دهد.تهاجم قرار می

هاي هنگ جناحآهاي همکه در تالشچنانیم، همااین وضعیتی است که امروز با آن مواجه
و مزایاي کارگران بخش مزدآن دستبري جهانی براي کاهش شمار و عالوهمختلف سرمایه

ایم. آیا از منظر سرمایه این روند نشان دیدههاي ریاضتیویژه از طریق اقدامعمومی، به
د شونشکل روزافزونی از سیستم کنار گذاشته مید، در بخشی که بهمولدهد که ضدّمی

براي اتکاقابلکه آیا بدیلیاستاسخ به این پرسش منوط به این؟ پ»آورندانقالبی پدید می«
شود.داري پدیدار میسرمایه

اري، دسرمایهپردازان ضدّها و نظریهیار جنبش، زیرا چشم اسفند»اتکاقابل«گویم مفهوم می
ورت پردازان انتقادي مکتب فرانکفها، و از نظریههاي سنتی گرفته تا آنارشیستاز مارکسیست

ومرج مبادله متکی هرجروابط پرداري برهاي جناح ِ چپ، این فرض است که سرمایهتا لیبرال
ف یافته تعریي سازمانشده و مبادلهیزيبا تولید برنامه» سوسیالیسم«که است درحالی

داري دولتیِ هاي سرمایهکه رژیماستشود اینجا نادیده گرفته میچه در اینشود. آنمی
، خواندندمی» کمونیست«در روسیه، چینِ مائو، و کوباي کاسترو که خود را خوردهشکست

د. سازگاري دار» یافتهسازمان«اي داري کامالً با روابط مبادلههدهند که سرمایهمگی نشان می
» ومرجهرج«تضاد، تضاد بین «ترین نوشت مهم1950تر در پیش13رایا دونایفسکایاکهچنان

ي واره مستبدانه است، و برنامهداري است، که همي سرمایهنیست، بلکه بین برنامه» برنامه«و 
14»کاري است.همیشه وابسته به همي آزاد، کهبستهکارِ هم

داري ها براي ابداع یک نیروي مخالفت پایدار و موفق علیه سرمایهچه باعث شکستِ تالشآن
ي جدید از جامعهداريشده است، مفهوم محدودي است که بسیاري از مخالفان سرمایه

سرمایه را از طریق نوع گونهپردازي در این مورد که چهجاي نظریهدارند. بسیاري از آنان به
جدیدي از روابط کار و روابط انسانی، فارغ از تولید ارزش مهار کنند، اغلب از یک شکل یا 

که تاسرویکرد ایناند. اما مشکل این داري کردهسرمایه طرفمهاریاکنترلشکل دیگري از
هار توانند ممینشاخاطر ماهیتبهفکر نیزترین نخبگان روشنبینروشنسرمایه را حتا

شود، حیات خود را در عنوان شکل غالب میانجی اجتماعی پدیدار می. وقتی سرمایه بهکنند
نظر و دهد ـ صرفي خود شکل میگیرد و رفتارِ عواملِ اجتماعی را بر اساس ارادهپیش می

رس دها، مارکرغم هرگونه تالشی که براي مهار کردن سرمایه صورت پذیرد. در این زمینهبه
کند.ي مدرن اشاره میي جامعهعنوان سوژهبه سرمایه به،سرمایه
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داري صرفاً پردازي بدیلی براي تولید سرمایهوجه نباید تصورکنیم که ناکامی در نظریههیچبه
تر پردازي بدیل براي سرمایه، چیزي بس بیشویژگی نخبگان و اقتدارگرایان است. براي نظریه

توان در اثر لئون تروتسکی دید که طور خاص میز است! این را بهیت خوب مورد نیااز ن
در یک » آنمدهاي مترتب برآي ارزش و تمامی پیدارانهمعیار سرمایه«کرد استدالل می

15»کند.نیز عمل می» دولت کارگري«

راي اتکا بپردازي بدیلی قابلهاي پسامارکسی در نظریهبا توجه به شکست مارکسیست
ونه گگویم درست همانداري، امروز براي انجام این کار از کجا باید آغاز کنیم؟ پس میسرمایه

چهکند، اثر وي مفهومی نیز از آنکه مارکس درك ماهیت بحران کنونی سرمایه را ارائه می
بدیلِمفهوم«که در کتاب جدیدم، کند. چنانبراي فرارفتن از سرمایه الزم است ارائه می

ي موجود را نقد نکرده است؛ عهدهم، وي صرفاً جام، نشان می»مارکسنزددرداريسرمایه
دنبال درکی خاص و مشخص از چیزي است که براي بهداري عکس، نقد او از سرمایهبه

جایگزینی آن الزم است. الزم است براي تأمین نیازهاي امروزمان به مفهوم مارکس از اولویت 
تولیدِ ارزش بازگردیم.

ي نوشته نقطه1883یا 1843چه مارکس در م تاکید کنم که صرفاً آناحال، مایلاینبا
گسست ما نیست. تمرکز ما باید بر آن چیزي باشد که رایا دونایافسکایا، در روندي چهل ساله 

ي کار مارکس، آشکار کرده است. وي در طی بارهباوري مارکسیستی دراي بسط انسانبر
هاي پسامارکسی و دیالکتیک منفی هگلی، کشف مارکس، مارکسیستش در مورد امطالعات

تر ي طبقاتی نیست بلکه بیشي محض در مورد مبارزهکرد که مارکسیسمِ مارکس یک نظریه
است. یعنی براي مارکس روند دگرگونی انقالبی هرگز یک اقدام » انقالب مداوم«اي از فلسفه

راي که باند چنانو نفی بورژوازي ، همه ضروريواحد نبود. نفی مالکیت خصوصی، نفی بازار
طور که عنوان گامی در روند انقالب پیوسته است. همانمارکس ضروري بود، اما فقط به

بزار اکه فقط مالکیت خصوصی بر» اندیشکمونیسم ساده«گفته است، 1844مارکس در 
ی به رهایی از یابکند، چیزي نیست مگر نخستین نفی. براي دستتولید را لغو می

نامد، به خیلی می» کندگرایی ایجابی، که از خود شروع میانسان«داري، که او آن را سرمایه
رونی دجنبشدهد که این مفهومِ فسکایا نشان میها نیاز است ـ نفیِ نفی. دونایابیش از این

مفهوم نفیي کار مارکس نفوذ دارد. وي با بررسی مجددِ بدنهاز طریق نفی ثانوي، بر کلِ
ي موجود و درك وي از مارکس از جامعهي نقدِ »درازا و ژرفا«آشکار کردن مطلقِ هگل، به

دهد.آن غلبه کرد، یاري میچه که باید برآن
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ازمان یک ساست. کاري نیست که یک فرد یا حتاي دشواريداري وظیفهي بدیل سرمایهارائه
ي جمعی است.انجام دهد. این یک کار فکري، مبارزه، تجربه و مباحثه

هایی امیدوارکننده از ظهور ویژه در امریکا و اروپا، نشانهریاضتی جاري، بههایی ضدّجنبش
ها تا حدداري است. موفقیت این تالشنسل جدیدي است که در پی بدیلی براي سرمایه
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الگوي نولیبرالی اشتغال زنان
خسرو صادقی بروجنی

سازي و تحوالت چند هاي اجتماعی ریشه در جهانیچون دیگر نابرابرينابرابري جنسیتی هم
شدن و گفتمان نولیبرالی جهانیي اخیر ندارد و پیش از آن نیز وجود داشته است. اما روند دهه

است.هاي نابرابري، بر نابرابري جنسیتی نیز تأثیر داشته چون دیگر عرصهحاکم بر آن، هم
ر گران، با تأکید بسازي بر زنان پیچیده و اغلب متناقض است. گروهی از پژوهشآثار جهانی

دي و الحات اقتصاسازي، معتقدند زنان عمدتاً منافع بسیار از اصابعاد مثبت جهانی
د سازي روناند. از دیدگاه آنان، اگر چه جهانیدست آوردههاي تعدیل ساختاري بهسیاست

اي موجب افزایش درآمد و اشتغال زنان نیز شدهطور فزایندهشدن را تشدید کرده اما بهقطبی
است.

ریباً از تقسال 59تا 20، نسبت زنان شاغل بین 1990ي تا پایان دهه1950ي از دهه
گام دوم افزایش یافت. در بسیاري از موارد، نرخ مشارکت نیروي کار زنان همسوم به یکیک

درصد در 36است. بر طبق آمار، نیروي کار زنان در سطح جهانی از با مردان افزایش یافته
شدن، سازي، با تسریع روند صنعتیرسید. جهانی1997درصد در 40به بیش از 1960سال 

نیافته یا و در کشورهاي توسعهتر نیروي کار زنان در بخش صنعت وجب جذب بیشم
).Razavi, 2001:23توسعه شد. (حالدر
رو ههاي جنسیتی روبهاي بهداشت و آموزش، با کاهش شکافسو در زمینهبدین1970از 

ر جهاننام دختران در دبیرستان در سراسمثال، نسبت ثبت) برايUNDP, 1999:3هستیم. (
چنین نرخ فعالیت رسید، هم1997درصد در سال 61، به 1990درصد در سال 36از 

درصد رشد کرد 40درصد تا 34، از 1997تا 1990هاي ي سالاقتصادي زنان در فاصله
)UNDP, 1999:22مثالتري وارد بازار کار شدند. براي). در بسیاري از نقاط دنیا زنان بیش

که حالیکار شدند، درحدود یک ملیون مرد بی1990تا 1970ي دههدر اروپاي غربی از
متوسط 1988تا 1978عالوه از سال میلیون نفر افزایش یافت. به13تعداد زنان شاغل به 
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درصدِ آن 54مزدِ مردان تا درصدِ دست43مزد کارگران زن در کشورهاي شمال از دست
.)Simai, 1995:12است (افزایش یافته 

هایی براي زنان در تجارت شدن فرصتعنوان یکی از مظاهر جهانیاستفاده از اینترنت به
مثال در هندوستان از طریق بازاریابی با استفاده از است. برايالکترونیک ایجاد کرده

اند تولیدات خود را به بازار زن روستایی توانسته6000هاي دیجیتالی تولیدات، بیش از عکس
عرضه کنند.

انجامد و زنان ها میها و داللي مستقیم تولیدات با حذف واسطهچنین فرایندي به عرضه
چین بسیاري از تجربیات جهانی آوردند. همدست میتري از فروش تولیدات را بهمنابع بیش
توسعه با افزایش حالرات کاالهاي صنعتی در کشورهاي دردهد که افزایش صادنشان می

ورهاي المللی در کششرایط بینشدن دراست زیرا صنعتیراه بودهال زنان همتقاضا براي اشتغ
هاي نساجی در مثال، تعداد کارخانهنیروي کار زنان وابسته است. برايبه توسعهحالدر

میلیون کارگر رسیده 2/1با 1995کارخانه در 2400به 1978بنگالدش از چهار کارخانه در 
.)Sobhy, 2003دهند (سال تشکیل می20زنان زیر درصد آنان را 90که 

ي برابري جنسیتی و بهبود شرایط زندگیسازي در زمینهتحقیقاتی که بر آثار مثبت جهانی
سازي اشتغال زنان موجب افزایش دهند که در دوران جهانیزنان تأکید دارند، نشان می

چون آموزش و اجتماعی همرسی زنان به امکاناتدرآمد آنان، در نتیجه، افزایش دست
ي انسانی شده است.بهداشت و درمان و در مجموع بهبود شاخص توسعه

دهد با افزایش اشتغال زنان جوان، درآمد، چنین شواهد تجربی در این تحقیقات نشان میهم
است. اما با وجود تمامی این ها افزایش یافته استقالل مالی و در نتیجه قدرت انتخاب آن

زمینه وجودایندرهاي بسیاريهاي جنسیتی، هنوز کاستیي برابريها در زمینهترفپیش
پوشی نیست.چشمدارد که قابل

ی جنسیتی را محاسبه کردند در ي انسانگران شاخص توسعهنمونه، وقتی پژوهشبراي
هاي مساوي با مردان برخوردار نبودندکشور مورد بررسی، زنان از فرصت130یک از هیچ

)UNDP, 1995:2(سان چنین بر اساس همین گزارش در اغلب کشورها زنان براي کار یک. هم
مونیستی سابق نیز موقعیت کنند. در کشورهاي کمزد مساوي دریافت نمیبا مردان دست

ـ هم بهزنان به ـ از نعناي مطلقمطور کلی  هاي استخدام،ر فرصتظو هم در مقایسه با مردان 
است.و امکانات در دوران زایمان افت کرده ولیت، مشارکتومس
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اند و درصد باالیی از زنان درصد فقراي دنیا را زنان تشکیل داده70تقریباً 1990ي در دهه
د آمشدن فقر پیرسی نداشتند. زنانهجوان در کشورهاي جنوب هنوز به آموزش رسمی دست

ت. بر اساس همین گزارش شمار هاي اقتصادي اسرسی نابرابر زنان به فرصتناگوار دست
درصد50ي گذشته نزدیک کنند طی دو دههزنان روستایی که در فقر مطلق زندگی می

). بر اساس 36اي فقر تصویري زنانه پیدا کرده است (همان، طور فزایندهافزایش یافته و به
ن در نرخ مشارکت زنا1995تا 1975هاي ي انسانی سازمان ملل بین سالگزارش توسعه

درصد افزایش داشته است (همان).9/3نیروي کار تنها 
یافته در مقایسه با کشورهاي توسعهي میزان اشتغال زنان در کشورهاي کماما در زمینه

ط طور متوستوسعه سن کار بهدر کشور هاي کمهاي معناداري وجود دارد.یافته تفاوتتوسعه
27شود. نرخ اشتغال تقریباً در سن تر از آن) در میان زنان شروع میکماسال (و حت12از 

آید. در این کشورها زنان جوان هاي باالتر پایین میرسد و سپس در سنسالگی به اوج می
اي گونه اشتغال برخوانند زیرا اینبه کار فرا میمزد کمفعال با توان جسمی باال را، با دست

چنین از کار کودکان نیز استفاده تري است و همي بیشن ارزش افزودهگذاران متضمسرمایه
شود (در موارد سالگی شروع می18رفته سن اشتغال از شود. اما در کشورهاي پیشمی
ماند زیرا در این کشورها چنان باال میسالگی هم55تا 50سالگی) و تا سن 16یاب از کم

که استي مهم دیگر اینت. نکتهاسجدي و نهادینه شدهمزد زنان و قوانین بازنشستگی، دست
توسعه استالتر از کشورهاي کمي سنین بایافته در همهنرخ اشتغال در کشورهاي توسعه

).452: 1383دانا، یسی(ر
کاران ي بین درصد بیي رابطه) درباره2000» (ویم دیرکسن«اي که در بررسی مقطعی

مزد مردان در کشورهاي مختلف جهان انجام د زنان به دستمزجمعیت فعال، و نسبت دست
زد ماست. نسبت دستتر شده کاران مرد بیشچه درصد بیشود که هراست، مشاهده میاده د

ا توان این نتیجه راست. از این بررسی و نتایج حاصل از آن میزنان به مردان نیز باال رفته 
خصوص سازي، اشتغال زنان بهي جهانیدر دورهي اخیر وگرفت که در پی تحوالت دو دهه

دهاي مزاي با دستهاي قومی، ساکنان مناطق دورافتاده که به کارهاي غیرحرفهدر بین اقلیت
زایش ي مستقیم با افشوند، رابطهکار گرفته میتر بهکشی بیشبسیار کم و طبیعتاً بهره

س نمودار زیر که نرخ مشارکت نیروي چنین بر اسا). هم453کاري مردان دارد. (همان: بی
دهد، میزان مشارکت نیروي کار در میان زنان کار بر اساس جنسیت در آمریکا را نشان می

افزایش و براي مردان کاهش یافته است.
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Borchers, Andrea T and M. Eric Gershwin (2012(مأخذ:

ر کنند، اما دابی میاي مثبت ارزیپدیدهگرچه بسیاري این افزایش اشتغال در میان زنان را 
ي الگوي هاي آشکاري در زمینهرسمی اقتصاد جهانی هنوز هم گرایشهاي غیربخش

اي استخدام مبتنی بر استثمار نیروي کار زنان وجود دارد. مشاغل غیررسمی به طیف گسترده
وسعه اطالق تاز مشاغل موقت یا زیرزمینی ایجادشده در مناطق شهري کشورهاي درحال

ها، سطح گونه مشاغل، ورود آسان به آنهاي بارز این)، از ویژگیGilbert, 1999:25شود (می
هاست. برخالف مشاغل هاي تولیدي کاربر در آنپایین مهارت، سرمایه و فناوري و روش

گونه مشاغل ناظر بر تأمین معیشت شان در جهت سودآوري است، اینرسمی که فعالیت
که تحت حمایت قانون کار قرار ندارند، محل جذب رو ضمن اینز اینهستند و ا

د.هاي اجتماعی هستنپذیرترین اقشار جامعه و محیطی مناسب براي شیوع انواع آسیبآسیب
دلیل ماهیت و سهم آن در اشتغال کل جامعه، بهي جایگاه مشاغل غیررسمی در زمینه

ه هاي متفاوتی کبنديچنین تعاریف و طبقهو همگونه مشاغل قاعده و مخفی ایننامنظم، بی
ر است و بایستی زمینه دشوااینالمللی دري بیناند، مقایسهردهها ارائه کها و دولتسازمان

کار گرفته شود.حداکثر احتیاط به
تر کشورهاي جهان، بخش هد که در بیشهاي مربوط به این بخش نشان میحال، دادهاینبا

مبناي مثال در آمریکاي التین، برهاي اخیر افزایش یافته است. برايدههغیررسمی در 
درصد در سال 9/16رسمی از هاي غیرم نیروهاي کار در فعالیتبرآوردهاي انجام شده، سه

به این طرف افزایش سهم مشاغل 1980افزایش یافت و از 1980در 3/19به 1970
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1990تا 1980بین کهطوريگرفته است. بهتري ویژه در شهرها شتاب بیشغیررسمی به
درصد افزایش 30درصد به 6/25رسمی در نواحی شهري آمریکاي التین از نیروي کار غیر

) یا طی همین دوره، در کشورهاي آفریقایی جنوب صحرا 205-218پیدا کرده است. (همان، 
اند و در کل در هرسمی فعال بوددر بخش غیر1985کار شهري در سال درصد نیروي 60

ناخالص درصد تولید40تا 20ادرصد نیروي کار و حت60تا 36ین توسعه بحالکشورهاي در
).Colin and Others, 1998:115کنند. (رسمی برآورد میداخلی را سهم شاغلین غیر

راي ببازارهاي جهانی گسترده، در بخش کارگران خانگی و کارگران جنسی، شغلی وسیعی
50هزار زن فیلیپینی و 286حدود 1992تا 1988مثال، از سال اند. برايم کردهزنان فراه

). بسیاري Pettman, 1997:197اند (وارد ژاپن شده» کنندهسرگرم«ن اعنوهزار زن تایلندي به
فرساي و به کارهاي طاقتفتهاز کارگران خانگی زن مهاجر مورد آزار جنسی قرار گر

د به منطور نظامشکالت تاکنون در مقیاس جهانی بهاند، اما این مدهقبول گمارده شقابلغیر
اند.اثبات نرسیده

سازي اي که بررسی وضعیت زنان در دوران جهانی) در مقاله1381زاده (سید رضا نقیب
درصد از ساعات کار در جهان به زنان 67است که گیري کرده است چنین نتیجهپرداخته 

تر از یک درصد از دارایی جهان را در اختیار دارند. این فرایند نشان زنان کمتعلق دارد، ولی 
اي مزدهي افزایش اشتغال زنان از لحاظ کمّی و وضعیت ناگوار کیفیت مشاغل و دستدهنده

توان تمایل ذاتی نظام له را میامردان است. یکی از عوامل این مسبهپایین آنان نسبت
نولیبرالیسم در استفاده از کار ارزان براي افزایش ارزش اضافی داري و ایدئولوژيسرمایه
دانست.

دولت از وظایف اجتماعی ،»ریاضت اقتصادي«هاي موسوم به در دوران اخیر با اجراي برنامه
نشینی خود در جهت تأمین بخشی از رفاه و عدالت اجتماعی براي اکثریت جامعه عقب

دست نظام بازار، دي و به تبع آن اجتماعی جامعه بهاکند و با واگذاري سازوکار اقتصمی
تري از اعضاي شود افراد بیشموجب تنزل سطح معیشت این اقشار و طبقات و باعث می

کار کردن داشته باشند. با توجه به فشارهاي معیشتی موجود، یکی از عوامل خانواده الزام به
ونی براي تأمین و حفظ سطح معیشت ي اجبار بیرتوان نتیجهافزایش اشتغال زنان را می

خانواده دانست.
هاي هایی را از بخش عمومی به خانوادههاي تعدیل ساختاري هزینهبرنامه«دیگر عبارتبه

ها در آمار رسمی موجود نیست و ولی این هزینهجوامع کوچک منتقل ساخته است،
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ها سودآور راز پرداختاز لحاظ اقتصادي در تهاي تعدیل ساختاريعلت سیاستهمینبه
).1389(بهرامی تاش، » گیردتر زنان صورت مینمایند. اما این سودآوري با کار بیشمی

به رسی برابر زناني افزایش دستبنابراین افزایش میزان اشتغال در این مورد صرفاً نتیجه
ي دهندههاي آنان نیست بلکه نشانمنديچنین افزایش میزان توانهاي شغلی و همفرصت

ه بدیهی است ها براي ورود به بازار کار و فروش نیروي کارشان است. البتتر آنالزام بیش
داري معناي انکار حق اشتغال زنان نیست، بلکه مدعی است در دوران سرمایهچنین تحلیلی به

ت اتبلیغچه در ویژه زنان خانوار، خالف آنن، بهبریم، اشتغال زناسر میمتأخر که در آن به
محصول تنزل سطح که محصول برابري جنسیتی باشد،شود، بیش از آنرسمی اعالم می

رهاي مربوط به افزایش ها براي ورود به بازار کار است. آمامعیشتی خانوار و اجبار بیرونی آن
گونه مشاغل در میانمزد و سطح پایین کیفیت شغلی اینرسمی، میزان دستاشتغال غیر

مناسبی براي تأیید چنین نظري است.زنان، شاخص 
ي بین مردان و زنان وجود دارد که اهاي غیر از اشتغال نیز نابرابري جنسیتی مشابهدر زمینه

در مثال،است. برايخود گرفته ي بازتولید شده و شکل جدیدتري بهسازبعد از رواج جهانی
ي کشورها ه تقریباً در همهکاندهاي گوناگون نشان دادهمورد ارتباطات جهانی، بررسی

رنت را کنندگان از اینتاستثناي چند کشور معدود مثل فرانسه و ترکیه) اکثریت استفاده(به
38زنان در آمریکا 1990ي ). در اواخر دههLake, 1994:10-11دهند (مردان تشکیل می

درصد 4درصد ودر کشورهاي عربی 16درصد، در روسیه 25درصد، در برزیل 
). از سوي دیگر برخی UNDP, 1999:62اند (کنندگان از اینترنت را تشکیل دادهفادهاست

رسی به اینترنت در کم در آمریکا شکاف جنسیتی در دستدهند که دستشواهد نشان می
).Lekhi, 2000:76-101حال از بین رفتن است (

اند و اکثر زنانرسیدههاي مدیریتی هنوز به برابري کامل با مردان نچنین در پستزنان هم
اي از خود براي رسیدن به مناصب باید کارکردهاي مردانه از خود نشان دهند و هویتی وارونه

هاي هایشان را در مراتب باالتر اشغال کنند. زنان در رهبري سازمانجلوه دهند تا بتواند پست
1997مثال، در سال يشان دارند. براهايي نسبت به کشورها و دولتاجهانی نیز وضع مشابه

اند، وجود درصد کارکنان مدیریتی را تشکیل داده10زن، که 31الملی پول در صندوق بین
).IMF, 1998:101بودند (درصد کارکنان پشتیبانی86زن، 593که حالیداشت. در

شدن معاصر، تأثیرات متفاوتی بر نابرابري جنسیتی داشته است. در که جهانیخالصه آن
شناسی کمّی و پوزیتیویستی ارائه بر روشکه با رویکرد علم اقتصاد و مبتیهاییگزارش
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گونه مشاغل توجه به وضعیت کیفی ایند افزایش میزان اشتغال زنان بدونشود شاهمی
است و موجب هاي سنگینی بر دوش زنان وارد کرده سازي هزینههستیم. اما جهانی

روهاي جهانی و متحمل شدن ه مردان، به فضاها و قلمبرسی نابرابر زنان نسبتدست
تر زنان کارگر شرایط نامطلوبی دارند و است. بیشتر براي آنان شدههاي بیشهزینه
طور نامتناسبی بر زنان تحمیل شده است ( سازي اقتصادي جهانی نولیبرالی بههاي بازهزینه

).318، 1383شولت :
هاي خدماتی و ورود زنان در فعالیت اقتصادي ان در بخشي اخیر تعداد مزدبگیردر دوره

تر یشتر یا بافزایش بسیار یافته است. اما ورود زنان به بازار کار بیش از همه (به میزانی کم
صنعتی رخ داده است که هاي غیرداري صحیح است) در بخشهبراي تمام کشورهاي سرمای

نسبت کهی، کارهاي اداري، خدمات، حال آنشتر برخوردارند (خرده فروهاي کماز مهارت
ر ددستهاي نسبتاً زیرش پایدار مانده است) و در جایگاهبیوزنان در مناصب مدیریت کم

تنها قربانی اصلی بازتولید تقسیم کار چنین زنان نهاند. همسلسله مراتب اقتدار واقع شده
اشکال گوناگون ستم جنسی در درون کارمزدي غیرمولدند بلکه این امر در مورد آنان با

صر نقش شود. این عنایدئولوژیک، تکمیل می-ي سیاسیر روابط استثمار و سلطهفرایند کار، د
ز آن رنج ي نژادپرستی که کارگران مهاجر اکند؛ نقشی مشابه پدیدهخاص خود را ایفا می

).384(پوالنزاس،برند می
وجه به تخود و بدونخودياگر چه اشتغال زنان بهه داشت که بنابراین باید به این نکته توج

اي مثبت در راستاي برابري جنسیتی و امکان شود، پدیدهمتن ساختاري که در آن ایجاد می
تر آنان است، اما هنگامی که ساختار نابرابر موجود و شرایط و علل آن پذیري بیشاستقالل

هم مشاغلیکار کردن، آنر بهاجبارسیم کهگیري میکنیم، به این نتیجهرا بررسی می
ا و معیشت حفظ بقکه صرفاً ناشی ازمزد بسیار پایین،تخصصی و با کیفیت کاري و دستغیر

ي هاشود، بلکه زمینهتنها موحب رشد و شکوفایی استعدادهاي زنان نمیحداقلی است، نه
کند.فراهم میها را ها و بیگانگی از کار در میان آنفرسودگی جسمی و روانی آن

انشچند افزایش کار مزدي زنان موجب افزایش درآمد شخصی و نیز قدرتترتیب هربدین
اي از انجام خدمات درون منزل بر دوش جا که هنوز بخش عمدهشود، اما از آندر خانواده می

راه است. ي زیاد فشار روانی و فرسایش همها با هزینهرفت شغلی آنباشد، پیشزنان می
ی موشکافهاي مختلف آن باید از دقت و ) این تحلیل و توجه به سویه103: 1391استنفورد، (
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تواند به مخالفت با حق زنان براي توجهی به این امر میکه بیزیادي برخوردار باشد چرا
تعبیر شود.جامعه سوءاشتغال و حضور پویا در

سوم شناسی مرگیري از روشبهره(و نه اقتصاد سیاسی) با » علم اقتصاد«که ملخص کالم آن
-سازوکارهاي قدرت و نظام سیاسیي آماري دال بر افزایش نرخ اشتغال زنان، بهخود و ارائه

تاریخی، غیرانضمامی و غیرانتقادي به توجه است و با رویکردي غیرود بیاقتصادي موج
خواه خود نائل هاي دلگیريمیزان افزایش کمّی آن به نتیجهمسائل، صرفاً با اتکا به آمار و

شود.می
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فروشی چه چیزي نیست؟تن
، روز جهانی زنمناسبت هشتم مارسبه

فروغ اسدپور

ر دي ازخودبیگانگی مارکسفروشی از مقولهي تنبراي تعریف و تبیین پدیدهتر پیش
که استي قوت این مفهوم اینام. نقطهدهبهره براو 1844فلسفی -هاي اقتصادينوشتهدست

چنین مشخصیتی و ه-داري بر ساختارهاي ذهنیسرمایهساز مناسبات تولیدي به تاثیر بیگانه
کند. اگرچه مارکس این مقوله را براي توضیح وضعیت کارگر انسانی اشاره میمراودات بین

رش تر پیرامون این مقوله و گستي بیشلعهرسد با مطانظر میکند اما بهمزدبگیر استفاده می
نند کداري زندگی میهایی که در نظام سرمایهي انساني کاربردش بتوان گفت که همهحیطه

ذهنی شکل -رهاي روحیدرجات متفاوتی شاید اما همگی با این مناسبات و با این ساختابه
و فروشهاي بین تنان شباهتتوانیم این مقوله را براي بیدلیل هم میهمینگیرند. بهمی

کار بگیریم.کارگر مزدبگیر در شکلی عام به
فروش کسی است که از شرایط کار خود بیگانه است، او شرایط و توان گفت تنبنابراین می

فروش نگیرد. تاست که این تصمیم را میکند، بلکه مشتري گونگی کارش را تعیین نمیهچ
آغوشی دو انسان را لذت بیگانه است. اگر محصول همکسی است که از محصول کار خود 

یب همی از آن نصفروش کسی است که از محصول کار خود بیگانه است و سجنسی بدانیم تن
ی فروش کس، برابر و داوطلبانه نیست. تنهي دوجانبکه رابطه، یک رابطهشود، زیرااو نمی

که گیرد بلشغل خود با خود رابطه نمیاست که از خود نیز بیگانه است زیرا در حین انجام 
انی ي و فاقد معناي انسکه بازیگر نمایشی تکرارکند، زیراخود پشت میشود، بهاز خود دور می

کردن اي محض براي راضیچون وسیلههاي خود همي اندامکه با تن خود با همهاست. زیرا
ضمن به یک معناي دوگانه از گیرد. درها رابطه میي آندیگري و دریافت ارزش مبادله

کند و هم آن دیگرانی که او را طرد آغوشی میکه با او همنوع خود نیز بیگانه است، هم آنمه
برد بیگانه است زیرا کشش دوجانبه یا عشق و محبتی کنند. با او که از تنش استفاده میمی

ک میانجی این رابطه است رحم و خشدهد بلکه اسکناس بیهم پیوند نمیواقعی این دو را به
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د از خواهنکنند و نمیکنند نیز با او اظهار بیگانگی میو در ضمن دیگرانی که او را طرد می
هستیم همانکنیم، وسرنوشت او چیزي بدانند. اگر بپذیریم که ما همان هستیم که تولید می

یگانگی است.خوش ازخودبي مستقر دستصورت تمامیت جامعهاینکنیم، درکه مصرف می
هاي کلترین شدهندهگیرد و یکی از تکانخود میهاي گوناگونی بهشکلاین از خودبیگانگی

فروشی و مصرف آن است.آن تن
چند فروش دراي زنان تنهاي زنجیرهبار که این بحث را طرح کردم تحت تأثیر قتلنخستین

فروش (و اصوالً این ضوع زنان تنخواستم موشهر ایران بودم. در واقع با طرح این بحث می
نحوي نظري بحث کنم. و سیاسی بیرون کشیده و آن را بهمقوله) را از انزواي اجتماعی

ن ي آگیري دربارهخواستم بگویم که جامعه در فقدان درك نظري این پدیده قادر به موضع
ي سوئد که عههاي درست پیرامون آن نخواهد بود. در همان مقطع جامگیريو اتخاذ تصمیم

مندي دارد قانونی را از تصویب گذراند که مطابق آن خرید هنوز فمینیسم نسبتا قدرت
علت تبلیغات شدیدتر لیبرالی شد، بهفروشی) ممنوع میخدمات جنسی (و نه خود عمل تن

ن قادر به اتخاذ یک موضع خراشی فضاي بحث را پر کرده بود منحو گوشکه در دانمارك به
شدن این حرفه و در نتیجه تأسیس اتحادیه از اره نبودم که آیا باید از قانونیباینروشن در

»کارگر جنسی«ا سوي این زنان (و مردان؟) و نیز پرداخت مالیات به دولت دفاع کنم و آنان ر
هاي بسیاري که از طرف احزاب که الگوي سوئد را بپذیرم. در این فاصله در بحثبنامم یا این
شدندها حاضر میفروش نیز در آنشد و نمایندگانی از زنان تنك سازمان داده میچپ دانمار

دار الگوي سوئد هستم. یعنی کنم بیش از همیشه طرفشرکت کردم و امروز فکر می
استثنا.طور کلی و بدونید خدمات جنسی بهممنوعیت خر

يتر با کاربست مقولهاند. اگر پیشاما مبناهاي نظري من نیز تا حدودي تغییر یافته
مروز پرداختم، افروشی و مزدبگیري میهاي ظاهري بین تن»شباهت«ازخودبیگانگی فقط به 

ی همان فروشنظرم تنکنم. بهري میفشاتر پايهاي واقعی بین این دو مقوله بیش»تفاوت«بر 
کند، که می» کاري«ازاي فروش نیز بهکار مزدبگیري در معناي رایج کلمه نیست، اگر چه تن

»يآزادي دوگانه«معناي فروشی بهکند. تنپولی دریافت میدهد که انجام می» خدمتی«و 
انسانی رس فردتر در دستپرولتاریاي مدرن نیست یعنی رها شدن از وسایل تولیدي که پیش

يکرد و آزادي بر نیروي کار خود (نبود رابطهاش را با آن تامین میشکل زندگیهربود و به
ه ي کار او را ـ کي آن به هر کارفرمایی که بهاي بازتولید نیرورعیت و اربابی) و فروش آزادانه

چنین کند. هملحاظ اجتماعی و اخالقی معین است ـ با پول پرداخت میدر هر مقطعی به
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طور کلی حاکم نیست. ما جا بهدارانه نیز اینمند استثمار سرمایهي ساختاري و نظامضابطه
معناي اخص کلمه مواجه نیستیم.دارانه بهر این مورد با استثمار سرمایهد

معناي رایج کلمه نیست؟فروش کارگر مزدبگیر بهچرا تن
صورت دهد بهشه در وضع موجود انجام میکاري که یک فاح«خواندم: ي میامثال در نوشته

کاري خارجی است یعنی کاريگر،رساندن به مردان یا زنان دیگر در بازار خود تنظیمخدمت
ی ها را جارو مطور گریزناپذیر خیابانمانند رفتگري که بهاست که به خود او تعلق ندارد به

ور طکند، و این فعالیتی نیست که بهکشد، یا کارگري که در کارخانه با شرایط دشوار کار می
گاه از ». در آن جاي نداردي آزادِ فرديِ تفکر بورژواییخودانگیخته انجام شود یعنی اراده

شود و بر اساس همان اصل ازخودبیگانگی فروشی حرف زده میشباهت بین کار مزدي و تن
که حالیرشود. دسان تبیین مییکهي آزاد فرد) موضوع بمعنایی اصل بورژوایی اراده(و بی

اً (نویسنده ظاهرجاست که اگر رفتگر مزدبگیر یا کارگر کارخانه و مقوله ایندتفاوت این
صورت ي کارهاي یدي ناماهر جاي داده است) نیروي کارش را (خواه بهفروشی را در مقولهتن

دار در ساعات مشخصی از کار فروشد تا سرمایهجمعی) میقرارداد فردي یا قراردادهاي دسته
ی خاصي تنش یا اجزايفروش همهحاصل از این نیروي کار و ارزش مصرفی آن بهره ببرد تن

از آن استفاده کند. مرز گذارد تااز آن را براي ساعت یا ساعات خاصی به مشتري وامی
عبوري که براي کارگر رفتگر یا کارگر کارخانه وجود دارد و آن در اختیار داشتن تن غیرقابل

هاي او از طریق نیروي کارش پیوند ویش است تا آن را به فعالیت موردنظر کارفرما یا عاملخ
جا تن او، و نهفروش اختیاري بر تن خود ندارد. در اینجا از بین رفته است. تنند، در اینبز

ن تریشکستن خصوصیشود. و این درهمکار گرفته میطور مستقیم بهنیروي کار او، به
آزادي و «ي عام مزدبگیري و کارگري ندارد. زیرا اساس مرزهاي یک انسان ربطی به مقوله

دارانه اصوالً بر آزادي واگذاري و فروش نیروي کار موجود در بدن انسانی یهسرما» استثمار
» کتمایزات کوچ«مبتنی است و نه فروش و واگذاري خود تن. شاید کسی گمان کند که این 

ا هو تفاوتکه در بررسی موضوع معین و مشخص تشخیص تمایزها حالیدارند. دراهمیتی ن
ي مورد بحث ناممکن خواهد بود.صورت شناخت واقعی پدیدهاینغیربسیار اهمیت دارد. در

فروش محروم از هرگونه امکانات براي در واقع تن«م: خوانددر مطلب کوتاه دیگري می
شود. تر سکس خود متوسل میطور مشخصماندن، به آخرین سرمایه یعنی تن و بهزنده

کنند. پس پیش جسم خود میکاري که کارگران با فروش نیروي کار خود، با درست همان
فروشان هم کارگر هستند این گزاره صادق است که که نیاز به استدالل باشد که تناز آن
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زمینه باید به چند نکته اشاره کنم. پیش از هر چیز باید ایندر». اندفروشي کارگران تنهمه
شناختی هاي جامعهبحثاره کنم. اگرچه در جا اشدر این» سرمایه«ي هبه کاربرد نادرست واژ

شاید پیر بوردیو آن کسی باشد که بیش از همه این واژه را در شکلی عام، پرابهام و سخت 
ر ي نمادین و نظایسانی، سرمایهي اني اجتماعی، سرمایهي فرهنگی، سرمایهنادقیق (سرمایه

ردن کظرم پرشورنها بهبه تن آدماگستري این واژه و تعمیم آن حتیشکار برد اما بآن) به
ر ه بازااش را ب»سرمایه«گوییم که او ي کارگر مزدبگیر نمیبارهطور که درماجرا است. همان

ی تناش یعنفروش سرمایهتوانیم بگوییم که تنترتیب هم نمیهمینکند بهکار عرضه می
ي دهست که نویسنطور اکه آیا واقعاً همیناستي بعدي اینکند. نکتهار عرضه میخود را به باز
دار سپارد؟ آیا سرمایهدار میش را به سرمایهاگوید؟ آیا کارگر مزدبگیر اختیار تنیاد شده می

دانیم که چنین نیست.تواند با جسم کارگر متعارف انجام دهد؟ همه میهر کاري بخواهد می
م دانیجوامع غربی میدهم. در بسیاري از تر موضوع را توضیح باجازه دهید با یک مثال ساده

ها را به سر کار ـ معموالً هر کنند و آن» فعال«کاران را ها وظیفه دارند که بیکه شهرداري
ـ بفرستند. آیا می » يهر کار«ي ها مقولهشهرداريتوان روزي را تصور کرد که کارکنانکاري 

ه هایی که هر سصاحبهکار را به مفروشی نیز تعمیم دهند؟ یعنی زنان یا مردان بیرا به تن
ی کار بگویند که چون مدتاصطالح بیدهند فرابخوانند و سپس به فرد بهبار انجام میماه یک

ود شاي و طبق قوانین دولتی مجبوري هر کاري را که در نزدیک و دور یافت میکار ماندهبی
از آن باز گماریم و پس فروشی میانجام بدهی پس تو را براي مدت شش ماه به کار تن

ز ویژه باید این پرسش را امند شوي؟ البته بهکاري بهرهتوانی از خدمات ناچیز صندوق بیمی
ین هیچ فرقی ب«نویسند که می» انقالبی«ي زنان و مردان جوانی پرسید که با جسارتی همه

گون اهاي گونکار جنسی و کار غیرجنسی وجود ندارد و از نظر آنان هیچ تفاوتی هم بین اندام
هاي اخالقی و داوريپیش«ي توان از دانشجویی خواست که همهآیا می». تن وجود ندارد

شویی در ساعات پس از دانشگاه یا پس جاي مثالً ظرفاش را کنار بگذارد و به»زیباشناسی
خود را به کارفرما » دست«دهد و طی آن هاي زبان که براي تأمین درآمد انجام میاز کالس

طور نیست زیرا نیروي نهفته در دست و نه ظرف آن نیرو واگذار(که این» کندیواگذار م«
اش را که هاي تني اندامجا همهفروشان مراجعه کند و آنهاي تنشود)، به یکی از خانهمی

به مقدار پولیکارفرماهاي متعددي بگذارد که بنااش ندارند در اختیار »دست«فرقی هم با 
کنند؟ها را هم تعیین میگونگی استفاده از این اندامهپردازند چکه می
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هاي وآوريهاي انسانی ني فجایع سرنوشتبارهف من این است: گاهی الزم نیست درحر
جلوه دادن این » طبیعی«کردن و » هنجاربه«کار زد و براي غریب تئوریک بهوعجیب

ر شد. گاهی باید بسیار سادهگویی دچانقیضوا به هزار مشقت نظري و عملی و ضدهسرنوشت
» ماهايبرابري اندام«اري و فقر مالی به کاز خود پرسید آیا من خودم حاضرم در صورت بی

ش ااید که به فرزندانفروشی را دیدهوارد شوم؟ آیا زن تن» هنجاربه«باور کنم و به این شغل 
را هم در این حرفه کمهم توصیه کند که همین شغل را انتخاب کنند؟ آیا زنان طبقات حا

گوید که بهتر است وارد این حرفه بشودهمان کارگر رفتگر نیز به فرزندش نمیااید؟ حتدیده
ي مندیگاه قدرتمراتب شغلی و تقسیم کار اجتماعی در جاداند که در سلسلهزیرا او هم می

مردان، خواست فروش. دفاع سیاسی از حقوق این زنان و رسد به زنان تننایستاده است، چه
ها هیچ ارتباطی به تمهید ها و خواست خودنمایندگی آنحمایت جدي اجتماعی از آن

شی و مزدبگیري متعارف و فروهاي ساختاري و واقعی بین تن(انکار تفاوت» چرخش زبانی«
. و این کند) نداردها در سطح گفتمان، واقعیت نیز تغییر میکه با انکار این تفاوتتصور این

ل حل نیست مشک» انواع جنسی و غیرجنسی کار«بپذیرند که تفاوتی بین که اگر همهر باو
ها روشفي عمومی (طرد همگانی تنلوحانه است. تغییر پراتیک ریاکارانهشود بسیار سادهمی

ها) از این راه ممکن نیست. با چنین سیاست گفتمانی ما هم به اردوگاه و استفاده از تن آن
چیز را به قانون ایم که باید همهشان را پذیرفتهایم و منطق استداللیوستهها پلیبرال
يترین اقشار پیرامون طبقهدیدهتقاضا واگذارد تا دست نامرئی بازار سرنوشت آسیبوعرضه

ترتیب ورشکستگی نظري و سیاسی خود را اینکل فجیع شکل دهد. بهکارگر را به این ش
ساز هاي اجتماعی ناشی از حاکمیت بیگانهبارزه با آسیبجاي مکنیم و بهاعالم می

توان فالکت سازیم. نمیوارتر میها را همروي آنداري راه پیشي سرمایهساختارهاي جامعه
روحی، جسمی و اجتماعی بسیاري از این زنان و مردان را با یک چرخش زبان و قلم محو 

کنونی برابر قرار داد. ي در جامعهو پرمخاطرهارزش هاي کمکرد و شغل آنان را با دیگر شغل
اید؟ ازاند صحبت کردهحال از نزدیک با زنانی که چندین سال در این حرفه بودهبهآیا تا
نویسید و به ها میهاي آني اندامانگارانه دربارهدانید که چنین سادههاي آنان چه میرنج

گذارید؟شان میحراج
بی که در باال از آن یاد کردم و مفاهیم اصلی آن را به مختصر نقد ي مطلدر ضمن نویسنده

ي شورشی، فرد صاحب اراده، انسان داراي اختیار بر تن سوژهيمثابهفروش بهکردم از تن
(معلوم نیست این » حاکم«گیري و جسارت نه گفتن به خود، فردي داراي قدرت تصمیم
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هاي هبازانه و استعارن توصیفات زبانکند. من با ایمیحاکم واقعاً کیست) و نظام مردساالر یاد 
توخالی هم مشکل دارم.

فروشی یک شورش آگاهانه نیست؟چرا تن
دست گرفتن اختیار تن خود (کدام حاکم؟) یا به» حاکم«فروشی، شورش خودآگاه زن بر تن

ک ا با یجایني مردساالري نیست. یعنی در گرانهاز سوي فرد در اعتراض به مناسبات ستم
ترین تأثیرات جا با هولناكرو نیستیم. در اینهچه باشد ـ روبـ مخاطرات آن هر» تصمیم«

داري تا گر اجتماعی از مزدبگیري تا مردساالري، از روابط سرمایهي ساختارهاي ویرانهمه
توان یرو هستیم. در این مورد با هیچ مفهوم فلسفی و سیاسی نمهداري روبروابط پیشاسرمایه

ت توان پذیرففروش بحث کرد. اگرچه میزن تن» گري خودآگاهفاعلیت انقالبی و شورش«از 
خود را در شکل پول در بازار کاالها به » خدمات جنسی«ي کاالي که او هم ارزش مبادله

ي هسوژ«نامدارد. اما دفاع از این پدیده به»فاعلیت بورژوایی«معنا اینو بهرساند مصرف می
يکه پس پشت چنین شغلی یک ارادهزده است و تلقین این» به انتخابدست«که » ورشیش

زند، تن می» مادر بودن«جان خویش از وی وجود دارد که با منهدم کردن تنخودآگاه سیاس
این رکه از تناقضات موجود دي این مطلب با اینماند. البته نویسندهبه یک شوخی تلخ می

این کند سرانجام خود در دام شکل تعریف نظري آن فرار میهمینو بهي اجتماعی پدیده
فروش را زنی شوریده بر که تنکه در پایان مطلب پس از آنشود. زیراتناقضات گرفتار می

اد یحاکم و مناسبات مردساالري که از زن و تن او انتظارات معینی را دارند، توصیف کرد، به
گر مگر و ستیافته اما هنوز در چنگ مناسبات اجتماعی سرکوبلآورد که این یاغی استقالمی

جه براي همین نتیي موجود فرار کند.اي بیرون از جامعهاسیر است و نتوانسته است به جزیره
ي او از سوي نظم حاکم است. معناي جذب دوبارههفروشی بآوردن زن به تنگیرد که رويمی

ي وژهي سو پیوند دوباره» تن یاغی به تن تولیدکنندهتبدیل «در همین راستا است که از 
ولید بچه جاي تبار بهنویسد که البته اینر اجتماعی میشورشی به وضعیت رایج و نظام مستق

رو هپردازد. باید پرسید که سرانجام آیا با یک شورش راستین خودآگاه روببه تولید لذت می
ین توان اطور میهاند؟ چي خود نظم حاکمه زاییدهرو هستیم کههستیم یا نه با توهماتی روب

بی طور نسبهاعدتاً باید از قیدوبندهاي خود حتتناقض را توضیح داد که فرد شورشی که قا
یش مراتب بدتر از پکند بلکه در دامی شاید بهتنها رهایی را تجربه نمیبگسلد و رها شود نه

افتد.می
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حت فشارهاي مهیب ساختاري و را که تي کارگر مارکس هرگز وضعیت طبقه
اش به کارخانه و کار مزدي منوط بود ي زندگیي دولتی همهرحمانههاي بیگذاريسیاست

در» یک عمل شورشی«عنوان رگز از پذیرش ناگزیر کار مزدي بهکرد. مارکس ههلهله نمی
توان شورشهم نمیطور هاي سنتی دوران فئودالیته یاد نکرد. همانمقابل مثال ستم ارباب

ناي درست آن تحلیل کرد. معگرانه بهاش را عملی شورشخانگیفروش بر اربابزن تن
اي از آن سخن کرد در معناي دوگانهصحبت می» آزادي مزدبگیران«گاه که از مارکس هر

م داري و تقسیگفت که در باال برشمردم. یعنی جبر ساختاري ناشی از حاکمیت سرمایهمی
با ي نیروي کاردانست و سپهر مبادله یا همان مبادلهرا عامل اصلی این وضعیت میطبقاتی 

دانست. یعنی واقعیتی را که در پیش چشم ما پول و برابري موجود در آن را ظاهر ماجرا می
تر پژوهش و مطالعه کند هاي ظاهري را بیشخواست پدیدهکرد و میجریان دارد باور نمی

ي بادلهم«ام سازوکارهاي اجتماعی، تاریخی، سیاسی و ایدئولوژیک پشت این تا واقعاً بداند کد
ي کنونی شعارهاي توخالی جامعهدستی با جاي هممورد هم بهاینقرار دارند. در» رابر کاالهاب

به چنین روي آزادي اراده و میل شخصی دستفروش ازه تنکي فرد خودآگاه و ایندرباره
میم تص«و » ي آزاداراده«ر است به آن ساختارهایی اشاره کنیم که این انتخابی زده است، بهت

فروشی به صنعت بسیار خاطر داشت که تندهند. در ضمن باید بهرا شکل می» داوطلبانه
هاي فردي ندارد. ي آزاد و شورش سوژهسازي تبدیل شده است که هیچ ربطی به ارادهپول

هیچ ارتباطیمختلف و به بردگی جنسی کشاندن آنانقاچاق زنان و دختران جوان از مناطق 
ي فاعلیت و شورش و حق انتخاب ندارد.بارهپردازي دربا عبارت

آن دسته که از شرایط بهتري برخوردارند و پول اتر این زنان (حتکه بیشموضوع دیگر این
يابطهن یک ررا جایگزی» مرد«ي وابستگی فردي به آورند) رابطهدست میتري بهبیش

ي طهچنان در رابتر موارد این زنان هماند. زیرا در بیشمعناي رایج نکردهوابستگی ساختاري به
الح اصطاند، از ایشان بهکار گرفتهها را بهوابستگی به مردهاي گوناگونی قرار دارند که آن

آزارشان دارند و به بدترین شکلی هم کنند، سهمی از درآمدشان را نیز برمیحمایت می
هاي فروش همان زنی نیست که در نهاد خانواده در جامعهکه تني دیگر ایندهند. نکتهمی

ین این هایی هم بتاریخی گوناگون به بازتولید نسل انسانی پرداخته است اگر چه باز شباهت
ن زننده است و ایخاطر داشت که ظاهر گولتوان یافت اما یک بار دیگر باید بهدو کارکرد می

» عملدستور«معناي صدور این سان نیستند. البته بیان این تفاوت بهدو پدیده کامال یک
دتر بمعنايد بمانید که تغییر دادن وضعیت بهنیست که زنان جهان همان جایی که هستی
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کارهاي جمعیتر و یافتن راهورزي عمیقمعناي دعوت به اندیشهشدن آن خواهد بود. بلکه به
و تغییر رادیکال وضعیت اجتماعی و وضعیت زنان است.براي بهبود 

را فروشی) ممکن نیست زیهاي استاندارد از این مقوله (تني تعریفکه ارائهسخن پایانی این
هاي یاد شده در باال دارد، ي پدیدههایی که با همهرغم شباهتي اجتماعی بهاصوالً این پدیده

سیار را ببندي آنکه کار تعریف و تبیین و دستههایی استحاوي چنان تناقضات و تفاوت
ي نهادهاي بنیادي هاي آن با همهرغم برشمردن شباهتخاطر بههمینکند. بهدشوار می

ه که چم. فارغ از اینها و تمایزهاي آن را نیز با دیگران بربشماریي موجود باید تفاوتجامعه
رین، تباید بدانیم که این پدیده ریاکارانهحل اجتماعی یا سیاسی براي آن ارائه کنیم راه
. زیرا دهدنحوي برجسته نشان میداري را بهمدهاي نظم سرمایهآپیترین و بدترینرحمانهبی

هاي گوشهترین ي مستقر تاریکجامعه» محترم«و » قانونی«، »مشروع«هاي ي حوزههمه
.گذارندنمایش میخود را در این پدیده به
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المللی و حداقل توازن بینعدم
مزددست

احمد سیف

اقتصاد جهانی کمبود تقاضاي کل هاي پس از بحران مالی جهانی مشکل اصلی دردر سال
دهد:هاي مختلفی خود را نشان میدر آن است که به شکل

 کاري و رکوديداري نماد این کمبود باالرفتن بیي سرمایهرفتهپیشدر کشورهاي
گیر شده است.جااست که این روزها همه

ـ هم نمود این کمبود حالدرکشورهاي نوظهور یا در ـ مثل چین و هندوستان  توسعه 
ساالر درآمده است. یعنی دراقتصاد چین صورت الگوي رشد صادراتتقاضاي کل به

و مصرف شکافی وجود دارد که با صادرات باید پر شود.بین تولید 
ز یري اکند تا این الگو را حفظ کند جلوگدرهمین چارچوب، کاري که براي نمونه چین می

کوشد نرخ برابري یوآن درسطح با مداخله در بازارهاي پولی میافزایش نرخ یوآن است و حتا
ي تهرفکشورهاي پیشحفظ کرده باشد. درپایینی باقی بماند تا بازارهاي صادراتی خود را 

بود » شدهاقتصاد کینزي خصوصی«کار گرفته بودند به تعبیري داري نیز الگویی که بهسرمایه
ستانی کوشیده بودند تا سطح مصرف را بعنی با رفع موانع ایجاد اعتبار و ارزانی مصنوعی وام

زود ایو دیرگو پایداري نیستدر اقتصاد خویش حفظ کنند. ناگفته روشن است که این ال
هاي بحران، این الگوي رشد بود که در امریکا که با پیداشدن اولین نشانهاینپاشد. کمافرومی

آمد سقوط این الگو در کشورهاي حاضر، نیز پیحالاقتصاد اروپا سقوط کرده بود. درو
ش صورت کاهبازارها بههایی چون چین به این داري و وابستگی اقتصادي سرمایهرفتهپیش
گیر نرخ رشد اقتصادي در این کشورها و در اقتصاد چین درآمده است. البته، تداوم این چشم

ايهاي قبل از بحران بزرگ مالی براي این کشورها مشکالت و مصایب عدیدهسالالگو در
از این ي متوسط در این کشورها بود. اما وجهی ایجاد کرده بود که از جمله تضعیف طبقه



احمد سیف|344

نمونه ازآمدهاي درازمدت آن بود. برايپیي مدیریت اقتصادي که نادیده گرفته شدشیوه
تر بخش تجارت کاالهاي صنعتی کسري تراز امریکا اندکی کمدر2012تا پایان 2007سال 

سال). درطول این مدت، ولی بخش 6میلیارد دالر بوده است (مجموع کسري 4273از 
نتیجه خالص کسري ترازي میلیارد دالر مازاد داشت و در904تر از ی کمکل اندکخدمات در

ي راستی به این مقولهشود. اقتصاددانان دستالر میدمیلیارد3370تر از تجارتی اندکی کم
نگرند مردم امریکا ها به جهان میکنند چون از منظري که آنتوجهی میکسري کم

ترتیب و از طریق بازار مطلوبیت خود را به حداکثر ایناند که بهیم گرفتهخواهانه تصمدل
ند چه دانرا هم در نظر بگیرید خودشان می» انتظارات عقالئی«برسانند و اگر مکاتب متعدد 

تواند داشته باشد.آمدهایی میکنند و این کارشان چه پیمی
یکا تراز تجارتی امرري این باورند که کسمعتدل بر» چپ«اصطالح اقتصاددانان کینزي و به

ت سدقیمت بهامریکایی کاالهاي ارزانکنندگاننفع هر دو کشور است. مصرفبه چین به
ها هم با صدور این کاالها به دهند و چینیش دالر میاازايها هم بهآورند و امریکاییمی

ها ضمن میلیاردکنند و درهاي شغلی ایجاد میها شهروند خویش فرصتامریکا براي میلیون
گرمی خواهد بود. اگر کنند که براي روز مبادا موجب دلصورت دالر ذخیره میدالر مازاد به

ها براي افزایش صادرات خویش از ارزش یوآن صورت چینیآناین استدالل درست باشد در
دو کشور بهتر خواهد بود.بکاهند و موجب افزایش صادرات به امریکا بشوند براي هر

تنها در مورد امریکا بلکه در مورد هر کشوري که کسريم. نهاچرا با این دیدگاه مخالفاما
ي مردم کشور را به گرو پردازان آیندهگمان من سیاستدار و مزمن داشته باشد به ادامه

اند.گذاشته
پردازي شود؟ ولی قبلاما چرا کسري مزمن تجارتی بد است و باید براي تخفیف آن سیاست

ه ي همین مقولاي در این راستا اشاره کنم. چند سال پیش که دربارهآن بگذارید به نکتهاز
گرا بر من خرده گرفته بودند که خودم مطلبی منتشر کرده بودم شماري از اقتصاددانان راست

م که مردم ایران کاالهاي با کیفیت خارجی و وارداتی ادر خارج از ایران نشسته و مخالف
ازارهاي ببود درام که کاستن از واردات باعث پیدایش کمضمن در نظر نگرفتهدرمصرف کنند 

شود و سر از تورم گسترده در خواهد آورد. همان موقع هم نوشتم و حاال هم تکرار ایران می
بود مي واردات نیست که به کسره و بدون برنامهکنم که کسی مدافع کنترل ناگهانی و یکمی

ریزي و هدف باشد. اما برگردم این کار اگر بخواهد اجرایی شود باید با برنامهو تورم بینجامد.
که ي دیگر کشورهاییگفتم (البته همین استدالل دربارهي امریکا میبه داستانی که درباره
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کسري مزمن دارند هم صادق است؛ با این تفاوت که این کشورها امکانات امریکا را براي 
ها ندارند که به آن خواهم رسید.)تأمین مالی این کسري

هاي اشتغال در سر فرصتآمدهاي آن برنخستین دلیل اهمیت کسري مزمن تجارتی پی
پردازان امریکایی بخواهند براي افزودن بر اگر سیاستتصاد است. یعنی، در این شرایط حتااق

ست د شغل در امریکا نیاش ضرورتاً ایجاتقاضا در اقتصاد درامریکا دست به اقدام بزنند نتیجه
هاي شغلی هم در اقتصاد شود و فرصتچون بخش بزرگی از این تقاضا با واردات برآورد می

که اگر استراستی به این نکته هم اینان دستدیگر ایجاد خواهد شد. پاسخ اقتصاددان
کارگران به فرصت شغلی نیازمندند بهتر است میزان مزد درخواستی خود را کاهش بدهند 

که اگر کارگران امریکایی استن ایجاد شود. اشکال این ادعا اینشاهاي شغلی برايتا فرصت
حدي باشد که با آن درتایان چینی خود بخواهند رقابت کنند کاهش مزدها باید بهبا هم

توان زندگی کرد.اقتصاد امریکا نمی
هاي شغلی افزودن بر فرصتي این باورند راه چارهشماري از اقتصاددانان کینزگرا هم بر

صوصی است. از منظر این تر از سوي بخش خستانی بیشتر و وامي بیشکسري بودجه
توان گرفت با هیچ توان ایجاد کرد و یا به چه میزان وام میکه چه میزان پول میجماعت این

بودها کمشود کهصورت اجراي این سیاست، رشد اقتصادي باعث میرو نیست و در بهمانعی رو
من ایرادهاي اساسی دارد و ها در مرور زمان کاهش یابد. این دیدگاه هم به گمان و کسري

نده را پردازي آیي افسارگسیخته که با وام تأمین مالی شود سیاستکه کسري بودجهآن این
ايها پرداخت شود بار اضافهاي که باید براي این وامکند چون بهرهرو میهببا مشکل رو

چه دارد کا آني اقتصاد امریویژه که دربارهها را خواهد بست. بهوبال دولتشود که دستمی
د آورندست میزاي کاالهاي صادراتی خود دالر بهاها که بهکه چینیاستافتد ایناتفاق می

اي که پرداخت می کنند و درنتیجه بهرهي دولتی میاین دالرها را صرف خرید اوراق قرضه
از ستانیخواهد رفت. اما تأمین مالی مصرف با وامدر قتصاد امریکا بهبه احتمال زیاد از اشود

نام» شدهی خصوصیکینزگرای«چه که من از آن تحت عنوان سوي بخش خصوصی ـ یا آن
آید. میصورت یک بحران جدي درسهولت بهشد به2007-08ور که در طبرم هم همانمی

کند و جاد نمیستان جریان درآمدي ایتأمین مالی مصرف براي وامستانی براي یعنی وام
ا رهصورت ورشکستگی خانوابهآید. اگردر می» پونزي«هاي صورت وامدرنتیجه در عمل به

آید تر براي مصرف در آینده در میصورت امکانات مالی کمعمل بهگر کند درخود را جلوه
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حاضر دراقتصاد با آن حالخواهد شد که درالت و مصایبی که موجب تشدید همین مشک
رو هستیم ـ یعنی کمبود تقاضاي کل.هبرو

تأثیر تنها روي تقاضاکه کسري تراز تجارتی نهاستاي که باید روي آن تأکید کنم ایننکته
اي که اتفاق افتاده است تأثیرات مخربی بر روي عرضه هم گذاشته گذارد بلکه به شیوهمی

سال در امریکا 10ي کارخانه در فاصله54000اشت دیگري از تعطیلی بیش از یادداست. در
اند و شماري دیگر هم ها کامالً تعطیل شدهگزارش داده بودم. بعضی از این کارخانه

هاي تولیدي دراقتصاد امریکا را تعطیل کرده و تولید را به چین و هندوستان و فعالیت
خصوص براي اقتصادي که بهاستاینلهااند. مسردهشورهاي مشابه منتقل کبنگالدش و ک

هاي اصل حفظ سطح گزارهمند یکی از پیشچون امریکا داشتن یک بخش صنعتی توان
توان واردات زندگی کنونی در آن است و تنها با صادرات محصوالت این بخش است که می

چاپ دالر براي تأمینررا بدون افزودن بر مشکالت و مصایب آتی تأمین مالی کرد. تکیه ب
ی آمدش ید که پبیاصورتی دریار خطرناکی است که بعید نیست بهمالی واردات سیاست بس

کنترل جهانی باشد.قابلیک بحران غیر
براي توانبراي تخفیف و احتماالً کنترل این وضعیت چه باید کرد؟ یکی از کارهایی که می

اقتصاد جهانی است.نوعی سیاست حداقل مزد درکارگیري تخفیف این کمبود انجام داد به
ي کشورها مستقل از سطح درآمدي خود باید به کارگران البته منظورم این نیست که همه

نظر من است چه که مدّت اجرایی ندارد ولی آنمزد مشابه بپردازند چنین سیاستی قابلی
رد که بدون اجراي آن بحران که باید درسطح جهان، اوالً این ایده مورد پذیرش قرار بگیاین

ضمن، در هر کشوري باید میزان میانی مزد ـ یعنی مزدي کنونی برطرف نخواهد شد و در
ه بکنند ـ محاستر از آن مزد دریافت میتر از آن و نیمی دیگر کمکه نیمی از کارگران بیش

ور مورد عنوان درصدي از این میزان میانی در آن کششده و حداقل مزد در یک کشور به
توافق قرار بگیرد.

که اوالً میزان حداقل مزد با افزایش این سطح مزد میانی افزایش استحسن این توافق این
ي افزایش بازدهی، میزان میانی مزد افزایش یابد این افزایش در یابد و اگر در نتیجهمی

میانی است.شود چون حداقل مزد درصد ثابتی از میزان مزد حداقل مزد هم منعکس می
که میزان حداقل مزد با توجه به مختصات اقتصاد محلی استایندومین منفعت این الگو

شود. البته اگر کشوري بخواهد میزان حداقل مزد را باالتر از درصدي از میزان تعیین می
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که استام این کار است. حسن این کار ایناین الگو قادر به انجمیانی مزد تعیین کند در
تر خواهد بود.بود تقاضاي کل بیشرش در کاهش کمثیات

فرایند تکاملی خویش به پذیرش حداقلی تواند درپذیرش حداقل مزد در اقتصاد جهان می
اقتصاد جهانی منجر شود و در نتیجه وضعیت کنونی که در واقع از استانداردهاي کاري در

از این راستا این مشکل پیش هاي ممکن است کندتر شده و رقابت بر سر رسیدن به حداقل
رایط در ش» تجارت آزاد«که استماند اینکه اغلب نادیده میايشود. نکتهنمیگفته تشدید

تواند نظام پایداري باشد و به گمان من گونه استاندارد جهانی وجود ندارد نمیکنونی که هیچ
نیست.
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پس از چاوز
پرویز صداقت|امانوئل والرشتاین

آوردهاي اوست هاي جهان و اینترنت سرشار از ارزیابی دستهوگو چاوز درگذشته است. رسانه
اد نیز گیرد. برخی افردربرمیپایان راپایان تا نکوهش بیي این ارزیابی از ستایش بیو دامنه

د همگان رسنظر میپردازند. تنها چیزي که بهوي میتر به ستایش یا نکوشبا احتیاط بیش
.که هوگو چاوز رهبري کاریزماتیک بوداستسر آن توافق دارند اینبر 

یش روشن وبرهبر کاریزماتیک چیست؟ کسی که شخصیتی بسیار نافذ، دیدگاه سیاسی کم
کردن این دیدگاه دارد. رهبران کاریزماتیک، اي سرشار از انرژي و ایستادگی در دنبالجوهرهو 

حال، همان عینشوند. دربانی عظیمی برخوردار میقبل از هر چیز در کشورشان، از پشتی
بر اها است مخالفت عمیقی نیز در بري پشتیبانی از آنهاي شخصیتی که جاذبهویژگی

ها در مورد چاوز صادق است.ي اینتردید همهکند. بدونیشان بسیج مسیاست
در تاریخ جهان فهرست رهبران کاریزماتیک چندان طوالنی نیست. ناپلئون و دوگل در 

اندي در در روسیه، گفرانسه، لینکلن و فرانکلین روزولت در ایاالت متحد، پتر کبیر و لنین 
جنوبی و البته سیمون بولیوار در امریکاي دون در چین، ماندال در افریقاي هند، مائوتسه

بریم. اینان در طول کنیم، به چند چیز پی میالتین. وقتی به چنین فهرستی نگاه می
در طی شانهايها و خطابرانگیز بودند. ارزیابی شایستگیشان همگی رهبرانی مناقشهزندگی

که ید نشدند و سرانجام آنگاه از منظر تاریخی ناپددوران تاریخی تغییر کرده است. هیچ
اند.کردهسانی دنبال نمیهاي یکعنوان سیاستهیچبه
آورد که طی آن اطمینانی پدید میي از بیاواره خالءگ یک رهبر کاریزماتیک هممر		

هاي وي استمرار آن را تضمین کنند. ند با نهادین کردن سیاستاش در تالشاپشتیبانان
نامید. اما هنگامی که این کاریزما عادي شد، » سازي کاریزماعادي«ماکس وبر این را 

بینی کرد. براي توان پیشواره دشوار میآورد که همهایی در راستاهایی پدید میسیاست
آرودهاي چاوز آغاز دهد البته باید با تجلیل از دستي نزدیک رخ میچه در آیندهبرآورد آن
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تري هاي جغرافیایی و فرهنگی بزرگازن قواي داخلی و چارچوبآن باید توبرکرد. اما عالوه
یابد ارزیابی کرد.که ونزوئال و امریکاي التین امروز خود را در آن می

توجه شرایط زندگی وردهاي چاوز روشن باشد. وي براي بهبود قابلآرسد دستنظر میبه
ی تسهیالت بهداشتی و آموزشرسی آنان به هاي مردم ونزوئال و گسترش دستفقیرترین الیه

کامالً مندانترتیب کاهش شکاف فقرا و ثروتیم نفتی ونزوئال بهره برد و بدیناز ثروت عظ
ار دادن به صادرات نفت به شمروت عظیم نفتی براي یارانهاین، وي از ثبرگیر است. عالوهچشم

ا ات حداقلی این کشورهي کاراییب استفاده کرد که حیدر منطقهویژهکثیري از کشورها به
پذیر ساخت.را امکان

لبا فقط آي مستقل امریکاي التین داشت ـ نهاین، وي سهم مهمی در تشکیل نهادهابرعالوه
هاي ي دولت(کنفدراسیون همهUNASUR(ائتالف کشورهاي بولیواري) بلکه اوناسور 

و کانادا) هایاالت متحدجز هاي امریکایی بهي دولت(همهCELACامریکاي جنوبی)، سالك 
اوز شد و چ(ساختار اقتصادي کنفدارلی که شامل برزیل و آرژانتین میMercosurو مرکوسور 

ها تنها نبود، اما نقش بسیار پویایی داشت. این نقشی به آن پیوست داشت). وي در این تالش
اي حضور انبوه رؤسستود. واره آن را میجمهور پیشین برزیل همبود که پرزیدنت لوال، رییس

ها ازتر از امریکاي التین، گواهی بر تجلیل آننفر) بیش34جمهور در مراسم چاوز (حدود 
مند در امریکاي التین، نقشی ریزي ساختارهاي قدرتوي است. البته وي در دنبال کردن پی

اشنگتن در وروست که اصالًاینه ایفا کرد، و ازایاالت متحدامپریالیستی، اساساً نقشی ضدّضدّ
از وي تجلیل نشد.

ي وي، کلمبیا، از چاوز توجه کرد. علت جمهور کشور همسایهویژه به ستایش رییسباید به
گري بین دولت کلمبیا و این امر نقش مهم و بسیار مثبتی بوده است که چاوز در میانجی

ود که هر دو ش، جنبش قدیمی چریکی فارك، ایفا کرد. چاوز تنها میانجی ممکن بادشمن
ود.افروزي بحلی سیاسی براي پایان بخشیدن به جنگپذیرفتند و وي در پی راهطرف می
لحاظ کردند که رژیمی فاسد، رژیمی اقتدارگرا و رژیمی بهش وي را متهم میامخالفان

واره در هر رژیمیاقتصادي ناالیق پدید آورد. تردیدي نیست که فساد وجود داشته است. هم
قرن گذشته در هاي فسادآمیز نیمفراوان هست فساد هست. اما وقتی به رسواییکه پول

وانم تها هست، نمیتري در آنکنیم که پول بیشیا آلمان یا فرانسه نگاه میهایاالت متحد
این استدالل را خیلی جدي بگیرم.
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اتیک هبري کاریزمآیا این رژیم اقتدارگرا بوده است؟ بدون هیچ تردید. این رژیمی است که با ر
حد زیادي که میان رهبران کاریزماتیک رواج دارد، چاوز تاچنانهم، همآید. اما بازپدید می

هاي اجباري وجود نداشت. در مقابل، انتخاباتی هاي خونین یا اردوگاهمهار شده بود. تصفیه
یا هایاالت متحداند (بار دیگر به ها را تأیید کردهوجود داشت که اغلب ناظران خارجی آن

انتخابات را برنده شد. نباید فراموش کرد که 15مورد از 14فکر کنید) و چاوز …ایتالیا یا
از آن پشتیبانی کرد و وي هرو شد که ایاالت متحدهوي با تالش جدي براي کودتایی روب

ي بود.ودشواري آن را از سر گذراند. پشتیبانی مردمی و پشتیبانی در ارتش دلیل استمراربه
چنین درست است که درآمد کفایتی اقتصادي، بله او اشتباهاتی داشت. همدر خصوص بی

خاطر داشته باشید که ما در رکود جهانی هستیم تر از قبل است اما بهونزوئال کمجاري دولت 
دنبال ریاضت هستند. اصالً اند و بهوضعیت دشوار مالی مواجهها با ي دولتو تقریباً همه

ازي سي بهینهبود در زمینهش میاخص نیست که دولتی که در دستان نیروهاي مخالفمش
نفع که در بازتوزیع درآمد در کشور بهکرد، اما تردیدي نیست درآمد اقتصادي بهتر عمل می

کرد.هاي فقیرتر بدتر عمل میالیه
نابع طبیعی، برداري بیش از حد از ماي که وي عملکرد مناسبی نداشت بهرهتنها حوزه

شان در محیطی و نیز حقوقاعتنایی به اعتراضات مردم بومی در مورد مخاطرات زیستبی
اي هزمینه در تمامی دولتاینشان بود. اما ناکامی وي دریزندگي مکانکنترل خودمختارانه

امریکایی، از چپ تا راست مشترك است.
کم ، دستو هم مخالفانهاچاویستهمي کنونی، اکنون احتماالً چه خواهد شد؟ در لحظه

د رسنظر میصفوف مشخصی در اختیار دارند. بهرو،جمهوري پیشِ در مورد انتخابات ریاست
روز ان پیگران توافق دارند که نیکالس مادورو جانشین منتخب چاوز بر مخالفاغلب تحلیل

ي داخلی چه هابنديکه بعد از آن به خصوص در صفاستخواهد شد. پرسش مهم این
عی م نواکدام از دو اردوگاه بدون اختالفات درونی نیست. به گماندهد. هیچتغییراتی رخ می

توانیم آرایش متفاوتی اي چند ساله میدهد. طی دورهتغییر آرایش در هر دو اردوگاه رخ می
از نیروها داشته باشیم.

امریکاي التین و در سرتاسر جهان چه الزم است در ونزوئال، در دیدگاه چاوز در مورد آن
چه خواهد شد؟ در این دیدگاه دو واژه » ویکمسوسیالیسم قرن بیست«ل کرد، یعنی دنبا

است. چاوز تالش کرد این اصطالح را از دو رسوایی بعد از » سوسیالیسم«وجود دارد. یکی 
دهد. دموکراسی پسامارکسی نجاتد کمونیسم واقعاً موجود و سوسیالهاي متعدشکست
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هاي است. این اصطالح انکار آشکار سوسیالیسم انترناسیونال» ویکمقرن بیست«اصطالح دیگر 
برد است.دوم و سوم توسط چاوز و فراخوان وي براي بازاندیشی در راه

نظر من، طی این بحران ساختاري نبود. اما وي فریادي رسا بود. بهدر این دو کار، چاوز تنها 
هاي محتمل آشوب کنونی که سیستم جهانی به آن حلخی و دوگانگی راهداريِ تاریسرمایه

م یم. الزاي ما با آن مواجهتري است که همهي بزرگسقوط کرده، این تالش بخشی از وظیفه
ر اگاست بر سر ماهیت جهان بهتري که ما، یا بخشی از ما، در پی آن هستیم بحث کنیم.

برد ي نتري داشته باشیم، بعید است برندهصراحت بیشخواهیم چه مینتوانیم در مورد آن
هاي اند که بدترین ویژگیداريکسانی باشند که در پی خلق سیستمی غیرسرمایه

.کندشدن را بازتولید میکشی و قطبیهمراتب، بهرداري، یعنی سلسلهسرمایه
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