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چرا نقد اقتصاد سیاسی؟

ترین اصل سازماندهی اقتصادي و مدارانه به مههاي مدیدي است که نظم سرمایهمدت
عت و پول در این نظم همگی اجتماعی در جهان و ایران بدل شده است. کار و طبی

شدن حیات اجتماعی به هر ه کاالییکه امروزاند چندانبدل شدهپیش به کاالازبیش
ي زندگی ما رخنه کرده است.گوشه

دارد، از روابط یداري پرده برمیر شدن نظم سرمایهشدن حیات اجتماعی از فراگکاالیی
ش. اکنون، اهاياجتماعی این نظم، از تجلی قوانین حرکت آن در سطح تاریخی، و از تناقض

ترین مبناي زیست اجتماعی ما بدل شده سرمایه و به حداکثر رساندن سود به مهممنطق 
است.

چیز مستلزم شناخت هراز دگی اقتصادي و اجتماعی بیش در چنین فضایی، شناخت زن
برابر چنین منطقی که ي بازاري است. تسلیم درات جامعهکاالییِ حاکم بر مناسبمنطق

بر توّحشی مدرن سازد راه رافروش در بازار بدل میقابلانسان و طبیعت را به کاالهاي 
که فراتر رفتن از چنین منطقی را بسیاري از مدعیانِ دیروز و امروز استگشوده است. چنین

اند.ناممکن انگاشته
دال بر مقاومت در برابر این مناسبات است، مقاومتی که » نقد اقتصاد سیاسی«مقابل، در

خواهد به لکه میخوش کند بي دروغین مناسبات بازاري جاوارهخواهد در جشننمی
که کاالیی تزیینی براي جاي آندهیم بهدلیل نیز ترجیح میهمینهفراسوي آن برود. ب

هاي نولیبرال و شاهدي بر مدعاي دروغین پرکردن ویترین انواع و اقسام نشریات و رسانه
بازاندیشی، هرچند محدود، اما مستقل، فراهم شان باشیم، فضایی براي نقد و تکثرگرایی

سازیم.



9|چرا نقد اقتصاد سیاسی؟ 

با ي اقتصادي و اجتماعی بدترگزینی نظریهها و جايمرادمان از نقد، نه سنجش دیدگاه
هایی است که در قالب علوم اجتماعی و خصوصاً در هاي بهتر، بلکه زدودن خرافهنظریه
ی را پاره کنیم که واقعیت آنیم حجابپی ترویج شده است. در» علم اقتصاد«ي جامه

دهیم که تحت چه شرایطی و با چه پوشاند. در این چارچوب، نشان میاجتماعی را می
کنند که اي تحمیل میگونهداري خود را بههاي حرکت سرمایهمنديسازوکارهایی قانون

در مندي سرمایهگویی قوانینی طبیعی و نیروهایی بیرون از جامعه هستند. دلیل قدرت
» طبیعی«سبب این درك نادرست از سازوکارهاي سرمایه و تاریخ معاصر نیز تا حدودي به

گر شدن آن است.جلوه
ایم به تغییر جهان باید به دانشی براي تفسیر جهان نیز مجهز گمان ما اگر برخاستهبه

را باشیم، دانشی که به ما از مناسبات قدرت بگوید، روابط کاالیی را تبیین کند، طبقات 
همه چشم ما را بر تحلیل و تبیین و تغییر جهان بگشاید. ها را، و از میان اینیند و تضادبب

در مفهوم کالسیک کلمه است.» نقد اقتصاد سیاسی«این دانش همان 
استواروسختچهآنهر«	یم کهاکه امیدواریم؛ چراکه مصرّانه بر این گمانسخن آخر آن

»رفت.خواهدهوابهوشودمیدوداست
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سیاست اقتصادي خوب نیازي به 
اقتصاددانان خوب ندارد

ناصر زرافشان|ها جون چانگ 

ي ار دربارهگفت23«دست انتشار ي فصلی است از کتابِ در ید ترجمهخوانچه میآن
».زنندشما حرفی نمیها با به آنداري که راجعسرمایه

که:گویندمیشمابه
هاي موفقیت سیاستاي که داشته باشد، موفقیت یا عدمي دولت هر توجیه نظريمداخله

کنند. دولت تا حد زیادي به شایستگی کسانی بستگی دارد که آن را طراحی و اجرا می
دولتی آموزش خیلی توسعه مقامات حالو البته نه صرفاً، در کشورهاي درطور ویژه، به

هاي اقتصادي خوبی اجرا کنند. این مقامات باید خوبی در اقتصاد ندارند تا بتوانند سیاست
هاي ، مانند سیاست»دشوار«هاي هاي خود را بشناسند و از اجراي سیاستمحدودیت

تري برهاي بازار آزاد بچسبند که بار کمصنعتی گزینشی، خودداري کنند و به سیاست
هاي بینیم که سیاسترساند. بنابراین میگذارد و نقش دولت را به حداقل میشان میدوش

ترین ها است که سبکتنها بهترین سیاستطور مضاعف خوب است، زیرا نهبازار آزاد به
کند.ساالرانه تحمیل میهاي دیوانمطالبات را بر ظرفیت

د که:نیگوبه شما نمیاما 
ساالران ي اقتصادي خوب نیازي به اقتصاددانان خوب نیست. دیوانهابراي اجراي سیاست

هاي اقتصادي ترین موفقیت را داشتند معموالً اقتصاددان نیستند. سیاستاقتصادي که بیش
دانان اجرا کردند. در ها حقوقي آن»آسامعجزه«تري) کره را در دوران ژاپن (و تا حد کم

دهد که اند. این نشان میها اجرا کردها مهندسهاي اقتصادي رتایوان و چین، سیاست
ویژه بهآموزش اقتصادي خوبی دیده باشند ـ موفقیت اقتصادي نیازي به افرادي که 

ام، در که در سرتاسر کتاب نشان دادهآموزشی از جنس بازار آزاد ـ ندارد. در حقیقت، چنان
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تر به عملکردهاي اقتصادي ضعیفي گذشته، نفوذ روزافزون اقتصاد بازار آزاد خالل سه دهه
تر، نابرابري ثباتی اقتصادي بیشتر، بیدر سرتاسر جهان انجامیده است: رشد اقتصادي کم

2008ي بحران مالی جهانی در سال که فاجعهبین فقیر و غنی و سرانجام اوج آنتر بیش
اقتصاد بازار آزاد نیاز هایی متفاوت از گونهکه به علم اقتصاد نیاز داریم، بهبود. تا جایی 

داریم.
اقتصاددانانبدوناقتصادييمعجزه

کنگ و چین در شرق آسیا اغلب ي جنوبی، سنگاپور، هنگاقتصادهاي ژاپن، تایوان، کره
آمیز است اما در میان شود. این عبارت البته اغراقخوانده می» آسامعجزه«اقتصادهاي 

صنعتی قرن نوزدهم، درآمد سرانه در » انقالب«ی آمیز خیلی پرت نیست. طهاي اغراقگفته
اقتصادهاي اروپاي غربی و انشعابات این اقتصادها (امریکاي شمالی، استرالیا و زالند نو) 

ي زمانی دقیق و کشوري که دورهکرد (رقم دقیق به درصد رشد می1,5ساالنه بین یک تا 
ي داري بین اوایل دههسرمایه» ییعصر طال«اصطالح گیرید بستگی دارد). طی بهنظر میدر

، درآمد سرانه در اروپاي غربی و انشعابات آن در حدود 1970ي ي دههو میانه1950
درصد رشد داشت.4تا 3,5ساالنه

(و در1990ي ي دههو میانه1950ي وبیش بین دههآسا، کمهاي معجزهمقابل، در سالدر
ي کشورهاي آسیاي شرقی که در باال به درآمد سرانهو امروز) 1980ي مورد چین بین دهه

1,5تا 1هاي رشد درصد افزایش داشت. اگر نرخ7تا 6آن اشاره کردیم ساالنه حدود 
باشد، سزاوار » عصر طالیی«درصدي گویاي 4تا 3,5و » انقالب«ي کنندهدرصدي وصف

1بخوانیم.» معجزه«درصد را 7تا 6هاي است نرخ

هاي آید که این کشورها باید در دورهوجود میردهاي اقتصادي طبعاً این تصور بهبا این رکو
خاطر کیفیت گونه که آلمان بههمانیادشده تعداد زیادي اقتصاددان خوب داشته باشند. به

اش خاطر استعداد طراحانرفت کرده است و فرانسه بهاش در مهندسی پیشمهندسان
رسد که کشورهاي شرق آسیا ی مینظر بدیهن است، بهگام طراحی اجناس در جهاپیش

ویژه در ي اقتصادي دست یافته باشند. بههاشان به معجزهمندي اقتصاددانانخاطر توانبه
هاي ها دولت نقش خیلی فعالی را در سالي جنوبی و چین که در آنژاپن، تایوان، کره

یک بودهاقتصاددانان درجهبسیاري از بایستتوان استدالل کرد که میمعجزه ایفا کرد، می
ند. امّا چنین نبود. در حقیقت نبود اقتصادددان در اکردهکه براي دولت کار میباشند 
ساالران اقتصادي ژاپنی گیر بود. دیوانگرِ شرق آسیا چشمهاي اقتصادهاي معجزهدولت
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لی اقتصادي مهندسان و عمدتاً در حقوق آموزش دیده بودند. در تایوان، اغلب مقامات اص
که در چینِ امروز این قضیه صادق است. کره طوردانشمندان بودند، نه اقتصاددانان؛ همان

ساالري اقتصادي دانان را در دیوان، نسبت باالیی از حقوق1980ي ویژه قبل از دههنیز، به
یی در شدن سنگین و شیمیاي صنعتی، مغزي که در پشت برنامهخود داشت. او وون چول

ي محصوالت صنعتی اي که اقتصاد این کشور را از صادرکنندهبرنامهبود ـ1970ي دهه
سازي ي الکترونیک، فوالد و کشتیسطح پایین به بازیگري فعال در سطح جهانی در زمینه

متحول ساخت ـ آموزش مهندسی دیده بود.
خوب داشته باشیم به که عملکرد اقتصاديهاي شرق آسیا، براي اینند نمونهاگر، مان

المللی پول، آیا صندوق بینخورد؟ درد میچهس علم اقتصاد بهاقتصاددانان نیازي نداریم؛ پ
براي مقامات هاي آموزش اقتصاد المللی وقتی دورههاي بینبانک جهانی و دیگر سازمان

براي کردند و به جوانان باهوش این کشورها توسعه ارائه میدولتی کشورهاي درحال
شان در علم اقتصاد شهرت خاطر برتريهاي امریکا و انگلستان که بهآموزش در دانشگاه

ي شرق آسیا آن توضیح احتمالی تجربهاند؟شان را هدر دادهدهند، پولدارند بورس می
چه موردنیاز است هوش و کنند آناست که براي کسانی که سیاست اقتصادي را اداره می

هاي ت، نه دانش تخصصی در اقتصاد. شاید آموزش اقتصاد در کالساستعداد عمومی اس
ي عملی کرد. اگر قضیه توان از آن استفادهچنان از واقعیت فاصله گرفته که نمیدانشگاه آن

اند که اسماً از همه اي درس خواندهچنین باشد، دولت نه با استخدام کسانی که در رشته
خدمت گرفتن طریق بهاد) بلکه ازست (یعنی علم اقتصسازي اقتصادي اتر با سیاستمرتبط

تواند حقوق، اند (که میها در آن کشور درس خواندهکسانی که در معتبرترین رشته
دست آورد. تري بهسازان اقتصادي قابلسیاستتواند میقتصاد باشد) احتامهندسی یا 

اقتصاددانان و کسانی که اگرچه این واقعیت که در بسیاري از کشورهاي امریکاي التین 
ي »هاي شیکاگوبچه(«اند اند سیاست اقتصادي را اداره کردهآموزش بسیار در اقتصاد دیده

ها خیلی بدتر از شرق آسیا بوده است، ترین مثال است)، اما عملکرد آنژنرال پینوشه مهم
جهانی دارند، ي غیرمستقیم در تأیید این گمان است. هند و پاکستان اقتصاددانانی در رده

مقایسه با شرق آسیا نبوده است.شان قابلاما عملکرد اقتصادي
راهی يمثابهعلم اقتصاد به«گوترین اقتصاددان تاریخ، گفت وقتی جان کنت گالبرایت، بذله

ي او کرد، اما گفتهتردید اغراق میبدون» غایت سودمند استددانان بهبراي اشتغال اقتصا
درد مدیریت اقتصادي رسد علم اقتصاد خیلی بهنظر نمیعیت نبود. بهخیلی هم دور از واق
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ی هست که فکر کنیم علم هاست. دالیلعمل، وضع بدتر از ایندردر جهان واقعی بخورد. 
زیان اقتصاد هم است.طور ایجابی بهاقتصاد به

کند؟بینیپیشنتوانستکسهیچطورچه
ترین ي اقتصادي لندن که یکی از مهممدرسه، ملکه الیزابت دوم از2008در نوامبر 

جا، پروفسور هاي اقتصاد در جهان است بازدید کرد. وقتی یکی از استادان آندانشکده
رانی خود را مورد بحران مالی که تازه جهان را فراگرفته بود سخندر2لوییس گاریکانو،

علیاحضرت » بینی کند؟پیشآن را کس نتوانست طور هیچچه«ایراد کرد، ملکه پرسید: 
در ذهن خیلی از مردم بود.2008الی کرد که از آغاز بحران در پاییز ؤس

ي نوبل ي گذشته، بارها بار کارشناسانی بسیار ورزیده ـ از اقتصاددانان برندهطی چند دهه
گذاري با مدارج اقتصادي از داران جوان سرمایهتا ناظران مالی در سطح جهانی و تا بانک

جهت خوب است. تند که اوضاع اقتصاد جهانی ازهرگفهاي جهان ـ به ما میبرترین دانشگاه
دهد اند که امکان میشد که اقتصاددانان سرانجام آن فرمول جادویی را یافتهبه ما گفته می

سخن » ايافسانه«سرعت رشد کند. مردم از اقتصادي مان با تورمی ناچیز بههاياقتصاد
در آن چیزها کامالً درست است ـ نه افراط و نه تفریط که کامالً متعادل. آلن گفتند که می

ترین و بزرگطی دو دهه بري فدرال رزرو، کهمدیرهتگرینسپن، رییس پیشین هیأ
عنوان کرد و بهن اقتصاد جهان ریاست میلحاظ مالی و ایدئولوژیک) تأثیرگذارتری(به
نگاري که روزنامه3ر نام کتابی بود که باب وودوارد،این ارکستر هم نائل شد. رهب» رهبر«
اعتدال «ي او نوشت. جانشین او، بن برنانک هم از سبب واترگیت به شهرت رسید، دربارههب

هاي قهرآمیز اقتصادي سبب مهار تورم و ناپدید شدن چرخهگفت که بهسخن می4»بزرگ
پدیدار شده است.

اغلب مردم، ازجمله ملکه، بود، که در جهانی که تصور بنابراین، این معمایی واقعی براي 
توانست گونه امور میاند، چهل اصلی را حل کردهئي مساشد اقتصاددانان زیرك همهمی
هاي زیرك با ي این آدمطور شد همههم چنین فاحش، جریان داشته باشد. چهخطا، آنبه

انبوه معادالت فوق ریاضی که از سر تا ها، با درجات دانشگاهی از برخی از بهترین دانشگاه
کردند؟گونه خطا میریخت، اینشان میپاي

نشستی با 2009آکادمی بریتانیا، که از نگرانی ملکه درس گرفته بود، در هفدهم ژوئن 
ي ها، بخش مالی و دولت برگزار کرد. نتیجهي دانشگاهشرکت برخی از اقتصاددانان برجسته

ي علوم ي اقتصاد در مدرسهاستاد برجسته5قلم تیم بسلی،بهاي این نشست در نامه
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نگار مشهور دولت بریتانیا در کویین ماري، تاریخ6اقتصادي لندن و پروفسور پیتر هنسی،
در این نامه، این دو استاد 7به ملکه تسلیم شد.2009ژوییه 22دانشگاه لندن، در تاریخ 

ی هستند و کار خود را صالحیتمنفرد افراد صاحبطور گفتند که هریک از اقتصاددانان به
قدر درگیر ، اما در وقوع ناگهانی بحران اینانددرستی انجام دادهاقتضاي آن کار بهبا توجه به

تصور جمعی بسیاري از افراد «نظر آنان، اند که کل را از یاد بردند. بههیات بودیجز
طور کلی هاي سیستم بهز درك ریسکالمللی، امند، خواه در سطح ملی خواه بینهوش

»ناتوان بوده است.
جمله اکثر آن کسانی که در نشست ؟ مگر اکثریت اقتصاددانان ازجمعیتصورناتوانی

گفتند بازار ها)، نبودند که به مردم میي آناند (اگرچه نه همهآکادمی بریتانیا حضور داشته
کنیم فتار میرفردگرایانهوعقالییه ما ککند زیرارتیب دیگري عمل میآزاد بهتر از هر ت

استثناي اعضاي کس دیگر، احتماالً بهه براي هیچدانیم براي خودمان (و نو بنابراین می
دست آوردن آن چیست؟ دانیم مؤثرترین راه بهخواهیم و میمان) چه میبالفصل خانواده

ویژه نوع جمعی آن دیده تصور، بهبه دم که در اقتصاد بحث چندانی راجعآوریاد نمیمن به
ام امور اقتصادي بوده است. حتا یقین ندارم که ي اخیر حرفهباشم، گرچه در طول دو دهه

چون تصور، جمعی یا غیر آن؛ جایگاهی در گفتمان خردگراي مسلط در علم مفهومی هم
پذیرند که اقتصاد داشته باشد. پس، بزرگان و نیکان دنیاي اقتصاد بریتانیا اساساً می

دانند اشکال کار در کجا بوده است.نمی
هایی معصوم نیستند که شغلی کم گرفتن ماجراست. اقتصاددانان تکنسیناما این دست

اي که هر سبب فاجعهکه بهشان داشته باشند، تا اینیک تخصصي بارمناسب در محدوده
خطا رفته باشند.جمعی بهدستهاش کند بینیند پیشتوادهد و کسی نمیبار رخ میقرن یک

ي گذشته، اقتصاددانان با تراشیدن توجیهات نظري براي از میان برداشتن طی سه دهه
آوردن شرایطی وجود مدت، در بهو کتاب سودهاي کوتاهحسابمقررات مالی و تعقیب بی

و از 2008تر شد که پیش از بحران ها بحران مالی کوچک(و ده2008به بحران که منجر 
، بحران پزوي 1982رخ داد از قبیل بحران بدهی جهان سوم در 1980ي اوایل دهه

روسیه)، نقش مهمی را ایفا کردند. از 1998آسیا و بحران 1997، بحران 1995مکزیک در 
هایی مطرح و تبلیغ کردند که منجر به هایی را در توجیه سیاستتر، آنان نظریهاین گسترده

تري شد که هاي مالی بیشتر و بحرانامنیّت شغلی شدیدتر، عدمابري بیشرتر، نابرشد کند
هایی را ترویج ي اخیر گرفتار خود ساخت. در رأس همه، آنان سیاستجهان را در سه دهه
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توسعه را تضعیف کرد. در ي درازمدت در کشورهاي درحالتوسعهاندازهاي کردند که چشم
هاي جدید را د و قدرت فناوريان مردم را تشویق کردنمند، این اقتصاددانکشورهاي ثروت

ها زیان کنترل ملی روي تر کرد باعث شد آنثباتباال بگیرند زندگی مردم را هرچه بیدستِ
هایی این، استداللبرزدایی خشنود ساخت. عالوهز صنعتیاقتصاد را نادیده بگیرند و آنان را ا

ي نتایج اقتصادي شد که همهها اصرار میآنکردند که درتراشیدند و عرضه میرا می
یند و مورد مخالفت آها را که براي بسیاري از مردم جهان ناخوشحاصله از آن سیاست

ها که سر به مدیران اجرایی شرکتهاي اجتماعی، حقوقها بود ـ مانند تشدید نابرابريآن
همه اموري طبیعی و وهمهالعاده در کشورهاي فقیر ـ جهنم گذاشته بود، یا فقر خارق

ناپذیرند، زیرا سرشت انسانی (خودخواه و عقالنی) است و باید به مردم متناسب با اجتناب
سهم مولّدشان پاداش داده شود.

گونه که در ربط تلقی شود. علم اقتصاد، آندیگر علم اقتصاد بدتر از آن بود که بیعبارتبه
آور بود.شکل ایجابی براي اغلب مردم زیانست بهعمل قرار داشته اذشته مورد ي گسه دهه

بود؟طورچهاقتصاددانان»دیگر«وضع
عنوان یک اقتصاددان کار که بهکه توصیف کردم بد بود، من چناناگر علم اقتصاد آن

اي هاي حرفهآمد اجتماعی کنشترین پیخیمکنم چه کنم؟ اگر نامربوط بودن خوشمی
ام را به چیزي تغییر دهم که هترش است، آیا نباید حرفآمد محتملپیبار بودن من و زیان

کشی؟لحاظ اجتماعی مفیدتر است، مانند مهندسی برق یا لولهبه
آور باشد. با وجود فایده یا زیانکه باورم این است نباید بیام چرامن اقتصاد را رها نکرده

که تالش براي تبیین اینها، خود من در سرتاسر این کتاب، دري این بحثهمه
ي خاصی از علم کند از علم اقتصاد بهره بردم. این گونهگونه عمل میداري واقعاً چهسرمایه

ي اخیر تجربه کردیم ـ است که خطرناك اقتصاد ـ یعنی اقتصاد بازار آزاد که طی چند دهه
ي مدیریت بهتر و اند که به ما براهاي فکري اقتصادي بودهاست. در سرتاسر تاریخ، مکتب

اند.مان یاري کردهي اقتصادهايتوسعه
از 2008چه اقتصاد جهانی را در پاییز از جایی که امروز در آن هستیم آغاز کنیم، آن

ي کتاب (نویسنده8برگرسقوط کامل نجات داد اقتصاد جان مینارد کینز، چارلز کیندل
(استاد 10مالی) و هایمن مینسکیهاي مورد بحراندر9سقوطوهراسشیفتگی،کالسیک 

که باید قدرش دانسته نشد) هاي مالی که چناني بحرانزمینهي امریکایی دربرجسته
هاي آنان بازنگشت چون ما بینش1929است. اقتصاد جهانی به وضعیت مجدد رکود بزرگ 
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دارانی شکل مناسبی بانکرا جذب کردیم و نهادهاي مالی اصلی را نجات دادیم (هرچند به
ایم)، مخارج م یا هنوز این صنعت را اصالح نکردهیرا که مسوول شوربختی بودند تنبیه نکرد

ها را ارائه کردیم، دولت رفاه (که درآمد تر سپردههاي مستحکمدولتی را باال بردیم، بیمه
مالی نقدینگی سابقه به بخشداشت) را حفظ کردیم و در مقیاسی بیکاران را سرپا نگهبی

هاي پیشین و امروز اقتصاددانان پیشین گفتیم، نسلهاينکتهکه درتزریق کردیم. چنان
اند.بازار آزاد با بسیاري از این کارها که جهان را نجات داده، مخالف

عنوان اقتصاددان آموزش ندیده دانستند، هرچند بهسیا اقتصاد میمقامات اقتصادي شرق آ
دانستند از ي اقتصادي که آنان می، بخش عمده1970ي دههویژه تا هنگام بودند. اما، به

شناختند اقتصاد کارل مارکس، فریدریش نوع بازار آزاد نبود. علم اقتصادي که در عمل می
لیست، جوزف شومپیتر، نیکالس کالدور و آلبرت هیرشمن بود. البته، این اقتصاددانان در 

هاي سیاسی ی مواجه بودند و دیدگاهل مختلفئزیستند و با مساهاي مختلفی میزمان
ي آن از لیست در جناح راست تا مارکس در جناح چپ غایت متفاوتی داشتند (که دامنهبه

این شان وجود داشت. این اشتراك شناختگیرد). اما، اشتراکی بین اقتصادهايرا در بر می
هاي فناورانه که ريهاي درازمدت و نوآوگذاريطریق سرمایهداري ازمطلب بود که سرمایه

طریق گسترش ساختارهاي یابد، نه صرفاً ازدهد توسعه میساختار تولیدي را تغییر می
موجود، مانند بادکردن یک بادکنک. بسیاري از کارهایی که مقامات دولتی شرق آسیا در 

ي ي منابع از کشاورزتدرانههاي معجزه انجام دادند ـ حمایت از صنایع نوزاد، تجهیز مقسال
ه هیرشمن چبرداري از آنهآوري ایستا است به بخش پویاي صنعتی و بهرلحاظ فنکه به

هاي مختلف خوانده است. اگر کشورهاي شرق آسیا، و در حقیقت ي میان بخش»پیوندها«
شان مند در اروپا و امریکاي شمالی، اقتصادهايها بخش اعظم کشورهاي ثروتپیش از آن

د بازار آزاد اداره کرده بودند، در مسیري که از سرگذراندند را بر اساس اصول اقتصا
اقتصادشان توسعه نیافته بود.

طور هاي مدرن و بهي درك ما از بنگاهاش حقیقتاً شیوهرواناقتصاد هربرت سیمون و دنباله
تر اقتصاد مدرن را متحول ساخت. این اقتصاد به ما کمک کرد که از این اسطوره گسترده
طریق سازوکار بازار جویان عقالنی ازبا تعامل منفعتابیم که اقتصادمان صرفاًرهایی ی

شود. وقتی دریافتیم که اقتصاد مدرن متشکل از مردمی با عقالنیت محدود و متشکل می
ها (عمومی ساالرياي پیچیده، مرکب از بازارها، دیوانهاي پیچیده است که به شیوهانگیزه

شود که اقتصادمان را اند، درك این امر آغاز مییافتهزمانها ساخصوصی) و شبکهو 
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ها و کشورهاي ها، دولتدقت بنگاهتوان بر اساس اقتصاد بازار آزاد اداره کنیم. وقتی بهنمی
هایی هستند که این دیدگاه ظریف از یابیم که نمونهتر را مشاهده کنیم، در میموفق

ي بازار آزاد را.انگارانههداري را دارند، نه دیدگاه سادسرمایه
ي علم اقتصاد، یعنی مکتب نوکالسیکی، که بخش اعظم مبانی حتا درون مکتب چیره

کند چرا بازارهاي آزاد احتماالً هایی هست که بیان میاقتصاد بازار آزاد را ارائه کرده، نظریه
است » اقتصاد رفاه«یا » شکست بازار«هاي ها نظریهکنند. ایننتایجی زیر بهینه تولید می

بار در اوایل قرن بیستم آرتور پیگو استاد کمبریج مطرح کرد و بعداً که نخستین
شان، مانند آمارتیا سن، ویلیام بامول و جوزف ي مدرن که صرفاً چندتاییاقتصادادانان دوره

بریم توسعه بخشیدند.استیگلیتز، را نام می
عنوان ادیده گرفت و یا بدتر آنان را بهصاددانان را نالبته اقتصاددانان بازار آزاد یا این اقت

تر کسی هاي درسی اصلی علم اقتصاد، به کمپیامبران دروغین رد کرد. این روزها، در کتاب
شود، بگذریم رند اشاره میجز آنانی که به مکتب شکست بازار تعلق داهاز اقتصاددانان باال، ب

ي گذشته دادهایی که طی سه دههشوند. اما رخنمیشکل مناسبی تدریس که بهاز این
توان تري از این اقتصاددانان میآشکار شده نشان داده است که در عمل چیزهاي مثبت

هاي مختلف، هاي نسبی بنگاهها و شکستآموخت، تا اقتصاددانان بازار آزاد. موفقیت
هاي این اقتصاددانان که دهد که دیدگاههاي طی این دوره، نشان میاقتصادها و سیاست

هاي مهمی براي اند، درسشود، یا حتا به فراموشی سپرده شدهاکنون نادیده گرفته می
آور باشد. صرفاً باید انواع درست اقتصاد فایده یا زیانآموختن ما دارند. علم اقتصاد نباید بی

را بیاموزیم.

هایادداشت
تان درصد رشد کند، درآمد سرانه7ساالنه باشید که» آسامعجزه«اگر داراي اقتصادي .1

داشته باشید که درآمد سرانه » عصر طالیی«طی ده سال دوبرابر خواهد شد. اگر اقتصاد 
تان دوبرابر شود. کشد که درآمد سرانهسال طول می20درصد رشد کند، حدود 3,5ساالنه 

مقابل درواهد شد. درچهاربرابر خ» معجزه«در اقتصاد در این بیست سال درآمد سرانه
کند، درصدي درآمد سرانه رشد میي یککه با نرخ ساالنه» ب صنعتیانقال«مورد اقتصاد 

برابر شود.کشد تا درآمد سرانه دوال طول میهفتاد س
2 .Luis Garicano
3 .Bob Woodward
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4 .Great Moderation
5 .Tim Besley
6 .Peter Hennessy
نشانی اینترنتی زیر دانلود کنید:توانید ازنامه را می. 7

http://media.ft.com/cms/3e3b6ca8-7a08-11de-b86f-00144feabdc0.pdf
8 .Charles Kindleberger
9 .CrashesandPanics,Manias,

10.yHyman Minsk
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دولت رانتیر یا پروپاگانداي سیاسی؟
پرویز صداقت

بار تز دولت رانتیر در نوشتارهاي اقتصاددانان ایرانی طرح شد حدود از هنگامی که نخستین
چند سالی است که آغاز شده گذرد؛ اما پروپاگانداي سیاسی برمبناي این تز چهار دهه می

ي ي مدنی و سلطهتکوین جامعهندا، استقالل دولت از جامعه، عدمدر این پروپاگا1است.
ي سیاسی، ناشی از استقالل اقتصادي دولت از حیات مناسبات غیردموکراتیک در عرصه

از اقتصادي کنشگران و فعاالن اقتصادي جامعه و تحت اختیار داشتن منابع ثروتیِ مستقل
مورد ایرانْ نفت، دولت را از جامعه است. وجود چنین منبعی، درزندگی جاري اقتصاديِ 

ی است که حیات اقتصاديِ دولتْ برخاسته از ثروتسازد، چرانیاز میی به جامعه بیگویپاسخ
سادگی با استبداد به-رفت از دور باطل مالکیت دولتیرو، برونکه در اختیار دارد. ازاین

سازي شرط دموکراتیکپذیر است؛ یا پیشو انتقال مالکیت از بخش دولتی امکانواگذاري
سازي فضاي اقتصادي است. اگر ثروتِ حاصل از منابع زیرزمینی حیات سیاسی، خصوصی

بندد. چنین دولتی گاه استقالل دولت از جامعه نیز رخت برمینفت از دولت گرفته شد، آن
گو نیز دولتی است که به مناسبات د و دولتِ پاسخگوي جامعه باشناگزیر است پاسخ
دهد.دموکراتیک تن می

بر آن را نیهاي سیاستیِ مبتاي از توصیهگاه مجموعهوقتی این مقدماتْ پذیرفته شد، آن
حلْ تر شود؛ راهآمدِ ناگزیرش هستند. دولتْ باید کوچککه پینیز باید پذیرفت چرا

حلْ آزادسازي و حذف دولت باید محدودتر شود؛ راهي عمل سازي است. حوزهخصوصی
حلْ گسترش موانع قانونی است. اختیار منابع عظیم ثروت نفت باید از دولت گرفته شود؛ راه

صی یا توزیع سازي به صنعت نفت و واگذاري منابع حاصل از نفت به بخش خصوخصوصی
آن در میان مردم است.

آن در براي و عالوهي رسانهترده در عرصهد فعالیتی گسرواج این تز در سپهر عمومی، نیازمن
پروپاگانداي سیاسی، ازجمله در تبلیغات انتخاباتی، بوده است. کسانی که این دیدگاه را در 
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اند. در این فکران نولیبرالاند اساساً اقتصاددانان و روشنو ترویج کردهجامعه پراکنده
اختصار را به» دولت رانتیر«ي داران متأخر نظریهطرفهاي نولیبرالیِي کوتاه، دیدگاهمقاله

ها هاي این نوع تبیین در اقتصاد سیاسی ایران و ریشهسازيکنیم سادهبررسی و تالش می
آمدهاي آن را نشان دهیم.و پی

تاسیسات نفتی جانشین «خوانیم که در کشورهاي نفتی ظاهر موجز، میدر کالمی به
که در عامل ي خود را نه در آب بلشرقی ادامهيحکومت مستبدهتاسیسات آبیاري شده و

اي از و مجموعهانگاريخود سرشار از سادهخودياین عبارت به2».نفت یافته است
هاي جاري ناشده است که نه تاریخ، نه اقتصاد و نه واقعیتهاي پیشینیِ اثباتگزاره

گوییم تاسیسات نفتی کند. وقتی مینمیها را تایید دقت آنیک بهي ما، هیچجامعه
»  هیدرولیک«اصطالح صراحت به استبدادِ بهت، یعنی بهجانشین تاسیسات آبیاري شده اس

ي تنوع و رنگارنگی از ایران شویم؟ (آیا تاریخ ایران را، با همهدر تاریخ ایران معتقد می
توان به شد، میباستان تا مثالً حدود صد سال پیش که نفت در مسجدسلیمان کشف 

ل چنین باشد، تاسیسات نفتی از فرض محادِ هیدرولیک تحویل داد؟ گیریم بهاستبدا
زمانی جایگزین تاسیسات آبیاري شده است؟ از هنگام قرارداد دارسی؟ از هنگام قرارداد چه

شدن صنعت نفت در دوران مستعجل نهضت ملی که تحت ؟ در مقطع کوتاه ملی1933
ي ؟ یا نه، از رونق نفتی دهه1332؟ بعد از قرارداد کنسرسیوم در سال تحریم نفتی بودیم

دهند از بودیم؟ قاعدتاً معتقدان به این دیدگاه پاسخ می؟ از کِی شاهد استبداد نفتی1350
ي به بعد که حجم درآمدهاي نفتی افزایش یافت و سهم آن در بودجه1340ي حدود دهه

ر شد. پس، از آغاز تحوالت اجتماعی ایران در مسیر تدولت و تولید ناخالص داخلی بیش
تجدد، طی نزدیک به یک قرن قبل از آن، استبداد سیاسی در ایران بر کدام مبناي 

کنم کسی ادعا کند سالطین قاجار مستبدانِ هیدرولیک اقتصادي استوار بود؟ گمان نمی
گونه تاز چهاصطالح یکههبودند. پس در این دوره، که رانت نفتی در اختیار نبود، دولتِ ب

دوره چه هاي استبدادي طی این گیري دولتتامین مالی شد؟ نیروهاي استعماري در شکل
ر را نباید و تقصی» گرددماندگی ما به خود ما برمیعقب«که استنقشی داشتند؟ مگر نه این

نداشت. در آن واره نقش کنونی را در اقتصاد ایران گردن استعمار گذاشت؟ نفتْ که همبه
خواهی، از چه ي قهر و سرکوبِ تجددجمله هزینههاي دولت استبدادي، و ازآن، هزینهدوره

عنوان یک درآمد بادآورده ضرورتاً مالزم فقدان مناسبات شد؟ آیا رانتْ بهمنبعی تامین می
ترین دولت رانتیر ي سیاست است؟ پس، تکلیف سیستم سیاسی بزرگاستبدادي در عرصه
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ترین منبع رانت اقتصادي (یعنی انتشار امریکا، که مهميوز جهان، یعنی ایاالت متحدهامر
دالر) را در اختیار دارد چیست؟

ند سؤال نشان چنان ادامه داد. ولی غرضْ از طرح این چتوان هماین سلسله سؤاالت را می
در تبلیغاتِ سیاسی هاي ایدئولوژیکگونه تحویلاینسازي در قدر سادهکه چهاستدادن این

برخاسته از تز دولت رانتیر وجود دارد.
هاي ایدئولوژیک باید مستند به تاریخ باشد. اگر تاریخ گراییو تحویلهاسازياما همین ساده

مان باورهاي ایدئولوژیکپروکرستتخت مان را بهدر تایید تزهاي ما نیست، جامعه
نویسیم.میگاه تاریخ را از نو بندیم، آنمی

هانولیبرالکلمنتیسکاله
اي غریب در تاریخ بود. رهبر حزب کمونیست در میان ، شاهد لحظه1948پراگ، در فوریه 
گفت. اش، از فرازِ مهتابیِ قصري در پراگ، براي صدها هزار نفر سخن میجمعی از یاران

را در هواي سرد آن هاي برف ود. کلمنتیس وقتی چرخش دانهبکلمنتیسش،ایکی از یاران
روز دید، کاله خز از سر برداشت و بر سر رهبر حزب گذاشت. کلمنتیس چند سال بعد به 

درنگ هر ي تاریخی حذف شد، بیاتهام خیانت به دار آویخته شد. تصویرش از آن صحنه
اي از او را از تاریخ محو کردند. اما تصویر رهبر حزب کمونیست که کاله کلمنتیس را نشانه

3شود.گاه محو نمیي جمعی هیچر سر داشت باقی ماند. کاله کلمنتیس، از حافظهب

تاریخ » نوشتن«و » اندنخو«سازد، ها نیز تاریخ را از نو بازمیهاي تاریخی نولیبرالروایت
اند و با بافت و ساخت قدرت زمان هایی پیچیدهي هریک، پدیدهرغم ظاهر سادهدو، بههر

ي تصاویر تاریخی که ترسیم هاي کلمنتیس در هرگوشهاما کاله4»رندپیوندي تنگاتنگ دا
ها از کند. بازخوانی نولیبرالشکار میزمان و مکان را آقدرتِاند، پلشتیِ این روحکرده

تواند در راحتی مینویسی است. این روایتْ بهو تاریختاریخ معاصر، روایتی نو از تاریخ
ي جمعی را کوشد خاطرهي تاریخ بپوشد. روایتی که میجامهي ایدئولوژي، خانهتاریک

مقهورِ اقتدار خود سازد.
سو هستیم. اینگارش تاریخی نو از مشروطه بهکم شاهد ني گذشته، دستطی یک دهه

برابر هم هیچ پیچیدگی، در آن دو گروه درترین روایت ممکن، بیکه در سادهتاریخی
انی که خواستار کارآفرینی و مدرنیته و دموکراسی در ایران خویاند. فرشتهآرایی کردهصف
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اري، مانعِ استعمگرایانه یا ضدّجویانه، ملیهاي عدالتبودند و ابلیسانی که با درخواست
سبب آن دموکراسی سیاسی در ایران شدند.ي اقتصادي و بهتوسعه

بازد. اما براي ایدئولوژیک رنگ میسادگیْ واقعیت تاریخی در برابر روایتِ در این روایت، به
نوشت. در این روایتِ زدایی کرد، باید تاریخ را از نوحذفِ واقعیت تاریخی باید حافظه

واقعیت يمثابهزندگی اکنونِ ما، بهتنها تاریخ یک قرن گذشته که حتاهشده، نبازسازي
این گمان است که مرداد بر28مورد کودتاي شود. عباس میالنی دری، تحریف میتاریخ

اش گمانچراکه به5».که کسی بیاید و قضیه را تاریخی کند، هنوز صورت نگرفته استاین«
»  کودتا«رخ داد و برخی دیگر نیز معتقدند اینْ » قیام ملی«مرداد 28برخی معتقدند در 

و جویانهانگیز را به پنج سده استعمار و مبارزات عدالتتوان این ادعاي شگفتبود. می
کنم هواخواهان پینوشه بر این گمان باشند که استعماري گسترش داد، گمان نمیضدّ

، کودتایی علیه دولت قانونی سالوادور آلنده صورت پذیرفت؛ هرچند 1973یازدهم سپتامبر 
ي کودتاهایی که ها خود به آن اذعان کنند. چنین است سلسلهطراحان کودتا با گذر دهه

هاي قانونی سرنوشت به بعد با سرنگون کردن غیرقانونی دولت1950ي در سرتاسر دهه
توسعه را رقم زد. باید تاریخ استعمار و مبارزات دموکراتیک و بسیاري از کشورهاي درحال

».تاریخی کرد«ها را ها را از نو نوشت؛ باید ایني ملتجویانهعدالت
از مردم. براي » ایی تاریخیزدحافظه«هاي رخ داده یعنی واقعیت» کردنتاریخی«اما، 

زدایی نیازمند تصویري نو، اما وارونه، از مناسبات اجتماعی و سیاسی ایران معاصر حافظه
هاي سیاستیِ برخاسته از تزِ دولت رانتیر در سپهر عمومی هستیم. چراکه رواج توصیه

ست.زدایی از اجتماع انیازمند بازنگري در تاریخ است، و اینْ خود مستلزم حافظه
ترین اتفاقی است که گرفتن مهمزدایی تاریخی، نشانهها براي حافظهترین اقدامیکی از مهم

عنوان یکی از عوامل اصلی پانگرفتن ران ایران بهفکدر ذهنیت سه نسل اخیر روشن
28مرداد. کودتاي 28کند: کودتاي ي ایرانی سنگینی میمناسبات دموکراتیک در جامعه

ي تاریخی مشخص است با مستندات تاریخی انکارناپذیر که از حافظهمرداد یک واقعیت
که کسی بیاید و قضیه را تاریخی کند، این«ن زدودنی نیست. اما ادعاشده جمعی ایرانیا

معماي قضایا، یعنی همان کاري که در» کردنتاریخی«آیا 6».هنوز صورت نگرفته است
ملودرامی در ستایشِ سجایاي حاکمانی فرهیخته یعنی تحویلِ تاریخ به 7شده است،هویدا 

که البته گاه اشتباه کردند و محکومانی که با رادیکالیسمْ موجی از خشونت آفریدند و 
همه مانع تکوین دموکراسی شد.طلی از خشونت اجتماعی بود که ایني باحاصلْ چرخه
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من مصدق را «گوید: مهابا میفکر نولیبرال، در جایی دیگري بینژاد، روشنموسی غنی
قائل هستم. ايدانم و بنابراین براي او جایگاه ویژهعطفی در چند مورد مشخص مینقطه

جریان کردن به نهادهاي دموکراسی بود. شتشکنی و پعطف قانونپوپولیسم مصدقی نقطه
دانم و از همه هاي سیاسی میاخالقیها و بیکشیسیاسی پشتیبان وي را مشوق چماق

8»شناسمکردن نفت در ایران میتر، مصدق را آغازگر اصلی دولتیممه

شکنی در تاریخ معاصر ایران است. عطف قانونفقط به این نکته توجه کنید: مصدق، نقطه
تاریخی که در یک قرن گذشته شاهد امتیازهاي استعماري بود که شاهان قاجار اعطا 

اه ششد. تاریخی که در زمان محمدعلیبستهقرارداد دارسیکردند، تاریخی که در آن
توپ بستند. تاریخی که شاهد بودیم براساس قرارداد گذار را بهنخستین مجلس قانون

حاکم کرد، ي خود راي بریتانیا شد، رضاشاه استبداد مطلقهایران رسماً مستعمره1919
صدق را برکنار ي امریکا) دولت قانونی مبه اذعان وزارت خارجهکودتاي غیرقانونی (حتا
ي آن تقلب است و خون و دروغ. آري، در این تاریخ مصدق لحظهکرد، تاریخی که لحظه

پرسی درخواست نمایندگان مجلس و از طریق همههشکنی؛ چون بعطف قانونشود نقطهمی
(یعنی با سازوکاري دموکراتیک) مجلس را منحل کرد، یا زیربار فرمان ملوکانه نرفت.

اي دیگر علیه جنبش ملی ایران و در ستایش ي نویسندهدر ادعانامهکه استچنین
رفته سی تیر، جز شکستی شوم یا فرصتی از دست«خوانیم: کار، میمداري دغلسیاست

9»چیز دیگري بیش نبود.

ي خانهگرفته در تاریک، تاریخْ روایتی است وارونه. روایتی شکل»گريتاریخینو«در این 
هايِ هاي فردي و جمعیِ خاطرهنگاران وظیفه دارند زخمتاریخنولیبرالیسم؛ و 

اي است براي طرح یک ادعاي مایهانگارند. چراکه تاریخْ دستمان را را نادیده نایافتهالتیام
تصویر کشید؛ اما در این تصویر همیشه کاله نو بهکار باید تاریخ را از اینسیاسی. براي

گاه اي هست که هیچگذشته«که دهد. چرادر جایی خود را نشان میکلمنتیس 
10».گذردنمی

شودمیزیربنااقتصاد،
ومعلولی میان دولت رانتیر نقتی و مناسبات سیاسی فکر نولیبرال نوعی پیوند علتروشن

هایی گراییها و تحویلسازيبر انواع سادهپیوند مبتنیکند. اما اینرار میغیردموکراتیک برق
اي صرفاً ناشی از حضور فعال سازيْ تقلیل دموکراسی به پدیدهترین سادهنظري است. مهم

چون روایت تاریخی سازي نیز همي اقتصادي است؛ اما این سادهبخش خصوصی در عرصه
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شود. ایران گرایی محض است. دموکراسیْ به اقتصاد خصوصی تحویل میها، تحویلنولیبرال
ي تولید آسیایی بر آن چیره بود و از استبداد رها نشد چون دچار استبداد بود چون شیوه

ایدئولوژیک است. دولت رانتیر نفتی جایگزین دولت مستبد آسیایی شد. اینْ روایتی 
هاي طبقات چون ویژگیي ایران تابعی بوده از عوامل بسیار هماقتصاد-تغییرات سیاسی
هاي تجاري ایرانی، تشکیالت نفوذ اجتماعی، ساختار بازار و سرمایههاي ذياجتماعی و گروه

ي ایران در سیستم جهانی (خواه در دوران مذهبی، استعمار و سپس جایگاه و نقش ویژه
هاي مهم قش رهبران تاریخی در بزنگاهجنگ سرد و خواه در دوران پساکمونیسم)، ن

.…،ي انسانیهاي توسعههاي اجتماعی، شاخصتاریخی، شدت و عمق جنبش
پدید مناسبات دموکراتیک در جهان از خالل روندهاي پیچیده و متنوع مبارزات اجتماعی 

منبعی براي تامین مالی ابزار سرکوب و قهر قطعاً يمثابهآمده است. درآمدهاي نفتی به
کند و این هاي سرکوب را تامین مالی میمانعی براي دموکراسی است. این درآمدها هزینه

سازد.تحمل میها را براي دستگاه قهر قابلزینهه
بخش به رشد عنوان عاملی شتابمعادله است. همین درآمد نفتی، بهاما این تنها یک طرف 

ي متوسط، گسترش آموزش و بقهي طهاي اجتماعی و توسعهشهرنشینی، کاهش نابرابري
تري از جمعیت، ارتقاي استانداردهاي آموزشی و گسترش بهداشت در میان بخش وسیع

سازي ساختارهاي سیاسی است.دهنده به روندهاي دموکراتیکشتاب…آموزش عالی،
ي تاریخی، گسترش دموکراسی صرفاً تابعی از میزان شدهي اثباتبرمبناي کدام فرضیه

شد، ي اقتصاد بوده است؟ آیا اگر نفتْ ملی یا دولتی نمیخصوصی در عرصهحضور بخش
ي ي آموزش عالی و رشد شهرنشینی و گسترش طبقهسطح آموزش و بهداشت و توسعه

گیري دموکراسی در یک ي شکلزنندهترین عواملی که رقمیعنی برخی از مهم…متوسط،
غلط فرض کنیم که در اقتصاد ایرانْ یگانه کشور هستند، بازهم در سطح کنونی بود. اگر به

ي دولت است که غلط فرض کنیم که این تنها بودجهبازیگر اقتصادي دولت است و بازهم به
میان تامین مالی این بودجه هزاران قلم دارد و درآنسرنوشت اقتصادي ما را رقم زده است،

هاي جاري و عمرانی بودجهالي اعداد و ارقام دستگاه قهر بخش مهمی است که در البه
هاي دیگر چیست؟آشکار و نهان است. اما تکلیف بخش

چیست؟سیاسیدستورکار
در ممانعت از مورد نقش درآمدهاي نفتی داران متأخر دولت رانتیر دري طرفپروپاگاندا

که صرفاً یا عمدتاً، قهرِ نیروگرفته از قدرت مالیِ دولت نفتیْ مانع ستاتکوین دموکراسی این
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ترین تکوین دموکراسی است. حاصلِ این پروپاگاندا یک دستورکار سیاسی است: اگر عمده
یابی به دموکراسی باید به بزرگ است؛ پس براي دستیا شاید تنها مانع دموکراسیْ دولت

سازي صنعت نفت است. اما رین اقدام هم خصوصیتسازي دولت مبادرت کرد و مهمکوچک
اي واشنگتنی است؛ توصیهاي کارشناسی در چارچوب اجماع این دستورکار سیاسی توصیه

هاي مشخص.خدمت منافع گروهسیاسی در 
گونه در سپهر هاي سست نظري، چرا اینتوان پرسید که طرحی با این پایهگمان، میبی

ي فکران ایرانی در سه دههقطعاً یک دلیلْ بحران فکري روشنکند.عمومی هوادار پیدا می
یا » پایان تاریخ«چون هایی همگذشته است که متاثر از شکست کمونیسم و مقهورِ آموزه

ها، از شوخی روزگار، در برابر فراروایتی که هاي پسامدرنیستی در نفی فراروایتدیدگاه
حال، استمرار قدرت آمره، درهراند.ود آوردهمستند به تاریخی وارونه است سرِ تسلیم فر

تر بخشیدن به دامنه و عمق قدرت، نیازمند ي بیشسرکوب مقاومت و گستره
ي سیاست و اندیشه هایی مدعی اقتدار علمی نیز هست و واخوردگان عرصهپردازينظریه

امروز در نقش پردازانْکه این نظریهاستاند. چنینمدعی اقتدار علمیپردازانمکملِ نظریه
بار ، اینپردازان متأخر دولت رانتیراند. نظریهپیمانِ قدرت، درگیر بازي سیاستفکرِ همروشن

یا 11بندي کرد،صورتادوارد سعیداي، در مفهومی کهفکران حرفهدر نقش روشن
خدمت فکرانی ارگانیک در روشن12گوید،میدباشیکهفکران کمپرادور، چنانروشن
اند که مدارانی شدهترین سیاستقضا پوپولیستبردستکارترین وگراترین، محافظهراست

ي بیند. آنان در تالشی پیگیر ایدئولوژي نولیبرالی را در پهنهدنیاي امروز ما از آن آسیب می
آمد صاحبان قدرت سادگی قادرند براي خوشکنند و بهکشور ما ترویج می

ي مقهور را پذیراي ها را گسترش داده، و جامعهترین ایدهامانهترین و عوگرایانهتقلیل
سازي و نولیبرالیسم سازد.ي جهانیخوردههاي ایدئولوژي شکستوچراي آموزهچونبی

ي اجتماعیي نفتی نیز زمینهوار و مورد تبعیض و خوگرفته به توزیع درآمدهاي تودهجامعه
خصوص در هنگامی است که رنگ و لعابی دست، بههایی ازاینمهیایی براي پذیرش ایده

و یا انتقال مستقیم درآمدهاي نفتی به » سهام شرکت نفت«پوپولیستی در قالب توزیع 
دست نام دانند که عناوینی ازاینها خود میحمردم، را دارد. هرچند مدافعان این قبیل طر

که چنین لیتی است. چراهاي فرامصی و شرکتهاي نفتی به بخش خصوواگذاري ثروترمز
ش دولتی ادوام نیست و عمالً یا باید مدیریتمدیریتی، قابل-لحاظ سازمانیهایی، بهطرح

دیگر بروز اصطالح دولت رانتیر نفتی بارصورتی مشکالت ناشی از بهباشد (که در چنین 
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دارانی مگیري سهاتدریج سهام قابلیت واگذاري بیابد و شاهد شکلکه بهیابد) و یا آنمی
حالتی است که فت را در اختیار گیرند و تنها در چنین عمده باشیم که مدیریت صنعت ن

پیوندد.ي دولت نفتی به تاریخ میاسطوره
ي دولت رانتیر و دستورکار سیاسی این ایده، نگاهی داران ایدهکه طرفبگذریم از این

دانند. نگاهی که در مغایرت آشکار نمینسلی درآمدي به نفت دارند؛ آن را ثروتی ملی و بین
که نفتْ ثروتی گیرد. چراد منابع طبیعی قرار میهاي اقتصاد توسعه و اقتصابا آموزه

هاي آتی را از آن دریغ ورزي نسل کنونی ثروت نسلتوان با طمعتجدیدناپذیر است و نمی
نکرد.

تر ببینیم که چرا در بیشجاي حمله به مالکیت دولتی بر نفت باید مهمْ آن است که به
ها هستیم. گی و قدرقدرتی دولتوکارهاي خانوادشاهد کسب» هاي نفتیدولت«
ي مدنی را گو را توسعه دهیم، جامعهدیگر باید نهادهاي دموکراتیک، شفاف و پاسخعبارتبه

در چنین …سان با شهروندان داشته باشیم،بر برخورد یکاي مبتنیتحکیم بخشیم، جامعه
کند که شرایطی کوچک کردن دولتْ فساد را از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل می

گیري، سازي و تصمیمسازي فرایندهاي تصمیمدفع فاسد به افسد است. اما دموکراتیک
البته باید اذعان کرد که گشاید.هایی براي مقابله با فساد میحال روزنهدود، درهرهرقدر مح

اي از واقعیت جاري د دولت نفتی، اقتصاد نفتی، فرهنگ نفتی، خود گوشهمفاهیمی مانن
ي ما را در بردارد. اما دستورکار سیاسی براي مقابله با آن شناخت درست محل جامعه

اي در میدان سیاست است، منازعه بر سر حقوق دموکراتیک منازعه است. اینْ منازعه
ثروتی فرانسلی.شهروندان، نه پیکار براي واگذاري مالکیت 

هایادداشت
مورد مناسبات اقتصادي ایران را لت رانتیر، دیدگاه تحلیلی خود دربرخی مدافعان تز دو.1

ت که حتاجاساند. جالب اینمارکس شکل بخشیدهي تولید آسیاییي شیوهبراساس نظریه
منتشر شد، و ریخ ماد دیاکونف این، وقتی نقد دکتر محمدعلی خنجی بر تاازچهار دهه پیش

وبیش بر همین مبنا طرح شد، گویی الزامی کماستبداد ایرانیيآن وقتی نظریهبعداز
واره بر تحلیل علمی سیاسی در مخالفت با دیدگاه مارکسیسم ارتدوکسِ احزاب برادر هم

تاریخ مادیادماندنی خنجی بر نقد درخشان و بهتوان مدعی شد کهسایه افکنده بود. می
»  نیروي سوم«با تعهد سیاسی وي در مخالفت با جریان چپ ارتدکس و تقویت ارتباطبی

هاي با گرایشاستبداد ایرانیموردهاي بعدي درتوان پنداشت که بحثنبود و ایضاً می
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ارتباط نبوده است. نوعی تشابه غریب تاریخی میان این سیاسی پیشینی نویسنده بی
ي تولید آسیایی در جریانِ چپ جهانی مشاهده هي شیوها و فراز و فرود نظریهدیدگاه

هاي نامهنحو غریبی از درسي تولید آسیایی، بهي شیوهنظریهکنیم. در دوران استالین، می
زدایی بار دیگر این نظریه مطرح شد. گذشت ماتریالیسم تاریخی حذف و در دوران استالین

ئولوژیک در تحقیقات تاریخی رنگ اید-هاي سیاسیداوريتري الزم بود تا پیشزمان بیش
ي عباسي تولید آسیایی، ترجمه) سقوط و ظهور شیوه1376بازد. (ن.ك. استفن پ. دون (

ي حاضر، ناظر بر مجموعه حال، گفتنی است بحث مقالهمخبر، تهران، نشر مرکز.) بااین
ولت رانتیر ي دفکران نولیبرال در دفاع از نظریههاي اخیر روشنمباحثی است که در سال

اند.عنوان کرده
)61)، تبارشناسی استبداد ایرانی ما، نشر بازتاب نگار (ص.1381هوشنگ ماهرویان (.2
)، کاله کلمنتیس، ترجمه احمد میرعالیی، نشر باغنو1373میالن کوندرا (.3
10)، معماي هویدا، تهران، نشر اختران، ص. 1379عباس میالنی (.4
میهن، وگو با عباس میالنی، روزنامه همفکران چپ، گفتروشنشده روزگار سپري.5

)1386(نهم خردادماه 16ي شماره
ماخذ قبلی.6
4نویس ن.ك. به ماخذ پی.7
، پرونده نفت1390ي ویژه نوروز نژاد، ماهنامه مهرنامه، شمارهوگو با موسی غنیگفت.8
السلطنه، (تهران، نشر قوام)، در تیررس حادثه: زندگی سیاسی1385حمید شوکت (.9

317اختران) ص.
گو وفرهنگی و اجتماعی گفتينامهن.ك. پل ریکور، تاریخ، خاطره، فراموشی، فصل.10

)74، تابستان 8ي (شماره
حمید عضدانلو، انتشارات آموزش.يفکر، ترجمه)، نقش روشن1377ادوارد سعید (.11
12.and the making of the American empire, AlHamid Dabashi, Native informers
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يدورهدرانسانینیرويتعدیل
اصالحات

مالجومحمد

ساله و شماري از جوانان ي جنگ هشتمحمد خاتمی در جمع تعدادي از اسراي آزادشده
بار حدود یکمن«گفت: 1391کانون فرهنگی یاران امام موسی صدر در اواخر شهریور 

در » ي امکانات را دارد.(جهش) است و همهآفتِیکيم مملکت ما آمادهاگفت1381سال 
طلب براي جهش جمهورِ اصالحخواهم نشان دهم آمادگی موردنظر رییساین یادداشت می

ي اصالحات فراهم آمده بود. ي ایرانی در دورههایی از جامعهي چه بخشاقتصادي به هزینه
ک اجباراً هزینه دادند طرزي غیردموکراتیهایی از جامعه که بهاستدالل خواهم کرد بخش

روهایی از اقتصاد ایران که گردند. قلمدنبال نمایندگی سیاسی براي خویش میکماکان به
ي بحث را محدود کنم کوشم دامنهمتکاي چنین استداللی هستند بسیار پرشمارند اما می

ي دولتیِ صنعت نفت طی دوران تعدیل نیروي انسانی در بدنهو مشخصاً بر موضوع
هاي ي بخشدست خواهم داد کمابیش براي همهصالحات متمرکز شوم. تصویري که بها

اقتصادي بزرگ در ایران معتبر خواهد بود.
اقتصاد سیاسی نیروي کار صنعت نفت در ایرانِ پس «اي که ذیل عنوان در بخشی از مقاله

» کانون مدافعان حقوق کارگر«در تارنماي 1391تاریخ دوازدهم شهریور به» از جنگ
هاي ام که دولت اصالحات با چه ترفندهایی عمالً کارگران بخشمنتشر کردم نشان داده

کار کرد. ضمنِ تکیه گوناگون صنعت نفت را که در وضعیت استخدام رسمی بودند از کار بی
کوشم تخمینی هایی تکمیلی میستفاده از دادهبر همان روایت در این یادداشت با ا

یِ صنعت نفت طی دوران اصالحات مقدماتی از حجم تعدیل نیروي انسانی در بخش دولت
ترین بازندگان دوران اصالحات میان طبقات اجتماعی اتفاقاً دست دهم. بخشی از مهمبه

ي تعدیل نیروي انسانی شدند.اند که مشمول پروژههمان کسانی بوده
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گونگی تعدیل نیروي انسانی در صنعت نفت دشوار بتوان تخمین دقیقی از ابعاد و چه
از اوالً آمار تعداد نیروي استهاي رسمی در اختیار داریم عبارتچه از دادهعمل آورد. آنبه

تا 1376هاي انسانی رسمی در صنعت نفت به تفکیک کارگر و کارمند طی حدفاصل سال
هاي نفت طی سالبگیران صنعتیک آمده، ثانیاً تعداد مستمريکه در نمودار 1385
شده در مقاطع تحصیلی که در نمودار دو آمده، و ثالثاً آمار نیروهاي جذب1382تا 1376

نمودار سه بازتاب یافته که در1382تا 1377دیپلم و کارشناسی و باالتر در سالیان فوق
توان ابعاد چند فرض براي سهولت محاسبه فقط میها و کمک این مجموعه از دادهاست. به

طرزي مقدماتی را به1384تا 1376هاي تعدیل نیروي انسانی در صنعت نفت طی سال
تخمین زد.
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اصالحاتيدورهطینفتصنعتدرانسانینیرويتعدیلابعادتخمین
رضا آقازاده درغالمي تعدیل نیروي انسانی در صنعت نفت در سومین دوره از صدارتپروژه

نی آغاز شده بود اما با جمهوري اکبر هاشمی رفسنجاوزارت نفتِ دومین دوره از ریاست
شکلی ست وزیر نفت وقت، بیژن زنگنه، بهدبه1376کارِ دولت اصالحات در سال شروع به
یافت و به ساله استمرار ي پنجهاي توسعهیافته در پیوند با قوانین باالدستی برنامهسازمان

ي عزیمت عبارت بود از ترفند تبدیل احکام کارگري به احکام کارمندي نهایت رسید. نقطه
ي مدیرهاي در هیأتبر مصوبهرو تسهیل ارتقاي شغلی کارگران صنعت نفت. بناو ازاین

شرکت ملی نفت، تبدیل وضعیت کارگران رسمی به کارمندان رسمی در دستور کار قرار 
دهند. ان خواستند براي ارتقا به سِمَت کارمنديْ داوطلبانه تقاضانامهگرفت. از کارگر

ي دولتی صنعت نفت هایی را نیز در مجموعهي چنین تقاضانامههاي الزم براي ارائهانگیزه
هم از رهگذر افزایش حقوق و مزایاي کارمندان در چارچوب قوانین و آنمهیا کرده بودند، 

مقررات شرکت ملی نفت.
ی از کارگران که به چنین درخواستی تن نداده بودند هم از مزایاي نقدي و غیرنقدي بخش

لحاظ قانونی بهره ماندند. گرچه بهمزدها بیي دستمحروم شدند و هم از افزایش ساالنه
حق اعتراض داشتند اما چون در اقلیت مانده بودند از توان چنین کاري برخوردار نبودند. 

وضعیتی چنین دشوار فقط دو راه پیشارو داشتند. یا باید داوطلبانه اکنون براي خروج از
22000پیوستند. به احتمال قوي حدود شدند یا اجباراً به خیل کارمندان میبازخرید می

نحوي از انحا یا بازنشسته و بازخرید شده بودند یا به پست به1376نفر از کارگران تا سال 
عداد کارگرانی که حاضر نشده بودند تقاضانامه براي ارتقا به کارمندي ارتقا یافته بودند. ت



31|ي اصالحات تعدیل نیروي انسانی در دوره

داوطلبانه یا اجباراً 1380تا 1376هاي رو در حدفاصل سالپست کارمندي بدهند و ازاین
نفر بوده باشد. تعداد واقعی این دسته از افراد 1251بازنشسته شده بودند باید حداکثر 

این رقم با دو فرض غیرواقعی حاصل شده است. فرض تر از این رقم بوده است زیرایقیناً کم
کس از میان کارمندان به بازنشستگی نرسیده است و ثانیاً ام اوالً در این فاصله هیچکرده
اند کس اند یا اگر هم فوت کردهي زمانی یا فوت نکردهیک از بازنشستگان در این فاصلههیچ

ي صنعت اند کماکان از مجموعهوفی بودهیا کسانی از میان افرادي که تحت سرپرستی مت
اند. تعداد سایر کارگرانی که قبول نکردند کارمند بشوند اما طی گرفتهنفت مستمري می

نفر بوده باشد.7272اجباراً بازخرید شدند باید حدود 1380تا 1376هاي سال
هاي ند و برگههاي ارتقا به پست کارمندي را ارائه دادبخش دیگر کارگران که تقاضانامه

ي جدید استخدامی را پر کردند با همان شرح وظایف شغلی سابق از زمان شروع پروژه
به کارمند تبدیل شدند. مشخص نیست چه تعداد از 1380کارمندسازي کارگران تا سال 

نفر از 14773به کارمند تبدیل شده بودند اما حدود 1376کارگران تا پیش از سال 
به پست کارمندي ارتقا یافتند. کارگرانِ 1380تا 1376ي هاکارگران در سال

شان از زیر چتر سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کارمندشده در فرایند تبدیل وضعیتتازه
ي موازات اجراي پروژهوزارت نفت قرار گرفته بودند. بهکار خارج شده و تحت شمول قوانین

نفت قطع شد. دست وزارت شدگان بهکارمندي کارمنديِ تازهکارمندسازي تدریجاً مزایا
ي مدیران قرار گرفتند. گرچه سختی در تنگناي فشارهاي مالی واردهکارمندشدگان بهتازه

ي پرشمار بودند اما حاال دیگر حق اعتراض نداشتند، نه فردي و نه جمعی. پروژه
دي به وزارت کارمندسازي کارگران صنعت نفت درواقع حق اعتراض جمعی یا رجوع انفرا

کارمندشدگان ستانده بود. این سابقاً کارگران و فعالً کارمندان نیز نهایتاً کار را قانوناً از تازه
ناگزیر شدند یا بهاز موعد بازنشسته میبایست پیشفقط دو راه پیشارو داشت: یا می

تا 1376یا در حدفاصل سالیان1376ي کارگرانی که یا قبل از سال بازخرید. از مجموعه
1384تا 1381هاي نفرشان طی سال9000کارمند شده بودند حداکثر حدود 1380

نفرشان نیز اجباراً بازخرید شدند.23000خواسته یا ناخواسته بازنشسته شدند و حدود 
ي هاي تعدیل نیروي انسانی در صنعت نفت طی نیمهسخن کوتاه، از زمانی که اولین گام

نفر 67000تا 45000یدي آغاز شد، بنابر ارزیابی من، احتماالً بین ي هفتاد خورشاول دهه
هاي گوناگون یا بازنشسته شدند یا بازخرید. احتماالً حدود شکلاز کارگران رسمی به
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ي اصالحات طی حدفاصل سالهي هشتنفر از این بخش از نیروي کار در دوره50000
یروي کار قرار گرفتند.ي تعدیل نمشمول پروژه1384تا 1376هاي سال
طلباناصالحپویاياقتصاد

طلبان است در آذرماه ي اصالحنظر مجموعهها و اصولی را که مدّمحمد خاتمی چارچوب
» ي اصالحاتدیروز، امروز و فرداي ایران در آینه«اي ذیل عنوان در جزوه1387سال 

خوانیم: می» و اقتصاد پویااصالحات «منتشر کرد. در نهمین بخش از این جزوه ذیل عنوان 
ترین از مهم…ي آن در جامعهگاه توزیع عادالنهسازي براي کسب ثروت و آنزمینه«

»اهداف اصالحات است.
ها براي کسب ثروت که از سالیان بالفاصله پس از جنگ آغاز شد و در سازيیکی از زمینه
اعی اي اجتماز برساختن طبقهي اصالحات نیز با قوت استمرار یافت عبارت بودسراسر دوره

دست عاش خود را از بازار کار آزاد بهتر ناگزیر باشند مچه بیشاز صاحبان نیروي کار که هر
زاري برخوردار باشند. محرومیت تر از پوشش حمایتی نهادهاي غیرباچه کمبیاورند و هر

همانا و احتمال تر صاحبان نیروي کار از حمایت اجتماعیِ نهادهاي غیربازاري چه بیشهر
تر همانا.قیمتی پایینوش نیروي کارشان در بازار کار بهفر

هاي ي شیوههاي ما دربارهي پرولتریزاسیون. دانش و دانستهگویند پروژهبه این پروژه می
ساله بسیار متنوع پرولتریزاسیون در ایران معاصر و خصوصاً در سالیان پس از جنگ هشت

ي پرولتریزاسیون ي گستردهست. نه همه اما بخشی از این پروژهبسیار ناقص و مقدماتی ا
هاي در ایران طی سالیان پس از جنگ از رهگذر سیاست تعدیل نیروي انسانی در بخش

دولتی به تحقق پیوست.
داري کمابیش از این قرار بود: نیروي اي در تاریخ سرمایهشکل کالسیک تحقق چنین پروژه

هر یا نیروي کار متکی بر زمین در مناطق روستایی فقط هنگامی کار وابسته به صنف در ش
ي آزاد نیروي کار خویش تبدیل شوند که پیشاپیش وسایل تولید توانستند به فروشندهمی

هاي زندگی را از کف داده باشند، یعنی هنگامی که دچار سلب مالکیت و تمامی ضمانت
هاي بشري نامهین سلب مالکیت در وقایعتاریخ ا«نویسد: زیرکی میباشند. مارکس بهشده 

»با حروفی از خون و آتش نوشته شده است.
اي اجتماعی از صاحبان نیروي هاي چنین سلب مالکیتی براي برساختن طبقهیکی از شیوه

کمک از سلب امنیت شغلیِ مستخدمان دولتی بهستابودهکار در ایرانِ پس از جنگ عبارت
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شان. در سالیان بالفاصله پس از جنگ سازي قراردادهاي کاريسازي و موقتیغیررسمی
فقط حدود شش درصد از نیروي کار در ایران قراردادهاي موقت داشتند. این رقم در 

ي کارگر و درصد رسیده است. ناامنی شغلی براي اعضاي طبقه90تا 80سالیان اخیر به 
ري کاي نرخ باال و مزمن بیي اخیر فقط نتیجهمتوسط در ایران خصوصاً طی دو دهه

ي تعدیل نیروي انسانی در دوران ساختهي دولتجمله محصول اجراي پروژهنیست، از
نفر نیروي شاغل صنعت نفت که 50000اصطالح سازندگی و اصالحات نیز هست. حدود به

ي اصالحات قرار گرفتند بخش کوچکی از ي تعدیل نیروي انسانی در دورهمشمول پروژه
هایی از درصد از کل نیروي کار کشور هستند که در شرایطی فاقد حداقل90تا 80حدود 

اند.امکان بازتولید حیات اجتماعی خویش به بازار کار آزاد پرتاب شده
سیاسی؟نمایندگیپیدرکماکان

ي سیاست ایران را که از مجال و توانایی ي ناهمگن از نیروهاي سیاسی در صحنهآن دسته
توان به دو شان میهاي اقتصاديلحاظ برنامهزي انتخاباتی برخوردار هستند بهروسیاست

هاي اقتصادي معطوف اند سیاستگروه کلی تقسیم کرد. گروه اول که غالباً پرتعدادتر بوده
اند. تأکید اصلی این گروه از نیروهاي به گسترش نظام بازار را در دستور کار خود قرار داده

ي تولید و رشد اقتصادي در کشور است که براي این منظور بازکردن گرهسیاسی عمدتاً در
کنند. این گروه از نیروهاي سیاسی معتقدند اگر هاي نولیبرالی تکیه میعمدتاً به سیاست

نفع مدت بهمدت و درازي تولید و رشد اقتصادي در اقتصاد ایران حل شود در میانمساله
طرزي روه دوم از نیروهاي سیاسی اما بهواهد بود. گتر نیز خاقشار و طبقات فرودست

وت هاي اقتصادي معطوف به بازتوزیع ثرفریبانه بر روي سیاستعوامشعارگونه و گاه حتا
تر است.نفع اقشار و طبقات فرودستشوند که در ظاهر بهمتمرکز می

اصالحات از خود بر ي اعتبار عملکردي که طی دورهطلب را هم بهنیروهاي سیاسی اصالح
اند باید جزیی از اولین کردهاعتبار گفتارهایی که تا همین امروز پیشه و هم بهجاي گذاردند
ي عدالت اجتماعی دادن مسالهشمرد. این نیروها با حوالهیادشدههاي سیاسی دسته از گروه

ازندگی و اصطالح سهاي بهآمیز تولید ثروت عمالً طی دورهبه فرداي تحقق موفقیت
تر جامعه فرودستهاي گیري حجم عظیمی از بازندگان اقتصادي در الیهاصالحات به شکل
(جهش) است و آفتِیکيمملکت ما آماده«که گرچه معتقد بودند دامن زدند چندان

ي جهش اقتصادي با واکنش منفی برخی اقشار اما در آستانه» ي امکانات را داردهمه
بازماندند.» جهش«گیري مواجه شدند و از هاي رأيصادي در صندوقي تحوالت اقتبازنده
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دست دومین طرزي قانونی بهبه» جهش«ي مملکتی آماده براي چنین شد که سکان اداره
ي سالهي هفتگفته افتاد، نیروهایی سیاسی که طی دورهدسته از نیروهاي سیاسی پیش

عارگونه به برخی اقدامات نمایشی در طرزي شبا مدعاي بهبود عدالت اجتماعی بهاخیر 
ز هرگونه بازتوزیع زمان ااند که همبازتوزیع ثروت اقتصادي در شرایطی مبادرت ورزیده

اند.شرط تحقق عدالت اجتماعی اجتناب ورزیدهي پیشمنزلهقدرت سیاسی به
سیاست جنگی و المللی و دیپلماسی خارجیِ شبههاي اقتصادي بیندر شرایطی که تحریم

طلب براي جهش اقتصادي را جمهورِ اصالحیسیآمادگی موردنظر رآمیز عمالً داخلی منازعه
هاي گزافی را براي کسب این ي ایرانی که هزینههایی از جامعهاز بین برده است، آن بخش

گونه نمایندگی سیاسی در الحات داده بودند کماکان فاقد هري اصدر دورهآمادگی
اي هطلب درخودماندرزي انتخاباتی هستند. نه قادرند به نیروهاي اصالحوچارچوب سیاست

توان به فرداي پس کنند بازتوزیع ثروت را میخطا گمان میچشم امید داشته باشند که به
توانند به سایر نیروهاي سیاسی دل ببندند که گرچه از تولید ثروت موکول کرد و نه می

آمیزِ بازتوزیع ثروت را دارند اما شرط الزم تحقق موفقیتي انتخابات امکان حضور در صحنه
تابند.یعنی بازتوزیع دموکراتیک قدرت سیاسی را مطلقاً برنمی
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شودگونه تاریخ فداي نظریه میهچ
ي کوجین کاراتانینوشته» انقالب و تکرار«ي نقدي بر مقاله

یاشار دارالشفاء

انقالب و «اي از کوجین کاراتانی، تحت عنوان مقاله» تز یازدهم«چندي پیش سایت 
شود که این فیلسوف ژاپنی را ي صالح نجفی منتشر کرد. چند سالی میبا ترجمه،»تکرار

»  کانت«نوان کسی که با میانجی عزبانان معرفی کرده است. او را بهمراد فرهادپور به فارسی
شناسیم. در این متن بنا داریم تا به نقد و بررسی این سراغ تفسیر مارکس رفته، میبه

اي نوعی نمونهي مذکور بهدر این است که مقالهبپردازیم. اهمیت این کاري کاراتانی مقاله
-اجتماعیهاي ي نظري کاراتانی در ارتباط با تحلیل پدیدهکار گرفته شدن منظومهاز به

ي گاه حامالن اندیشهتاریخی است. اگر این نقد بتواند محلی از اعراب داشته باشد، آن
ي شیوهدهد، بلکه بهکاراتانی ارائه میحلی کهفقط به راهنههاي مهمیکاراتانی باید پاسخ
به محاق «توان آن را ي تحلیلی که در یک کالم میگزیند بدهند. شیوهتحلیلی که او برمی

نامید.» رفتن امر اجتماعی در نظریه
ساختارِ تکرار «ي کوشد در شش پرده، ایدهمی» انقالب و تکرار«ي کاراتانی در مقاله

، »دولت«ـ در ارتباط با »دقت حالجی کردبه«ـ که معتقد است مارکس آن را را » وندهش
بسط دهد. در » انقالب«و » داريمراحل تاریخی سرمایه«، »تشکل اجتماعی«، »سرمایه«

دار اش، ریشهاي که مطرح کرده است، بدیلی را که به تبعیت از ایدهمبناي ایدهپایان او بر
گذارد و توجه به آن را در ـ پیش می»ي مللجامعه«و » کانت«آراي ـدانددر گذشته می
کند.ـ ضروري تلقی میخواندش می» نئوامپریالیسم«که دوران کنونی ـ

ی جدهم برومر لوییه«در صفحات آغازین ي مشهور مارکس او کار را با تمرکز بر جمله
زبانی هگلی مدي تاریخ را بهککند که مارکس در آن حکایت تراژدي وآغاز می» بناپارت

يي مورد عالقهشود که جملهتر معلوم میي کار هرچه بیشکند. اما در ادامهبازگو می
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ي هگل کاراتانی که کلّ مقاله بر آن استوار است، نه عبارت مشهور مارکس، بلکه این جمله
است که:

صورت یک آید، بهدرنظر نمیغیر از بخت و تصادفچه در ابتدا چیزي بهلطف تکرار، آنبه«
»آید.هستی واقعی و مصدَّق درمی

ي کاراتانی را که از یک سوي آن مارکس خانهتواند راز تاریکاهمیت توجه به این نکته، می
دلیل نبود گردد، بر ما مکشوف سازد. بیشود از سوي دیگر سازمان ملل خارج میوارد می

بر هگل در جایی، «نوشت » ی بناپارتومر لویهیجدهم بر«وقتی در خط اول که مارکس 
وي فراموش کرده است اضافه «بالفاصله اضافه کرد: » …این نکته انگشت گذاشته است که

».…کند که
تر از اش بیشمندانظاهر عالقهاین بدشانسی مارکس است که ظاهراً از ایران تا ژاپن، به

آغازین آثارش عالقه دارند: از ویژه در صفحاتهم بههرچیز به جمالت قصار او، آن
»  اشمقدمه«(معروف به گروندریسه) تنها 1857-58هاي هاي سالنوشتهي دستمجموعه
فصل «چنین، از سه جلد سرمایه، صرفاً هم، نیز به»ي حق هگلنقد فلسفه«از شود، مهم می

احتماالً همین هم » فرانسه«ي هاي سیاسی دربارهگانهاهمیت دارد و از سه» اول جلد اول
ي آقاي کاراتانی.ي مشهور مورد عالقهجمله
:کندمیبازتربیشرا» هگلفراموشی«مارکسقول،نقلهمانازجلوترصفحهچندتنها

تواند بگیرد، این چکامه را ي خود را از گذشته نمیانقالب اجتماعی قرن نوزدهم چکامه«
نروبد و نابود نکند ي خرافات گذشته را توان گرفت. این انقالب تا همهفقط از آینده می

هاي تاریخی جهان وري خاطرههاي پیشین به یادآکار خویش بپردازد. انقالبقادر نیست به
به داشتند که محتواي واقعیِ خویش را بر خود بپوشانند. انقالب قرن نوزدهمی رو نیازازآن
هاي خویش ها نیازي ندارد و باید بگذارد که مردگان سرگرم دفن مردهگونه یادآورياین

رسید اکنون پاي عبارت نمیمحتواي خویش بپردازد. در گذشته، مضمون بهباشند تا خود به
).15: 1387، 5(مارکس، چ» مون را نداردعبارت است که گنجایش مض

ي کاراتانی ندارد که در ي تاریخ مورد عالقه، ربطی به فلسفهدرك ماتریالیستی از تاریخاین 
سخن گفت. پیش از این » 60«یا » 120«توان از انواع و اقسام اعداد مقدس نظیر آن می

که قادرند هدف از کشف ايهاي تاریخیبه تعمیمنسبت» ایدئولوژي آلمانی«ارکس در م
داد کنند، هشدار داده بود (نک به: مارکس و آمریکا را جلو انداختن انقالب فرانسه قلم
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نخستین «گذاري کشورگشایی ناپلئون به ). کاراتانی اما با نام317: 1386، 3انگلس، چ
در ویک راتنها تبار آمریکاي قرن بیستی نه، گوی»طلبی امپریالیستینمونه از توسعه

اش، آمریکا واسطهبل به میلی هم اشاره دارد که بهگیرد،ي قرن هیجدهم سراغ میفرانسه
کند که:گیري میسوي یک امپراتوري بناپارتی است و چنین نتیجهحرکت بهدرحال

قالب یک طلبی و کشورگشایی بگذارد و بکوشد به دولت بناي توسعه-اگر یک ملّت«
هاي دولت-قرار، ملّتشدن بپرهیزد. بدینتواند از امپریالیستدرآید، نمیبزرگ » امپراتوري«

اند؛ اما ازهاي بزرگ»توريامپرا«شان به العملمدرن از طرفی حیات خود را مدیون عکس
. این ساختاِر ها بازگردنددیگر تمایل دارند خود را از میان بردارند و به آن امپراتوريطرف

گونه)، علّت وجود تکراري است که در ذات دولت سرشته شده سکخارق اجماع (پارادو
»است.

برد. و ي اروپایی را تا ناپلئون پیش میي طرح یک اتحادیهسیاق کاراتانی پیشینههمینبه
هاي صلیبی هاي مسیحی در جریان جنگقدمت ماجرا را تا اتحاد دولتاچرا ما نتوانیم حت

به عقب ببریم؟!
چه کند؟ از طرفی نگري و هارتداند با تئوري ت که کاراتانی نمیاسجایی مشکل از آن

شود که آن رامانع از آن میفارس خلیجطلبی آمریکا از بعد از جنگتاریخ واقعی توسعه
»  قدرت منتشر در فضا«ي فوکویی بخواند و از طرف دیگر ایده» امپراتوري«صرفاً 

کننده است.اش وسوسه، براي»مکانی نداردامپراتوري مکانی است که «صورت که اینبه
در » سمیر امین«، به فرازي از »امپریالیسم«ي کژفهمی کاراتانی از براي درك ریشه

هاي نگري و سازيزیبایی سادهکنم که در آن امین بهاشاره می» امپراتوري و توده«ي مقاله
کند:هارت را روشن می

ي آن از دهندههاي تشکیلتمایز کردن ویژگیقصد مبه» امپراتوري«ي انتخاب واژه«
هاي معرف امپریالیسم است. با این تعریف امپریالیسم به بُعد صرفاً سیاسی آن تقلیل ویژگی

ترتیب اینولت به وراي مرزهاي آن، و بهکند، یعنی گسترش قدرت صوري یک دپیدا می
).97: 1388(امین، » شودامپریالیسم با استعمار یکی می

و هم توانیم نتیجه بگیریم که هم دوران امپریالیسم سرآمده و خُب خیلی راحت می
نحوي بتواند شویم که بهاي میورديهاي من درآکار ابداع ایدهبهامپراتوري، درنتیجه دست
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یا » مکاني مکانِ بیمثابهامپراتوري به«هد. ابداعاتی نظیر ي جهانی را توضیح دنظام سلطه
»!ي امپریالیسم امپراتورانهمثابهیسم بهنئوامپریال«

ش قادر اشود که پردازندگانجایی تاریخ فداي نظریه میهایی، از آنبنديدر چنین صورت
ي مارکس به تبعیت از گروندریسهوودسینزمیکچه را که خواهند که آنستند و نمینی

ند. ا، دریاب»داريسرمایهبودگی ن و خاصدبوتاریخی«اش است، یعنی درصدد توضیح
داري وجود دارد. لیسم سرمایهداري و امپریاتفاوتی مشابه بین امپریالیسم غیرسرمایه

در » سیاسی«و » اقتصادي«روهاي جدایی قلم«ي وود با تکیه بر ایدهز سینمیک
دهد:) این تفاوت را چنین توضیح می35-67: 1386وود، سینز(نک به: میک» داريسرمایه

مدد قهر فوق اقتصادي، فتح نظامی و اغلب حکومت هاي قدیمی استعماري بهامپراتوري«
تواند داري میشدند. امپریالیسم سرمایهسیاسی مستقیم بر منطقه و اتباع آن مسلط می

ي از اسلحهجمله استفاده ي، و دخالت در نیروهاي بازار، ازحکومت خود را با وسایل اقتصاد
).29: 1388وود، سینزمیک» (بدهی، اعمال کند

دارانه دارانه با غیرسرمایهمعنی نیست که تنها فرق امپریالیسم سرمایهایناین توضیح اصالً به
هاي زندگی اجتماعی است، و هدف از از دیگر ساحت» شدگی اقتصادفک«در 

نگاهی به افزایی سرمایه در تمامی دنیاست. هاي کنونی، ایجاد بازار براي ارزشکشورگشایی
و نیز رقم » یافتهتر توسعهمناطق کم«هاي بلندمدت خصوصی در گذاريمیزان سرمایه

هاي چندملیتی در کشورهاي متروپل، و هاي شرکتگذاريمربوط به فروش و سرمایه
، حاکی از آن است که پیچیدگی نسبت میان »جنوب«و » شمال«تعمیق شکاف بین 

از سوي دیگر بیش از زمانی » سازيجهانی«و » دولت«سو و از یک» سیاست«و » اقتصاد«
داري است چراکه بنا دارد تا ي سرمایهپنداشت امپریالیسم باالترین مرحلهاست که لنین می

روي سرمایه بگشاید.ي جدیدي بهبازارها
سازي را در کار اي از سادههاي مشابههم ما نمونه» تکرار در سرمایه«خصوص چنین درهم

»  ي ژوگالرچرخه«راحتی به به» سرمایه«تمامی تالش مارکس در بینیم: میکاراتانی
خودِ اقتصاد سازوبرگِ سازگارشدنِ خودبه«به » خودگستري سرمایه«شود و ترجمان می

اسمیت باشد. » هاي نامرئیدست«ي تواند یادآور ایده، که تنها می»داريسرمایه
براي توضیح چرایی خودآیینی و » تولید«عوض به» مبادله«سیاق دست گذاشتن بر همینبه

را به » دولت«ها که مارکسیستدي از اینمناستقالل دولت از خودآیینی سرمایه و گله
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هاي ادواري پاسخ ي اسرارآمیز علت بحرانلهابه مسکوزو اونوپاس دادند و فقط » روبنا«
کننده داده است.قانع
هاي مارکسیستی ي بحثخبري کاراتانی از توسعهبیگویی و همه مغلقتوان از اینمی

سال از 119حیرت کرد؛ تو گویی که او از خواب اصحاب کهف بیدار شده و پس از گذشت 
»  بحران هاي ادواري«و » دولت«کس به مرگ مارکس، حیران از این است که چرا هیچ

توجه نکرده است!
ي ي سرمایه، دربارهکتاب (دربارهفارغ از این نکته که مارکس طرحی براي انتشار شش

نظر المللی و بازار جهانی) درارت بیني دولت، تجي کارمزد، دربارهمالکیت زمین، درباره
ي بر نقد اقتصاد اسهميداشت که به دفعات (در نامه به السال، انگلس، ویدمایر و مقدمه

دیالکتیکی در تحلیل بنا به تبعیت از یک منطق » دولت«سیاسی) به آن اشاره کرده بود، و 
انباشت «نظیر او از وقایع فرانسه و نیز فصل مربوط به بود مجلد چهارم باشد، تحلیل بی

واره براي مارکس در هم» دولت«که ، دلیلی است بر آن»سرمایه«د اول در جل» اولیه
ش حائز اهمیت بوده است. اما از سوي دیگر پی» داريسرمایه«و » سرمایه«اش از تحلیل

-اند که روبناي سیاسیها هرازچندگاه تصدیق کردهمارکسیست«کشیدن این مدعا که 
اند له تعمق نکردهادارند؛ اما هرگز در این مس» استقالل نسبی«یا » خودآیینی«ایدئولوژیکی 

به «گردن مارکس که دنبال آن انداختن تقصیر بهو به» استخودآیینیکه چرا دولت واجد
انگیز است. در ابتدا شدت حیرت، به»کندنظر می»هاي تولیدشیوه«ي زاویهتاریخ از 

شان در تحلیل ي نسبت تولید و مبادله و جایگاهبپردازیم به اتهام اول و سپس درباره
صحبت کنیم.

اند و ي دولت پرداختهلهاوفور به مسها بهسو، غالب مارکسیستاینکم از زمان لنین بهدست
لحاظ » روبناي داراي استقالل نسبی از زیربنا«ي مثابهان صرفاً دولت را بهکه ایشاین

است. پیش از » ارکسیسم آلتوسريم«کردند، صرفاً متعلق به یک نحله از مارکسیسم، یعنی 
اتحاد «ها، مناقشات بسیاري به میانجی وجود و آلتوسريآلتوسربه عرصه گذاشتنپا 

ها درگرفت. داري میان مارکسیستدولت در نظام سرمایهي جایگاه رهدربا» جماهیر شوروي
و بتلهایم، تونی کلیفگرفته تادونایفسکایاو لوکزامبورگو بوخارینو هیلفردینگاز 

صورت کامال مستدل هم ؛ به…ووودسینز میک، پوالنزاس، میلیبندمعاصرترهایی چون 
اي نبوده تنها دولت عنصري حاشیههاي برخی از ایشان نهتوان نشان داد که در تحلیلمی
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هم بر این باور آلتوسري که روبنا » روبنا«و » زیربنا«ي است بل در خصوص رابطه
از زیربنا دارد، نبودند.» استقالل نسبی«

خودآیینی دولت «ي اش بر ایدهآخر تحلیلتواند تابهکه آیا کاراتانی میاما بپردازیم به این
که خاطر اینشک منفی است، نه لزوماً بهنبماند؟ پاسخ بدو» مستقل از خودآیینی سرمایه
اش با کاراتانی در بخش پنجم مقاله». ي اروپااتحادیه«خاطر ما با او موافق نیستیم، بل به

براي مقابله با آمریکا » ي اروپااتحادیه«گونه هکه چدر توضیح این» ي کنونیمرحله«عنوان 
د:نویسگیرد، میو ژاپن شکل می

را تشکیل دادند » ي اروپااتحادیه«هاي اروپایی، براي مقابله با امریکا و ژاپن بود که دولت«
»  نفی«توان تفویض کردند. این را نمی» اَبَردولت«و قواي نظامی و اقتصادي خود را به یک 

که داري جهانی یا بازار جهانی است داد کرد؛ زیرا زیر فشارِ سرمایهدولت مدرن قلم]هگلی[
bloc(گونهدولت بلوكشوند و قسمیها متحد میدولت state تشکیل ») اياتحادیه«یا

»دهند.می
خودآیینی دولت «طور باید به را چه» داري جهانی یا بازار جهانیزیر فشار سرمایه«عبارت 

ربط داد؟ معلوم نیست دولتی که کاراتانی مدام از » مستقل از خودآیینی سرمایه
گونه موجودي است و آیا اساساً وجود خارجی دارد یا نه. او اصرار گوید چهاش میخودآیینی
دولت وجه حاکی از زوال و محو هیچین بهرکنِ ملّیت از اعتبار افتاده است؛ اما ا«دادر که 
تواند با دولتی دیگر متحد ي دولت است که یک دولت میخواست و ارادهفقط به]و[نیست. 

که او قادر نیست انگاري کاراتانی را نشان دهم و اینکه سادهبراي این». پیمان شودهمیا 
»  دولت«از اعتبار افتاده، » ملیت«که حالیاي براي این بیاورد که چرا درهیچ دلیل تجربی

کنم که اشاره می» دیک ریان«ي مهمی از هشود، به قطعروز بر اعتبارش افزوده میبهروز
تصور نیست:داري، دولت بدون ملت قابلگونه در وضعیت تاریخی سرمایهههد چدنشان می

مرکزي ملیت در انباشت جهانی، ي مالی، تصویر روشنی از نقش المللی شدن سرمایهبین«
هاي شرطتمامی پیش…اي و کامپیوتريوارهآوري ماهدهد. ترکیب فنروي ما قرار میپیشِ

ي مالی، جهت برابر ساختن نوکالسیکِ جریانِ سرمایه» بازار کامل«فنی الزم را براي 
ملی نیز هاي مالی فراهم آورده و از مرزهاي ها و موقعیتهاي بازده در سرتاسر جبههنرخ

ي مالی منش ملی خوبی مشخص شده است که سرمایهبه…اینوجودفراتر رفته است. با
اندازها و مند براي برابرساختن پسرا حفظ کرده است و فاقدِ حرکتی نظامخود

هاي رایج ملّی نظام مالی جهانی که ترکیبی از پول…ها در هر ملت استگذاريسرمایه
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ها ملت-تواند فاقد بُعد ملی باشد؛ چراکه دولتشدن نمیدهد که جهانیاست، نشان می
گونه شدن آنشوند، جهانیمحسوب می» یشی خومل«پذیري جهانی پول ول سنجشومس

اشت کن کردن بعد ملی انبریشهيمثابهي آن بهرفتهشکل پیشدرارسد، حتنظر میکه به
فرآیندِ تدریجی اضمحالل بُعد ملی » آغاز«معناي بهنیست. در حقیقت جهانی شدن حتا

ي انجام آن با اعصار هرچند شیوهعمالً بازتولید بُعد ملی است، نیز نیست. انباشت جهانی،
).120-21: 1386(به نقل از هارمن، » گذشته متفاوت است

ي بدیل هم باید راي ارائهشود، طبیعی است که باز تحلیل کنار گذاشته می» ملت«وقتی 
هاي مردم.شد نه توان انقالبی توده» سازمان ملل«هاي دولتی، نظیر دامان بلوكبهدست
است اما نه در آن» ي تولیدشیوه«ش ابا دارد، اکه کاراتانی از باز کردنسیاهیيجعبه

هاي گوناگونی است، اما ي منطقهکه دربرگیرندهعین اینمند آلتوسري که درتلقی غیرنظام
معنی شکلی از ، بل به»جناب اقتصادعالی«شود اش میي نهاییکنندهآخر تعییندست

شود و اي استخراج میي خاص و ویژهشیوهدر آن به» نشدهکار اضافی پرداخت «جامعه که 
تصادي یا منطقی بیهوده است که بخواهیم در آن، اولویت را به منطقی اقتامپسونقولبه

ها را دربرگرفته و است که سایر رنگنوري عمومی «قول خود مارکس اخالقی بدهیم. به
).78: 1383سینز وود، میک(به نقل از: »دهدها را تغییر میویژگی آن

ي کنندهکه تضمینـ »ي تولیدشیوه«ي ایدئولوژي یک اعتبار دولت، نهاد پیکریافتهاینبه
اي که از طریق آن ترین شیوهعنوان اصلیبه» گذاريقانون«است که ـهست اش هم تداوم

چیز است و همعنی آن نیست که سرمایه همشود، در یدِ اوست. این بهممکن می» انباشت«
ست که دولت جزء »زاکل خودارزش«ي یک مثابهبه» سرمایه«چیز، بلکه درك دولت هیچ

زیبایی توضیح گی دیالکتیک دولت و سرمایه را بهمهم آن است. تونی اسمیت پیچید
دهد:می

سرمایه، /بر قرارداد و مالکیت، تنظیم پول و روابط کارمزديتعریف و تحکیم حقوق مبتنی«
ي آموزش، کارآموزي نیروي قوانین شرکتی، نظارت بر مدارهاي گردش سرمایه، ارائهتعدیل 

ها، تدارك پایگاهی ها، دخالت در امور تحقیق و توسعه، مدیریت بحرانکار، ایجاد زیرساخت
رو جغرافیایی ناگزیر به قلمهمگی به…هاي حاکم، وبراي ایجاد خودآگاهی سیاسی بلوك

دهد، نه مفهوم حقوق تشکیل میي هر دستگاه دولتی معینی رادغهچه دغنیاز دارند. آن
طور کلی، بلکه حقوق مالکیت مالکان معین و زنده و حاضر در این مکان مشخص است، به

طور کلی، بلکه نیروي اجتماعی این نوع پول خاص در ي هر دولت معینی نه پول بهلهامس
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ي فرازهاي موجود در هر همه…مه دادتوان اداطور میاین مکان معین است، و همین
نوع هر گونه که فرض خود متکی است، همانعنوان پیشجریان گردش سرمایه به دولت به
داري در نهایت مبتنی است بر تملک ارزش اضافی تولید اعمال قدرت توسط دولت سرمایه

ضروري براي طور توأمان گرایشی سرمایه به]حالبااین[…شده در جریان گردش سرمایه
که حاوي هم ایني یک دولت دارد ورو ارضی تحت ادارهعملکرد در چهارچوب یک قلم

گذاري مستقیم خارجی، و جهت انجام و گسترش تجارت، سرمایهگرایشی ضروري در
رو جغرافیایی هاي سرحدات قلممنظور فراتر رفتن از محدودهي مالی بهیابی سرمایهجریان

)290و 1391:306(اسمیت، » است
د و این آقاي کاراتانی است که ها به دولت نپرداختنپس چنین نیست که مارکسیست

ي باره بر این نقصان بزرگ نظري در تاریخ اندیشهخواهد یکمثال یک قهرمان میبه
يبه تاریخ از زاویه«بزرگ مارکس که مارکسیسم فائق شود. اما برسیم به تقصیر 

نهد:و مبادله را به کناري می» کندینظر م» هاي تولیدشیوه«
در » مبادله«که باز هم این کاراتانی نیست که مبدع محوریت قرار دادن عنصر اول آن

دگرگونی «کتاب تحلیل است. پیش از او و بیش از هر متفکر چپ دیگري، کارل پوالنی در
مبادرت به چنین نی کار بستن چنین تحلیلی اقدام کرده است. اگر پوالبه بهنسبت» بزرگ

ازار کرد و ش را استوار بر روایت دقیقی از تاریخ تکوین نظام باکم تحلیلکاري کرد، دست
ي آشیل تحلیل او اش توصیف و تبیین کند. پاشنهمبناي فرضیهسعی نکرد تاریخ را بر

توان گفت؟ي مارکس چه میشود. اما دربارهي بدیل میي ارائهجایی است که آمادهآن
طور به» گروندریسه«ي مارکس در مقدمهوسط است. » روش«اي است که پاي جا نقطهنای

مبسوط پیوند متقابل چهار سپهر تولید، توزیع، مصرف و مبادله را با تحلیلی عمیق روشن 
به جایگاه مبادله در پرهیزم و صرفاًجا از بازگویی شرح مارکس میکند. من در اینمی

کنم:اشاره میارچلو موستو ـشرح ما اتکا بهتحلیل او ـ ب
»  هاها و تواناییي فعالیتمبادله«تنها گاه نهی از تولید است، آنوقتی بپذیریم توزیع، جزی

مام شده الزم است، بلکه ي محصول تي مواد خام براي تهیهمیان نیروي کار و نیز مبادله
ها نیز کامالً توسط فروشندهي بینشود؛ مبادلهناپذیر از تولید شمرده میی جداییجزی

اي سازد. مبادله از تولید فقط در مرحلهرا می» فعالیت تولیدي«شود و تولید تعیین می
در اگردد و نه سود؛ که حتشود که محصول مستقیماً براي مصرف مبادله میمستقل می

لید اختار تونشان آن توسط تکامل و سهاي سرشتاین حالت نیز شدت، مقیاس و ویژگی
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که تولید، توزیع، استگیرد، یکی اینس از این توضیح میاي که مارکشود. نتیجهتعیین می
و » دهندواحد تشکیل میاند و تمایزاتی را درون یکاعضاي یک تمامیت«مبادله و مصرف 

تنها ابژه براي سوژه، بل سوژه ، فرآیندي است که در جریان آن نهکه چون تولیددیگر این
کردن در بین سه جزء »عنصر مسلط«شود، لذا تولید را بدل به ابژه خلق مینیز براي

ي آغاز واقعی است که از آن فرآیند تولید همیشه از نو آغاز روست که این نقطهدیگر، از آن
ي معین و نیز مناسبات معینی را بین این شود: تولید معینی مصرف، توزیع و مبادلهمی

:  1389تر نک: موستو، ي بیشکند (براي مطالعهوت تعیین میي متفاسپهرهاي چهارگانه
45-38.(

، نظامی مستقل را »اصل بازتوزیع«بر ي مبتنیي مبادلهمثال شیوهکه برايبررسی این
اعتبار است که ما شاهد فرایند اینلت در مرکز آن واقع شده و بهوجود آورده است که دوبه
شود که به اتکاي تمرکز بر سپهر اش آشکار میناتوانیجاییهستیم، آن» تکرار در دولت«

داري با هاي سوسیالیسم، کمونیسم و سرمایهمبادله، اما خارج از کلیت تولید، تفاوت
شود؛ که در یکی این روابط در فروکاسته می» روابط سیاسی و حقوقی«دیگر، صرفا به یک

، در یکی در خدمت مبادله ]نیسمکمو[است » مثلبهاصل معاوضه«مبناي مبادله برخدمت
اصل «مبناي و در دیگري در خدمت مبادله بر]مسوسیالیس[» اصل بازتوزیع«مبناي بر

گذاري هدفوار ـ و نه کاراتانی ـترتیب، در قرائت پوالنیاین. به]داريسرمایه[» سود
بر ام مبتنیبازار توسط بازندگان نظسیاسی، معطوف خواهد بود به تسخیر نهاد دولت و

نهاد«آخر حاضر نیست از جاست که دستناتوانی استدالل در این». ي کاالییمبادله«
دست اساساً کلید حل معما بهنظر کند و در بدترین شکل ـ تحلیل کاراتانی ـصرف» دولت

دولت «را احتماال در یک اش شود. این بدیل شکل نسبی تحققواگذارده می» سازمان ملل«
واره در آروزي یک کوبا یا شوروي تجربه کرد و هم1970ي سبک اوایل دههبه» رفاه

دموکراتیک از حیث سیاسی باقی ماند. بدیل مارکسی اما ضمن توجه به اهمیت مبارزات 
ملی و استقالل سیاسی (بنگرید به تحلیل مارکس از مبارزات ملی در هندوستان، ایرلند، 

اش از کار افتادن بیند که شرط ضروريبعادي جهانی میرا در ا» بدیل«واره لهستان)، هم
متمرکز » کلیت«یک يمثابهبه» تولید«خاطر بر همینیقاً بهاست، و دق» قانون ارزش«

ي تغییر بندي پوالنی، سوژهدانم به این اشاره کنم که در صورتشود. اما الزم میمی
ها (دولت، فروش آني خریدوهندهده نهادهاي سازماناند و ن»هاي مصرفیارزش«وضعیت، 

سازمان ملل و نهادهاي وابسته به آن).
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هاي به چرخه» سرمایه«ل غنی مارکس در جا اشاره کنم که فروکاستن تحلیهمین
در تحلیل، » مبادله«، دقیقاً ناشی از همین محوریت قرار دادن »ژوگالر«وکار کسب

ي هاي چندین دههتالشآخر تمام دسترجاع به ساختار تولید است که ابی
، »هاروي«، »مزاروش«، »برنر«، »مگداف«، »یزيسوی«چون اي همهاي برجستهمارکسیست

سازوبرگِ سازگارشدنِ «ي گرایانهراستيرا به ایده» بحران«براي تبیین …و» پانیچ«
کاهد.فرومی]ی آدام اسمیتنامریبخوانید دست [» داريخودِ اقتصاد سرمایهخودبه
نخواهد نداشته و » قانون جمعیت«داري هرگز ربطی به بحران ساختاري نظام سرمایهعامل 

»  کار-ي ارزشنظریه«که مارکس در مواجهه با به چرایی اینداشت. ظاهراً کاراتانی حتا
کار تدوین تئوري خویش شد، بهکیدش بر همین عامل جمعیت، دستسبب تأریکاردو به

بود. مارکس در » ي زمانمساله«ساختاري براي مارکس، آشنا نیست. عامل اصلی بحران
بودگی این داري به این نتیجه رسید که، خاصي نظام سرمایهاش دربارهجریان مطالعه

مبناي که برگردد به اینهاي پیش از خودش، برمیبه دیگر شیوهي تولید نسبتشیوه
تر کار الزم (کار کاهش هرچه بیشتر کار اضافه (کار پرداخت نشده) و افزایش هرچه بیش

»  بحران مصرف ناکافی«معنا اینیابد. بهبنا شده و تکوین میپرداخت شده) براي تولید کاال، 
بحران گرایش نزولی «است را باید ذیل» کار«ي عنصر اي که متوجهبنديعنوان صورتبه

رنظر گرفت. علت است، د» سرمایه«اي که متوجه عنصر بنديعنوان صورتبه» نرخ سود
»  سرمایه«داري، است اما در جریان تکوین سرمایه» ارزش«عامل » کار«که هرچند استآن

که خاطر استاینشود. بهداري تبدیل میرمایهي سي جامعه»کالن سوژه«به 
افزایی ارزش ارزش-داري است، نه علّت آن. تداوم خودنشانگان بحران سرمایه» گراییمالی«

»  کارمقاومت نیروي «و » منطق سرمایه«ي میان لی را باید در دیالکتیک پیچیدهتا زمان فع
جو کرد، نه دور تناوب لیبرالیسم، وها، جستیک از آنهاي نهفته در هرو دیالکتیک
امپریالیسم.

خیلی ساده». تکرار در انقالب«کاراتانی در بحث از » اعداد مقدس«و اما برسیم به ماجراي 
هاي در خصوص نسبت انقالب» 60«و » 120«بر اعداد بندي هگلیِ مبتنیدر برابر صورت

توان پرسید: به چه دلیلی نباید دیگر، میبا یک» 1968«و » 1917«، »1848«، »1789«
هاي شورش سپوي«، »شروع مقاومت فلسطین«، »انقالب کوبا«، »انقالب چین«

را در تحلیل وارد …و» نبرد الجزایر«، »رانانقالب ای«، »کمون پاریس«، »هندوستان
خورند و دور تناوب هم میچون اعداد مقدس آقاي کاراتانی بهکنیم؟ پاسخ روشن است: 
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ش اکانت هم حواسکه حتاتر اینهمه مهمشود. ازمیلیبرالیسم، امپریالیسم دچار اشکال
صلح «ي الب فرانسه رسالهحوش بعد از انقواطر گل روي کاراتانی در همان حولخبوده به

را نگاشته است تا مبادا تاریخ جور دیگري رخ بدهد.» جاویدان
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گردشگري تئوریک یا انسجام نظري؟
فروغ اسدپور

»انقالب و تکرار«نام ن کاراتانی در سایت تز یازدهم بهي کوجیترجمه و انتشار مقاله
» چپ پسامارکسیست«نام فکرانی که بهکه روشننوید امیدبخشی باشد براي اینتواندمی

پیش ازداري و نقد آن را بیشسرمایهشوند اهمیت اقتصاد سیاسیدر ایران شناخته می
جدي گرفته و این سنت متداوم و عمیق فکري را هم در سطح نظریه، هم در سطح 

کار بندند.هاي انضمامی تاریخی بهشناسی و هم در سطح تحلیلروش
گردشگري «فکري ایران و بخشی از روشن» تکرار تاریخ«تواند چنین میاما این ترجمه هم

هاي نظري گوناگون و ناتوانی براي برقراري پیوند میان آن باشد که با معرفی نحله» تئوریک
وضعیت منظور تحلیل ي ایران بهها در جامعهي آنها از سویی، و کاربست خالقانهاین نحله

فتگی فکري و عملی در کشور کمک شایانی تنها به رفع آشتاریخی ما از سوي دیگر، نه
قدر فکري آن بهي ایران و فضاي روشناست. جامعهنکرده که شاید به آن دامن نیز زده 

ها رنج برده گونگی کاربست آنهو روش و چقدان انسجام تئوریک، از فقدان فکر کافی از ف
ي ایران هجامعگویی به این معضل جدي در ي ما براي پاسخاست؛ چه خوب است همه

رو به ترجمه و تألیف و چاپ هاي حاد پیشِحال با توجه به ضرورتاقدام کنیم اما درعین
سنت پراتیک علمی منابعی رو بیاوریم که به انسجام تئوریک، به خالقیت فکري و پاگیري

ار چون کاراتانی با رویکرد تئوریکی بسیرسد برگزیدن افرادي همنظر نمیکمک برساند. به
ن مسیر به چیز به کالفی سردرگم شبیه است بتواند در اینامنسجم و آشفته که بیش از هر

چون بدیو، ژیژك، وگذار بین نویسندگانی همرسد گشتنظر نمیضمن بهما کمک کند. در
رسد نظر نمیراتانی داشته باشد. بهمندي به کاالقهامبن و نظایر آن ارتباط چندانی با عآگ

انفجاري ناگهانی و نامنتظره در يمثابهداد بهرخـ » دادرخ«مبلغان يبهمثابین آنان به
ي رزمنده، مبلغان ژهمبلغان شجاعت اخالقی و ایمان به نیروي سوـ وضعیت مستقر

مائو گفته است طور که(آن» ببر کاغذي«يمثابهحساب نیاوردن دگر بزرگ بهاستراتژي به
سو، و کاراتانی این اند) از یکآن را بیان داشتههاي مختلفشکلو بدیو و ژیژك به
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و حفظ وضعیت مستقر از راه سازمان » گراییتدریج«پرداز تکرار تاریخ و استراتژیست نظریه
گونه هوگذار و توریسم تئوریک. چملل از سوي دیگر پیوندي وجود داشته باشد؛ مگر گشت

ي طلبانهرا با سیاست تسلیم» غذيببر کا«حساب نیاوردن توان سیاست رادیکالِ بهمی
زمان رواج داد و تبلیغ کرد؟طور همکراسی بهودمسوسیال

» داري صنعتیسرمایه«پایان رسیدن نباشد که کاراتانی از احتمال بهسببشاید بی
پایان خود برسد ابراز داري اصوالً بهشاید روزي سرمایهکه گوید اما در برابر احتمال اینمی

محتومحدّيصنعتیداريسرمایهکهواقعیتاین«نویسد: کند. کاراتانی میتردید می
مطلبیرسد،میخودپایانبهداريسرمایهکهواقعیتاینواستمطلبیکدارد،
انفالب و ظهور عروج ضدّ«حلی هم که براي نجات بشریت از چنگال و راه. »دیگر
کراسی).ودماست (شعار سوسیالکند، تقویت سازمان ملل ارائه می» هاي جهانیجنگ

که معضل ي کاراتانی را به اختصار برشمارم و بگویم هاي مقالهکنم ضعفدر زیر سعی می
ي بین سرمایه و دولت و در این کند همانا رابطهپنجه نرم میوتئوریکی که او با آن دست

هاي پرغناي با بحثاشسبب ناآشناییاست، اما بهداريسرنوشت سرمایهراستا
شناسی هاي مربوط به روشویژه بحثي سرمایه و دولت و بهي رابطهمارکسیستی در زمینه

گویی جهت نوعی ضدونقیضهمیناري دچار سردرگمی شدید و بهداقتصاد سیاسی سرمایه
رسد با نظر میحال بهدرهماننشان خواهم داد. هایی از آن راشود که نمونهتئوریک می

رابرت -تام سکین-داري که از سوي کوزو اونوسرمایهشناسی اقتصاد سیاسی کاربست روش
) تکامل یافته، بتوان از 2007، 1999، 1991آلبریتون (نگاه شود به رابرت آلبریتون 

در که» مایهپذیري دولت از سرسلطه«یا » استقالل دولت از سرمایه«هاي کاذب دوگانه
ي خورد، پرهیز کرد. قادر نیستم در قالب نوشتار کنونی گسترهچشم میي کاراتانی بهمقاله

اش را توضیح دهم، اما امیدوارم در آینده بتوانم مقاالتی تاریخیاین روش و نیز موضوعیت
زمینه اداي سهم کنم.اینترتیب به بحث درایندر معرفی این روش ارائه و بهرا 

؟»فراتاریخی«تاریخ از طریق ساختارهاي تکرار 
تکرار «ي یاد شده قرار است نظرگاه مارکس پیرامون رسد مقالهنظر میآغاز مطلب بهدر 

شود که تدریج روشن میشرح و بسط دهد، اما به» تکرار ساختارها«را از راه » تاریخ
ي داري و ارائهدر سرمایهدارد: تکرار بحران » تکرار«ي عجیبی به نفس کاراتانی اصوال عالقه

داري و نظایر آن. در آمار و ارقام دقیق براي وقوع آن، تکرار دولت، تکرار مراحل سرمایه
ي تکرار تاریخ از راه تکرار داند که مارکس دربارهپایان مطلب خواننده هنوز نمی
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نه بازتولید و (و » تکرار تاریخ«به گفته، دقیقاً کدام ساختارها منجرساختارهاي تاریخی چه 
ي این ساختارها با هم چیست. چرا شوند و رابطهداري؟) میتغییر توأمان نظام سرمایه

خورد داري گره میمعناي اخص کلمه به تاریخ پیشاسرمایهداري بهدر سرمایه» تکرار تاریخ«
هیجدهم		توجه به جمالت خود مارکس درهاي صوري و ظاهري بیو چرا شباهت

شود: شوند؟ مثال گفته میبیان می» هاي فراتاریخیمنديشبه) قانون«(مانند نوعی به	برومر
حاصلجمهوريبطنِازمردمپشتیبانیبا	امپراتور		وشداعدام	پادشاه،1789انقالبدر«
.نامیدمی»هازدهواپسبازگشتِ«فرویدکهاسترونديهماناین.برآمدانقالباز

امپراتور.نیستپادشاهخودِ دیگرولیاست؛مقتولپادشاهبازگشتِهمانا		امپراتور	همه،بااین
سببِبه.رودمیفراتردولتملتیاشهردولتمرزهايازکهاست»امپراتوري«یکمظهر

تکرارهازمانوهامکاندیگردر»سزار«دادرخرسدمینظربهکهاستساختاراین
هاي این شباهتهیجدهم برومررسد که مارکس در نظر نمیکه بهلیحادر.»شودمی

شدن د: مثال زاییدهي فراتاریخی بدانساختارهاي تکرارشونده» تکرار«ظاهري را ناشی از 
از مرزهاي جغرافیایی خویش؛ دولتشهر یا ملتسبب فرارفتن یک واحد دولتامپراتوري به

» الکن«خاً معین، با ذهن و زبان ي واقعیت مادي و تاریها را در سطح رابطهکه وي آنزیرا
دهد، یعنی هستی ناك تاریخی مورد بحث قرار میعوامل انسانی درگیر در تحوالت شتاب

تواند ها نمیها روان است و ذهن و زبان آدماجتماعاً معین تاریخی گاهی پیشاپیش انسان
ابزارهاي مفهومی و یا » روح مردگان گذشته«ها دلیل این انسانهمینآن را دریابد، و به
تاریخی جدید خود را درك -طلبند تا شرایط اجتماعیها را به یاري میآیینی و نهادي آن

هایی که در گذشته وجود اگر نهادها، نمادها، روابط یا پدیدهحتاکرده و سازمان دهند. 
ي همان ها داراتوان گفت آنشوند، باز نمی» تکرار«اند در دوران مدرن بورژوایی هم داشته

ها در شرایط جدید را کارکرد و معناي قدیمی خویش هستند. برعکس بازنمایان شدن آن
شان را گواه وجود که بازپدیدار شدناي مدرن بورژوایی فهمید و نه اینباید با منطق دنی
دي معنا تقدم توضیحی با وضعیت جدیایناریخی تکرار شونده دانست. بهساختارهاي فرات
ها کمک خواند و براي مدتی از آنخدمت خویش فرا میهاي قدیمی را بهاست که پدیده

ها یا هتقلیل به آن پدیدگیرد تا روي پاهاي خود بایستد، ولی خود هرگز قابلمی
توان دولتی از مرزهاي معمول خویش را نمیمعنا فراتر رفتن ملتایننیست. به» ساختارها«
دهد؟ پس که ظاهر فریب میدانست. مگر نه این» تاریخیفرا«اي سادگی تکرار پدیدهبه

ظاهر تکرار شونده نیازمند تحقیق است تا به» قدیمی«هیت کنونی این پدیدار شناسایی ما
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» جدید«تاریخی -هاي اجتماعیو کدام سازوکار» جدید«هاي بدانیم کدام وضعیت
اندرکار پیدایش آن هستند.دست

ان از آن توپردازد که میانقالبیون روسیه به موضوعی میهاي خود با نگاريمارکس در نامه
هاي گوناگون سرمایه در بخش«نویسد: نظر کمک گرفت. او میي موردبراي توضیح نکته

رو شدند. ههاي روم باستان با آن روبام که پلبینجلد اول، تلویحاً به سرنوشتی اشاره کرده
کردند. در جریان ي خود را شخصاً کشت میطعهآنان اساساً دهقانان آزاد بودند، هر کدام ق

شان و معاشمالکیت شد. همین حرکت که آنان را از وسایل تولید تاریخ روم از آنان سلب
بزرگ پولی نیز هايتنها مالکیت بزرگ ارضی بلکه در ایجاد سرمایهجدا کرد، در تشکیل نه

چیز جز هاي آزاد و فاقد همهسو انسانقشنگ، از یکترتیب، یک صبح ایننقش داشت. به
شده و آماده براي استثمار نیروي کار خود، و در سوي دیگر مالکان تمامی ثروت کسب

دبگیر، کارگران مزبه اتفاقی افتاد؟ پرولترهاي روم، نهکارشان، رویاروي هم قرار گرفتند. چه 
جنوب ایاالت متحد باطل تبدیل شدند که بیش از کسانی که در والناسی عاطلبلکه به عوام

ها مقابل آنچه دربردند؛ و آنشوند در فقر مطلق بسر مینامیده می» سفیدهاي فقیر«
دادهایی با ترتیب، روياینداري بود. بهداري بلکه بردهایهي تولید سرمگشوده شده نه شیوه

امالً کننده، که در بسترهاي تاریخی متفاوتی رخ داده بودند، به نتایجی کشباهتی خیره
آسانی بتوان هر کدام از این تحوالت، شاید بهيي جداگانهمتفاوت انجامیدند. با مطالعه

فلسفی -ي عام تاریخیکلید یک نظریهکلید این پدیده را یافت. اما درك آن هرگز با شاه
روسی:راهومتاخرمارکس» (شود که فضیلت برترِ آن فراتاریخی بودن استحاصل نمی

، به کوشش تئودور شانین، ترجمه در دست انتشاري از حسن پیرامونیامعجوومارکس
مرتضوي).

گوید و سخنی نمی» تکرار ساختارهاي فراتاریخی«جا از باید توجه کرد که مارکس در این
که درك تاریخ تنها از این راه هاي تاریخی است زیراي نمونهانهي جداگخواهان مطالعه

ممکن است.
مفاهیمخلطوگراییغایتتئوریک،التقاط

التقاط شدید تئوریک، فقدان انسجام چارچوب توضیحی، ابهام و ضعف شدید در 
تئوریک مفهوم شناسی، فقدان توضیح مفهوم سرمایه و مفهوم دولت، حذف اولویت روش
کننده، آشفته کردن ي توضیحی قانعهاي مبادله بدون ارائهنفع شیوههاي تولیدي بهشیوه

داري، تحریف تضاد سرمایه با کار و طبیعت و تاریخ سرمایه» منطق سرمایه«مرز بین 
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عنوان دو ارزش مصرفی سرکش و متمرد که در برابر سرمایه و منطق خودگستر آن در به
دهند (گیرم یکی آگاهانه و دیگري ناآگاهانه)، ایجاد سطح تاریخی مقاومت نشان می

ي بحران و دولت در بارههاي مارکس درمفاهیم و بحثهاي بسیار جدي پیرامون آشفتگی
در این مجال هاتک آنتوان به تکهاي جدي مقاله است که نمیداري از ضعفسرمایه

عام تاریخی نیز در این »منديقانون«گرایی و ایجاد همه، نوعی غایتپرداخت. جداازاین
داري ي احتمال پایان یافتن سرمایهبارهردید کاراتانی درجز تخورد که بهچشم میمقاله به

بهعظیمرکودهايیاحادهايبحران«ي زیر هم اشاره کرد: به دو نمونهتواندر آینده می
خ و روند آتی ي تاریبارههاي قطعی درصدور چنین حکم.»انجامندمی»انقالبضدّ«برآمدن

به مسیر توجهی او نسبتکند یا از بینفس فراوان نویسنده حکایت میآن یا از اعتمادبه
کند. هاي قطعی پیروي نمی»منديقانون«سادگی از انداز تاریخ که بهخم و پر دستوپرپیچ

هندوستان،وچینتوانتوسعهنفس…«نویسد: کاراتانی باز در جاي دیگري می
بااجهمیندر.»نهادخواهدخویشکارپایانرودررويراجهانیداريسرمایه

روزينیستمعلوماصالًاگرهستیم،روهروبکاراتانیهايگفتهدرتناقضنخستین
بینیپیشنویسندهچرانخست)گراییغایت(برسدخودکارپایانبهداريسرمایه

خویشکارپایانرودررويجهانیداريسرمایههندوچینعروجباکهکندمی
دوم)؟گرایی(غایتگرفتخواهدقرار

اطالعی او شاهد نوعی خلط جدي مفاهیم نیز هستیم که معلوم نیست از بینزد کاراتانی
انگاري تئوریک شخص گیرد یا علت سهلبه محتواي این مفاهیم سرچشمه مینسبت

اوست. مثال نزد او هرگز روشن نیست که امپراتوري و امپریالیسم چه تفاوتی با هم دارند و 
توانمیراناپلئونکشورگشایی«نمونه: عنوانشوند. بهمیهم تبدیل طور بههچ

بهکهکردتلقیدولتملّتیکامپریالیستیطلبیتوسعهازنمونهنخستین
ي سرمایه و دولت جا باز رابطه. در این»شدمنجردیگردولتملّتیکتشکیل

طور که در جاهایی از مطلب عنوان شده امپریالیسم به مخدوش شده است. اگر آن
هاي شود که نیاز سرمایه به صدور خود، دولتداري گفته میتکامل سرمایهاي ازمرحله
صورت قسیم جهان درگیر جنگ شوند دراینکند تا براي بازتداري را وادار میسرمایه

جا بحث از کشورگشایی است و نه (دقت کنید که در این» کشورگشایی ناپلئون«توان نمی
که بگوییم طلبی امپریالیستی نامید. مگر اینهصدور سرمایه به مناطق دیگر) را توسع

جنگد و مأمور تاریخ است.خواهد آمد میاي که ون دارد به نیابت از مرحلهناپلئ



51|گردشگري تئوریک یا انسجام نظري؟ 

خوردش با فرمول عام سرمایه و ي دیگر از خلط مفاهیم نزد کاراتانی یکی بردو نمونه
توجهی کامل ري بیي صنعتی است و دیگتوجه به تفاوت این فرمول با فرمول سرمایهعدم

ي آن.سرمایه هستند و نه زائده» دیگر«به بحث مارکس پیرامون طبیعت و نیروي کار که 
شانن»M’-C-M«فرمولباراسرمایهانباشتفرایندمارکس«نویسد: کاراتانی می

دیگراِلّاوباشدسرمایهتواندمییابدافزایشسرمایهکهمادامیعنیاست:داده
صنعتیيسرمایهخودافزاییکههستمنطقیيمقدمهسهبود.نخواهدسرمایه

نظامازبیرونطبیعی،منابعکهاستایناوليمقدمهدهند.میجلوهممکنرا
ازبیرون،»انسانیمنابع«کهاستایندوميمقدمهاند.پایانبیوالیزالصنعتی،
وارزانکارنیروينهایتِبیپتانسیلِ ن،ایواند.الیزالداري،سرمایهبازاراقتصاد
هاينوآوريکهاستاینسوميمقدمهوکند.میتضمینراجدیدکنندگانمصرف

يسرمایهنسبی،افزودهارزشبرايقضیهاینونیست.حدومرزيراتکنولوژي
.»کندمیفراهمصنعتی

راM’-C-Mداند که مارکس فرمول انده باشد میهر کسی که سرمایه جلد یکم را خو
رااشراهفرمولاینداخلدرتضاديیافتنباونامدمیسرمایهعامفرمول

ازنهصنعتیيسرمایهسودکهاینهمآنوکندمیبازصنعتیيسرمایهسويبه
وبگیردشکلآنازبیرونواندتمینهوگیردمینشاتگردشسپهر

تاریکگاهنهانبهوگفتهتركراگردشسپهرروشنايبایدتئوريدلیل،همینبه
موردساختاري»تکرارهاي«ازیکیتوانستمیM’-C-Mفرمولشود.واردتولید
تربیشپولکسب»فراتاریخی«خصلتفرمولاینکهزیراباشدکاراتانیيعالقه

مهسوداگريسرمایهمثالکند.میبیانراشدهگذاريسرمایهياولیهپولازايبه
عاميسرمایهفرمولدرچرخه»تکرار«ایناماگیرد.میجايفرمولاینداخلدر
تولیدکهاینیکماست.بزرگدگرگونیوتغییردوحاويداريسرمایهعصردر

چرخهخودداخلبهداردقرارچرخهپایاناضافیپولواولیهپولبینکهکاالیی
انجامچرخهاینبیرونیاحاشیهدردیگراجناس/کاالهاتولیدوشودمیبلعیده

يجامعهقلببهسوداگريسرمایهخالفبرصنعتیيسرمایهیعنیشود.نمی
انواعکهایندومکند.میخویشافزاییخودارزشتابعراآنوبردهدستانسانی

M-M’رباییيیهسرمامثالاندداشتهوجودداريپیشاسرمایهدرکهسرمایهدیگر
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ودادهدستازراخودپیشینمستقلکارکردهايM-C-M’سوداگريسرمایهو
دلیلهمینبهوآینددرمیآنتابعیتبهوواردصنعتیيسرمایهيچرخهداخلبه

درتکرارشوندهساختاریاشکلکهاستمعلومیابند.میدیگريکارکردهاي
علمیدقتقدريباکهزیرابفریبدراکاوکنجوانتقادييبینندهنبایدجااین

امااندفراخواندهخودخدمتبهراترقدیمیانواعنوختارهايساکهشودمیروشن
بودند.کهنیستندهماندیگرانواعاینکهاندکردهدگرگونچنانراهاآنماهیت

کند:میتغییرصنعتیيسرمایهخاصفرمولبهسرمایهعامرمولفپس
’M-C’-(Mp,Lp)P-C-M

وسایلنمادMpتولید،فرایندنمادPکاال،نمادCپول،نمادMدر فرمول فوق (
وتولیدابزارترکیبطیشدهتولیدجدیدکااليC’کار،نیروينمادLpتولید،
کاالدرنهفتهاضافیارزشتحققازپسکهاستاضافیپولنمادM’وکارنیروي

روشن است که در یک قطب شرایط ابژکتیو کار در شکل سرمایه و در) آیدمیدستهب
اند و ترکیب و پیوند این دو شکل کارمزدي متمرکز شدهقطب دیگر شرایط سوبژکتیو کار به

که نیروي جاآنشود. اما ازگري سرمایه انجام میدیگر با میانجیقطب با یک
نشدهتولیدسرمایهويسازیعنینیستدیگرکاالهايچونهمکاالییLpکار

مصرفیارزشکارگیريبهفراینددرداردامکانبالفعل)(وبالقوهورطبهپساست،
سرسرمایهفرماندهیتحتاششدنواداشتهکاربهیعنیسرمایهسويازخویش

پذیرجدانااوجسمازکارنیرويمصرفیارزشزیرابردارد،سرکشیوتمردبه
شودمیتولیدکهجدیديکااليکهاستروشنفوقفرمولدردرضمناست.
آنتولیدبرايشدهانداختهکارهبياولیهارزشمجموعازبیشارزشیحاوي
فرمولدردقتابشود.میتربیشپولتحققموجبنهایتدرهمینواست

روهروبادفیتصواتفاقیسودهايباجاایندرکهشودمیروشنصنعتیيسرمایه
وکارمحلدرآناستثماروکارنیرويفروشازناشیحاالسودبلکهنیستیم

است.مندقانونامريبنابراینوگردش،سپهردراضافیارزشتحققوتولید،
ازناشیدیگراستمستترM’شکلدرکهشدهکسبسودهمدلیلهمینبه

سپهردرهمآنءمنشادرضمنونبودههاآنگرانفروشواجناسارزانخرید
يسرمایهفرمولبایدسرمایهعامفرمولپشتدرترتیباینبهنیست.گردش
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»فراتاریخی«ومکررشوندهظاهرچونهمراعامفرمولکههمانجست،راصنعتی
جلويبه»استزاییدهمیپولپولتاریخیادواريهمهدر«شعارحکمدرخود

کند.میپوشیپردهراتاریخیبزرگبسیارهايدگرگونیحضوروراندمیصحنه
ضمن بارها یادآور شده است که نیروي کار و طبیعت دو ارزش مصرفی خاصی مارکس در

تواند این دو ارزش هستند که سرمایه قادر به تولیدشان نیست و در نتیجه هرگز نمی
افزایی خویش ارزشي براي خودازائدهچون وسایل تولید یا کاالهاي دیگر به مصرفی را هم

شود. مصرفی تهدید میواره از سوي این دو ارزش دلیل هم همهمینتبدیل کند و به
ویژه تمرد نیروي کار که بهـ تنها از سرکشی و تمرد این دو ارزش مصرفیکاراتانی نه

ـ کشدمیان میطور کلی بهران را بهموضوع نبردهاي طبقاتی و مقاومت کارگران و مزدبگی
سرمایه فرو » مقدمات منطقی«میان نیاورده است بلکه این دو ارزش مصرفی را به سخنی به

هاي تکنولوژیکی اعتباري سریع این مقدمات دوگانه (و نوآوريکاسته است. او در ادامه از بی
دهد) سخن طور خاص انجام نمیسوم که البته بحثی پیرامون آن بهعنوان مقدمه به

گوید که اي سخن میگونهي نخست یعنی طبیعت بهباري مقدمهاعتي بیگوید. دربارهمی
ي تولید اي به نقش شیوهرود. هیچ اشارهویرانی میبهخود روگویا طبیعت خودبه

اعتبار شدن (و نه اصوالً مقاومت یا شود و از بیداري در انهدام و تخریب طبیعت نمیسرمایه
اي انفعالی و گونهي دوم یعنی نیروي کار نیز باز بهتوامان) مقدمهسرکشی و تابعیت 

ازقضاکهکشاورزيبهوابستههايملّتوقتی«گوید: خودي میخودبه
جوامعیبهمبدلهندوستان،وچینیعنیهستند،همکشورهاترینپُرجمعیت

دنبالبهمصرفشدیدرکودوکارنیرويارزشافزایشالجرمشوند،میصنعتی
هاي نظرم علت این شرحیات نابسنده در بهترین حالت نااگاهی او از بحث. به»آمدخواهد

ي اوست.ها است و در بدترین حالت ناشی از تحریف آگاهانهمارکس و مارکسی
اي اقتصاد سیاسی شناسی سه مرحلهگذار روشکاراتانی با ذکر نام کوزو اونو، پایه

هاي ارش از سوي سکین و آلبریتون و دیگران در طول سالداري در ژاپن که کسرمایه
کند کهمتمادي با دقت تعمیق و گسترش یافته است، این انتظار را در خواننده ایجاد می

شناسی سرمایه، فهمی از دیالکتیک سرمایه یا هستیگویا قرار است بحث منسجم و قابل
ها با دولت و ي اینرابطهداري وسطوح گوناگون تحلیل در اقتصاد سیاسی سرمایه

دست داده شود. متأسفانه کاراتانی با داري بههاي ادواري سرمایهبحرانامپریالیسم و 
وردهاي او، (و بدون ذکر آاشاراتی کوتاه، پراکنده، تحریف شده و نامنسجم به اونو و دست
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دارند) از درگیر تر از خود اونواي شاید بیشاش که آوازهراهانتداوم کار او از سوي هم
توانست چیزي که میپرهیزد؛ یعنی دقیقاً همانایه میشدن با تئوري دیالکتیک سرم

ها را بحران» تکرار«داري و زاي سرمایهي دولت و سرمایه و بازتولید بحرانموضوع رابطه
ي خاصیقهم کاراتانی اصوالً عالاکه گفتطورتر توضیح دهد. همانتر و منسجمبهتر، عمیق

» تکرارها«هم تکرارهاي فراتاریخی، ولی به سازوکارهاي مولد این به نفس تکرار دارد، آن
ي ندارد.اتوجه

دولت؟برسرمایهيسلطهیاسرمایهازدولتاستقالل
دولت از سرمایه باور دانیم که آیا باید به استقالل در نهایت با پایان یافتن مقاله هنوز نمی

از منطق سرمایه » منطق دولت«که باید چنین بپنداریم که در تحلیل نهایی کنیم یا این
رسد که نویسنده درك روشنی از این موضوع ندارد که آیا نظر میکند؟ بهتبعیت می

و اگر قرار است ». ذات سرمایه«نسبت بدهد یا به » ذات دولت«تکرار را باید به » علت«
طور که آنـ م تاریخ ما را شکل بدهنددوشادوش ه» منطق دولت«منطق سرمایه و 

گونگی و چرایی هصورت باید بتواند چدراینـ گویدنویسنده با استناد به والرشتاین می
نحو دیالکتیکی (از راه بررسی روابط و پیوندهاي درونی تنیدگی این دو منطق را بهدرهم

هاي کاذب، ایجاد روابط و گانهها) و نه صوري (ایجاد دوها و مفاهیم متناظر با آنبین پدیده
ها) توضیح دهد. اما این همان کاري است که کاراتانی از پیوندهاي صرفاً بیرونی بین پدیده

آید.اش برنمیعهده
که اینشود و باشکلی آشفته بحث میي سرمایه و دولت بهدر سراسر مطلب او از رابطه

شود، مثالً: از سرمایه فروکاسته میايگاهی دولت به کارکردي از سرمایه یا به زائده
اینداشتند.نیازبحارماورايبازارهايبهسنگینصنایعمحصوالتوانگهی،…«

تأمیندارعهدهبایستمیدولتمورد،دراینخوانند.می»سرمایهصدور«راقضیه
وبریتانیاچونهمکشورهاییمیانشدیديهاينزاعآن،تبعِبهشود.بازارهااین

وداشتندبحارماورايدرهاییمستعمرهگیرودارآندرکههلندوفرانسه
و گاهی داراي »درگرفتژاپنوامریکاوآلمانچونهمنوظهوريهايقدرت

دیگر بر خواننده نامعلوم ها با یکي آنشود، اما جنس رابطهاستقالل مطلق از سرمایه می
ماند.می
گرفت با روشنی آلبریتون را با دقت پی می- نسکی- اسی اونوشناگر کاراتانی روشکهحالیدر

» منطق دولت«ي بین منطق سرمایه و توانست موضوع رابطهتري میو انسجام بسیار بیش
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و از یک داري بحث کند داري و در سطح تاریخ سرمایهرا در سطح مراحل تکامل سرمایه
که ي دیگري نظیر اینبه ورطه»استخودآیینیواجددولت«که ي افراطی نظیر اینورطه

وحاکمیتدامنهازکاستنباوگذارندمیپرانتزدرراخودملّیهايخاطرههادولت…«
]community»:امّت«بهقریبمعنایی[بااجتماعیکتشکیلخویشخودفرمانی

کهدهدمیرويگیريجهانداريسرمایهفشاربراثردقیقاً پدیدهاینالوصف،معدهند.می
اگر دولت داراي خودآیینی است و از نغلتد. ، در»داردسلطههادولتيهمهبراینکهم

صدور «استقالل کاملی در برابر سرمایه برخوردار است پس چرا باید براي گسترش بازارها و 
گونه است ههاي جهانی بدهد؟ اگر دولت واجد خودآیینی است پس چتن به جنگ» سرمایه
گیري داري جهاناي زیر فشار سرمایههاي منطقهتکوین اتحادیهانظر نویسنده حتکه به

بازگشت مارکس «دارد؟ آیا این همان ها سلطه ي دولتاینک بر همهدهد که همروي می
کند و اش میاو که کاراتانی متهم به غفلت از ماهیت خودآیین دولتنیست، هم» زدهواپس

) کلیطوربهبرومرهیجدهم- و مارکس پساسرمایهمارکس(از سوي» دولت«نویسد: می
کند.میتعیینراآنچندوچوناقتصاديساختارکهشدتلقیروبناییصرفاً«

ایدئولوژیکییاسیاسیروبناییهامارکسیستنظرازملّتیادولتکلی،طوربه
معینراآنحدوحدودتولید،يشیوهیعنیاقتصادي،زیربنايکهشودمیدادقلم
مصداقداريسرمایهماقبليجامعهمورددرتنهانهدیدگاهاینلیکنکند.می

کهاستواضحنیست.بسندهنیزداريسرمایهيجامعهتبیینبرايبلکهندارد،
منطقباکهمنطقیکند؛میعملخوددرونیمنطقبامطابقملّت،یادولت

».کندمیفرقسرمایه
اي را تحت فشار بازار جهانی یا هاي منطقههنگامی که کاراتانی در باال تکوین اتحادیه

اعتراف به این نکته است که حالرسد که درنظر میداند، بهگیر میداري جهانسرمایه
ها را داري و بازار جهانی آن، حدوحدود دولتي تولید سرمایهزیربناي اقتصادي یعنی شیوه

هاي راه انداختن جنگاداري و حتي او به کارکرد دولت در سرمایهاشارهکند. ین میتعی
معناست که او یعنی اینقصد صدور سرمایه باز هم بهجهانی براي تسخیر بازارهاي دور به

هم دهد و علت آنکاهش میاي از سرمایه کاراتانی دولت را به یک روبناي سیاسی و زائده
نگشت داري نزد کاراتانی است. اما اطح تحلیل منطق سرمایه و تاریخ سرمایهفقدان تمایز س

گرایی اقتصادي اصالً موضوع سوي مارکس و او را منتسب کردن به تقلیلاتهام برداشتن به
اي نیست.تازه
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هاي او ظرند که گفتهمارکس در سرمایه جلد یکم، در پاسخ به منتقدانی که ظاهرا بر این ن
سیاسی و فکري را -ي تولید حیات مادي فرایند کلی حیات اجتماعیشیوه«که اینبر مبنی

کند چراکه منافع مادي بر آن غالب کامال صدق می، براي دوران کنونی»کندتعیین می
هاي میانه که کاتولیسم بر آن تسلط داشت یا براي آتن و روم که است، اما نه براي سده

هاي میانه یک چیز روشن است سده…«نویسد: می،»سیاست بر آن غالب بوده است
ي توانست از قبل کاتولیسم و دنیاي باستان از قبل سیاست زندگی کند. برعکس! شیوهنمی

مورد دیگر مورد سیاست و دردهد که چرا در یکگذران زندگی این اعصار نشان می
آشنایی مختصري با مثالً تاریخ گذشته فقط کردند. ازایناي را ایفا میمدهکاتولیسم، نقش ع

کیشوت خ آن تاریخ مالکیت ارضی است. دونست تا دریابیم که راز تاریجمهوري روم کافی
تواند با ها پیش تاوان این تصور خطاي خود را داد که ماجراجویی سلحشورانه میهم مدت

.مرتضوي)حسن يجلد یکم ترجمهسرمایه(» هاي اقتصادي جامعه سازگار باشدتمام شکل
معناي داشتن منطقی به» خودآیینی«که چرا دولت داراي کند معنا مارکس روشن میبدین

ي تاریخی معین نبوده و نیست و ي تولید یک جامعه یا یک دورهفراسوي شیوه
پذیرد اما استان را میبا کمال میل فرادستی عنصر سیاسی در دنیاي بادلیل حتنیهمبه
منطق خاص خویش عنصر سیاست یا دولت داراي خودآیینی و استقالل وکه دلیلاینبهنه

ید و معاش) در ي تولکه مالکیت ارضی (یا اگر خوش دارید شیوهدلیلایناست، بلکه به
آمیختگی شدید سیاست و اقتصاد و در نتیجه فرادستی که به درهماستدنیاي باستان چنان

داري و ي تولید سرمایهي شیوهسبب غلبهمعاصر بهانجامد. اما در دورن میسپهر سیاسی 
داري سپهر اقتصادي بر دیگر سپهرها شدگی ناشی از مناسبات سرمایهخصوصیت شئی

معناي آن نیست که مارکس یا بسیاري از اي بهیابد. ولی یک چنین فرادستیفرادستی می
هش دهند.ي اقتصاد یا سرمایه کا»زائده«هاي معاصر دولت را به مارکسیست

مندي چون ریشهمن در مطلبی که پیرامون معرفی رئالیسم انتقادي نوشتم مفاهیمی هم
)rootedness( و نوپدیدي)emergence(ي رابطهرسد براي توضیح نظر میرا برشمردم که به

توان گفت کارآمد هستند. با استفاده از این دو مفهوم می» زیربنا و روبنا«اصطالح بین به
ي یک پدیدهيمثابهسازند که دولت بهداري بستري را میمناسبات تولیدي در سرمایهکه 

تنها است نه» ترعالی«حی که سطجاآنآید و از(سیاسی) از دل آن برمیترسطح عالی
» ترپایین«که سطحی اصلی و یراـ زخویش نیستمنديفروکاستن به بستر و ریشهقابل
تأثیر هم » ترایینپ«تر و ي خود روي سطح اصلینوبهتواند بهچنین میبلکه همـ است
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ي سرمایه و دولت نیازمند بحث گونگی رابطههحال این موضوع یعنی بررسی چهربگذارد. به
دام جز این کنیم بهاي و تاریخی است و اگر بهدوره- در سطوح گوناگون منطقی

خورد.چشم میاتانی بهي کارغلتیم که در مقالههایی در میگوییتناقض
استعقالنیهستچهآن

حل نهایی نجات بشریت باید از دل سرانجام راهمعلوم نیست چرا کهاینپایانیينکته
حال نبرد بیان نویسنده درکه بههایی بیرون بیاید یاري دولتهاي سازمان ملل و هممصوبه

خوش جنگ بار دیگر دستما یکرود دنیايدیگرند تا جایی که بیم آن میدائمی با هم
نظر اند (بنابهطق سرمایه تعیین شدههایی که با منجهانی دیگري شود. روشن نیست دولت

افروزانه هاي درونی جنگانند دست از رقابتتوطور میهي آن هستند) چکاراتانی زیر سلطه
اجرا ها را بهو آنهاي آن حمایت کنندبردارند و به گرد سازمان ملل حلقه زده و از مصوبه

وار بین ي اندامي تحلیل غیردیالکتیکی و فقدان درك رابطهجاست که نتیجهبگذارند. این
هایی ها و ساختارهاي فراتاریخی، و غافل ماندن از سوژهها، بلعش تاریخ در قانونپدیده

که در یک دهد. کاراتانی پس از آنجز سرمایه و دولت خود را در سپهر سیاست نشان میبه
آید و ته زانو درمیمقابل وضعیت مستقر بهسرانجام درهم دوخت مقاله آسمان و زمین را به

شود زیرا چه که هست راضی میکند. به آناستغاثه می» هاحداقل«دل براي حفظ همین 
چه نیست از عقالنیت تهی است؟و آن» چه هست عقالنی استآن«
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برايآمادهوحاضرجوابرشتهیککهنیستایناقتصادعلميمطالعهازهدف«
فریبطورچهکهاستموضوعاینیادگیريبلکهآوریم.دستبهاقتصاديهايپرسش

بریتانیایی.اقتصاددانرابینسون،جون		»نخوریمرااقتصاددانان
اقتصادي،نظامیککارکردگونگیهچفهمبرايتالشدارد:کارکردسهاقتصادعلم«
مشخصمعیارهايبهبود.سنجشمعیارهايتوجیهوآن،بهبودبرايهاییطرحيارائه
شود.میشاملنیزرایاسیسواخالقیهايقضاوتضرورتاًاستمطلوبچهآنيکننده
ازمستقلو»طرفبیوخنثی«کامالًتواندنمیگاههیچاقتصادعلمکهروستازاین
بریتانیاییاقتصاددانانایتول،جانورابینسونجون	»باشدانسانیهايارزش

مجموعه جلد نخست از » جیم استنفورد«ي (مقدمات)، نوشته» زبان خودمانقتصاد بها«
هایی است که قرار است توسط انتشارات پژواك منتشر شوند. این جلد با عنوان فرعی کتاب

109ي آرش حسینیان در چهار فصل و ، با ترجمه»چرا نباید به اقتصاددانان اعتماد کرد«
صفحه منتشر شده است.

نویسندهمعرفی
مجمع «گذار کانادایی و پایهترین اقتصاددانان شدهجیم استنفورد، یکی از شناخته

ي استادي علم اقتصاد از دانشگاه در این کشور است. وي داراي درجه» اقتصاددانان مترقی
در نیویورك است. » هاي اجتماعیي نوین پژوهشدانشکده«ي دکترا از کمبریج و درجه

The Globeي کاناداییهاي کارگري کانادا، ستون روزنامهکاري نزدیک با اتحادیهضمن هم
and Mail.با مضامین اقتصادي نیز به او تعلق دارد

ها و مقاالت متعددي نوشته است. سه ترین اثر اوست. او تاکنون کتابکتاب حاضر تازه
از:اند کتاب اخیر او عبارت
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2004چالش بازار: مبارزه براي تعدیل کار و درآمد، - 1
اجتماعی در نظریه و سیاست اقتصادي (با قدرت، اشتغال و انباشت: ساختارهاي - 2

2000کاري النس تیلور و الن هوستون)، هم
رونق کاغذي: چرا شکوفایی واقعی، نیازمند یک رویکرد نو به اقتصاد کاناداست، لوریمر، - 3

1999
کتابمعرفی

داري. در این ي مقدمات الزم براي درك نظام سرمایهاین مجلد کتاب مربوط است به ارائه
فرد یک اقتصاد هاي منحصربهقتصادي، تعریف و مشخصهجلد، علم اقتصاد و نظام ا

ي مورد پیشینهبرخی مسائل درچنین نویسنده شناسایی شده است. همداريسرمایه
پردازد که نظام تاریخی این نظام را بررسی کرده است. کتاب به توضیح این مساله می

ها و تکامل پیدا کرد و در هر دو مورد، به بررسی تعارضگونه ظاهر شد و داري چهسرمایه
ها درگیر بوده است.امروز با آندازد که این نظام از ابتدا تابهپرمجادالتی می

کنند که علم اقتصاد یک موضوع فنی، تر مردم فکر میبیش«ي کتاب: به اعتقاد نویسنده
عی که باید به متخصصان واگذار شود. و ر، موضوگدیعبارتازآمیز است. بهرکننده و حتاگیج

ها.این متخصصان کسی نیستند جز اقتصاددان
حقیقت، از حواشی کنده باشد. در که اقتصاد بایستی کامالً رك و پوستاستاما واقعیت آن

کنیم، چه چیزي تولید گونه کار میهکه چاستي اینبگذریم، علم اقتصاد دربارهکه 
چه تولید گونه از آنهشود و سرانجام چگونه توزیع میکنیم چهمیچه تولید کنیم، آنمی

انجام که چه کسی چه کاري استي اینکنیم. علم اقتصاد دربارهیایم استفاده مکرده
کند.چه مین آورد و با آدست میدهد، چه کسی چه چیزي بهمی

رو، همیندانیم. و ازاقتصاد میباره ي ما چیزهایی درترین حالت، همهترین و عامیانهدر ساده
»ي علم اقتصاد داشته باشم.باید حرفی براي گفتن درباره

استنفورد ضمن به چالش کشیدن نظریات جریان رسمی اقتصاد که حامی بازار آزادند، 
کند. در زمین زندگی میيهزار سال است که بر روي کره200انسان حدود «معتقد است 

واره باید براي ها همصاحب نظام اقتصادي بوده است. انسانتمام این دوران، انسان
کردند. در یابی به نیازهاي جسمانی (غذا، پوشاك و مسکن) و زنده ماندن کار میدست
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ساعت 24گر کل تاریخ انسان را سال است. ا300تر از داري کممقابل، قدمت نظام سرمایه
».دقیقه است.2چیزي حدود داريگاه سهم نظام سرمایهنظر بگیریم، آندر
شود یک نظام اقتصادي، از نوع ي کلیدي وجود دارد که باعث مینظر او، دو مشخصهدر

داد شود:داري قلمسرمایه
شود.انجام می» منظور کسب سودتولید به«ي تولید اصطالحاً . در این شیوه1
که صاحب شرکت یا دهندتر کار را افرادي انجام می. در این نظام اقتصادي بیش2

مزد یا حقوق، شخص یا ازاي دریافت مقداري دستهاي تولید شده نیستند، بلکه در هفراورد
یا کار » کارِ مزدي«شان کرده است. به این نوع کار اصطالحاً نهاد دیگري براي کار استخدام

شود.مزد گفته میدر ازاي دریافت دست
منظور کسب سود و کار مزدي) باشد، (تولید بههر نظام اقتصادي که داراي این دو مشخصه

تمایل دارد این الگوها و روندها را بارها و بارها تکرار کند: رقابت حریصانه، نوآوري، گرایش 
رکود).- هاي اقتصادي (رونقها یا نوسانذاتی به توسعه، نابرابري، تعارض و ستیز، چرخه

ها گفتمان مسلط ه در دانشگاهاي کلیبرالیاقتصاد لیبرالی و نوهمه اقتصاد رسمی ـ ینابا
» بازار آزاد«ي واره از واژهندارند و هم» داريسرمایه«تمایلی به استفاده از اصطالح است ـ

کنند. این اقتصاددانان قصد دارند نظام براي بیان نظام اقتصادي مطلوب خود استفاده می
نشان دهند و » هاي برابرفروابط بین طربربازارهاي مبتنی«عنوان نظام داري را بهسرمایه

با «کنند. مناسبات میان کارفرما و کارگر را نیز در همین چارچوب تعریف میرو حتاازاین
هاي نوکالسیک عامدانه ، اقتصاددان»بازارها«اي از داري به صرفاً مجموعهوانمودن سرمایه

ي نظام زمینهریخی را، که پیشي تاباً وحشیانهمناسبات واقعی قدرت و فرایندهاي غال
»دارندها پنهان میاقتصادي کنونی ما هستند، از دیده

داري کند. اقتصادهاي پیش سرمایهداري نیست که بر بازارها تکیه میاما تنها نظام سرمایه«
توانستند محصوالت اضافه بر نیاز که تولیدکنندگان میداراي بازارهایی بودند، جایی نیز 

ساز خود را در آن بفروشند و کاالي خارجی (نظیر فلفل یا پارچه) دامی و دستکشاورزي و
اي تر اشکال سوسیالیسم نیز قویاً برهاي دور را خریداري کنند. بیشمحصول سرزمین

گذاري دهی تولید و سرمایهدر برخی موارد براي سازمانتوزیع محصوالت تولید شده و حتا
اي از داري نیستند، و هیچ خصیصهبازارها منحصر به نظام سرمایهاند. بنابراینبه بازار متکی

داري باشد.بازار وجود ندارند که اساساً مختص نظام سرمایه
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چ ارتباطی با داري کنونی وجود دارد که هیاز سوي دیگر، جوانب بسیاري از نظام سرمایه
شماري از تصمیمات به تهاي عظیم فقط تعداد انگشنمونه، درون شرکتبازار ندارند. براي

ریزي شده سازوکارهاي بازار وابسته است. در عوض، روابط دستوري، کنترلی و برنامه
»فرما هستندحکم

دي داري کنونی (نظام اقتصاي کتاب ضمن اشاره به سه ویژگی مهم نظام سرمایهنگارنده
، معتقد است قتصادي سهام محور)بر اطالعات، نظام اپساصنعتی، نظام اقتصادي مبتنی

یک از این موارد و از هیچ» فقط تا حدي«دارد اما ها تا حدي حقیقتیک از اینهر
کرده است. به باور » یاديتغییر بن«داري طور نتیجه گرفته که نظام سرمایهاینتواننمی

چنان هم». خوردچشم نمیداري بهان نوینی در نظام سرمایهطور کلی چیز چندبه«وي: 
دنبال به چیز بههاي خصوصی است که بیش از هرشرکتي عهدهتولیدات بهتر بیش«

ي از ادهند که خود سهمتر کار را کسانی انجام میحداکثر رساندن سودشان هستند و بیش
ها کار کنند. در این مزد در آنچنان ناگزیرند براي دریافت دستها ندارند اما هماین شرکت

ي هاي موفق و بقیهرنکردنی و تعارض ذاتی بین صاحبان شرکتچنان نابرابري باونظام هم
داري هکه سه تحول مذکور در نظام سرمایرغم آنبنابراین به» وجود دارد.هاي جهانانسان

چه بدون تغییر مانده، تبعیت ساختاري کار از سرمایه است.متأخر رخ داده است اما آن
پردازد. در ابتدا ها میسیر تحول و تکامل آنفصل سوم کتاب به تاریخ نظریات اقتصادي و

گرفت اما با صورت تعاونی صورت میکرد و کارها بهي مایحتاج خود تولید میهاندازانسان به
تدریج وجود آمد. به، مازاد تولیدي (اضافه تولید) بهوري)تر شدن قابلیت تولیدي (بهرهبیش

داري شکل بردهخود را به دیگران تحمل کردند وي با ایجاد تقسیم کار، گروهی خاص اراده
وجه هیچبهت کار نیز یزدند و وضعبردگان و اتباع دست به شورش می«گرفت. اما 

که وجود بردگان (به دالیل روشن) مملو از نفرت و اکراه بود، کار جاآنیند نبود، ازآخوش
اي استخراج کار و توان تولیدي بردگان راه با تازیانه!) برها نیازمند نظارت فعال (اغلب همآن
».بود

داري، حقوق و امتیاراتی را براي پس از آن نظام فئودالیسم شکل گرفت که نسبت به برده
نیروي کار قائل بود. در این نظام کشاورزان اجازه داشتند روي زمین کار کنند و ضمن 

دهند.شان مازاد تولیدشان را به اشراف تحویلتأمین خود و خانواده
فناوري -1داري شد: وجود آمدن نظام سرمایهچند عامل موجب به18در اواسط قرن 

- 2هاي صنعتی اولیه. ریسی و سایر فناوريهاي نخجدید: اختراع نیروي بخار، ماشین
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هاي دور و تأمین مواد امپراتوري: توانایی نظامی و انتظامی براي تصرف و غلبه بر سرزمین
داري صنعتی ي سرمایهي تجار که بعدها به طبقهخارجی و ظهور طبقهاولیه و کاالهاي

ي استانداردسازي دادوستد و مند که وظیفهگیري یک دولت قدرتشکل-3تکامل یافت. 
رسی به منابع.دست-4هاي خصوصی را برعهده داشت. محافظت از دارایی

در هر دوره تحوالت مختلفی را دست نبوده است و داري در طول تاریخ یکاما نظام سرمایه
هاي جان مینارد کینز، ، تحت تاثیر ایده30ي از سر گذرانده است. پس از رکود عظیم دهه

پس از «کار برگردانند. آفرینی تالش کردند تا مردم را بههاي کارهاي مالی و طرححمایت
شدند تا راه دیگر همبا یکفردمنحصربهاي از شرایط وم، مجموعهجنگ جهانی د

داري رقم خورد. یهترین فصل تاریخ سرمابینانهدارترین و از بسیاري جهات خوشجان
»شودخوانده می» عصر طالیی«اکنون اي که همدوره

هاي کینزي که منجر به افزایش درآمدها و استاندارهاي اما پس از سه دهه اجراي سیاست
ان در آمریکا و بریتانیا و رونالد ریگزندگی شده بودند، روي کار آمدن مارگارت تاچر در

داري، شرایط را براي تحول جدید عنوان رقیب ایدئولوژیک سرمایهفروپاشی شوروي به
هاي اجتماعی، ها، برنامهها و صاحبان تجارت، مالیاتحکومت«فراهم کرد. از سوي دیگر، 

ان مالی علیه کاهش گذارهاي کارگري و مقررات را برنتابیدند. تجار و سرمایهاتحادیه
همه در هراس ازالمللی (که پیشبین» ثباتیبی«بارزات کارگران و سودها، باال بودن تورم، م

گرایان در چندین کشور آسیایی، آفریقایی و آمریکاي التین در هاي چپاز موفقیت انقالب
دید و ها براي یک رویکرد جنمود پیدا کرده بود) دست به شورش زدند. آن1970ي دهه

».ي اجرا در آوردندتر به تکاپو افتادند و سرانجام آن را به مرحلهافراطی
کاري، هاي مختلفی داده شده است: نومحافظهداري نامبه این فصل جدید از نظام سرمایه«

رود کار میصطالح براي این دوره که امروز بهترین امحوري، و از این قبیل. متداولشرکت
»ست.ا» نولیبرالیسم«

هایی است که ی اقتصاد و آموزهاي علیه جریان رسم، بیانیه»زبان خودماناقتصاد به«کتاب 
ي اقتصاد شکل گرفته است. این کتاب مبناي نظریات لیبرالی و نولیبرالی در عرصهبر

ها برد که با تکیه بر آنال میؤسکشد و زیرهایی را به چالش میزهترین آمواي از مهمپاره
اگر «، 1»ایرا چرنوس«بیان شود. بهمیسلم و بدیهی پنداشته داري و بازار آزاد مسرمایهنظام

بر این باوریم که بازار، نظام جاري آزاد، و تمایل براي کسب سود در طبیعتِ انسان فطري 
ایم. ما داري متأخر و پسامدرنیسم را پذیرفتهگاه ساختارهاي بنیادین سرمایهاست، آن
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کند سوي ما گسیل میل و تبلیغات کذبی را که بازار بهاحتماالً تمام کاالهاي بنجچنین هم
کنند پول میها هم مثل بقیه دارند تالشچه انتظاري دارید؟ آن«گوییم پذیریم. ما میمی

شود. در نتیجه، دیگر به ه میتر توجیچیز فقط با معیار سود بیشهمه». زیادي در بیاورند
دادي است که کنیم. این روياي متفاوت زیست فکر نمیشود به شیوهمیگونهکه چهاین

عنوان حقیقتی کنند تا ایدئولوژي بازار را بهیها ما را مجبور مامروز رخ نموده است. رسانه
این کتاب » مند بپذیریم و دیگر فراسوي ایدئولوژي هیچ بحثی اهمیت ندارد.بدیهی و ارزش

دهد که به هیم اقتصادي در چارچوبی از تحلیل تاریخی نشان میبا بیان ساده و روان مفا
توان فکر کرد و زندگی اقتصادي را بر اساس آن سازماندهی کرد. اي متفاوت نیز میشیوه

داري دیر یا زود ما به نظامی کامالً متفاوت با نظام سرمایه«، »جیم استنفورد«به باور 
هاي خصوصی و لیدات تحت مالکیت شرکتتر توخواهیم رسید: نظامی که در آن بیش

»مزد پولی صورت نگیرد.کارها فقط براي دستتر سودجو نباشد و بیش

یادداشت
ي وحید ، ترجمه…پسامدرنیسم و جامعه مصرفی، فردریک جیمسون، ایرا چرنوس و.1

1391ولی زاده، نشر پژواك، 
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هاي دیداري و رسد. رسانهگوش میحی است که در این زمانه بسیار بهخشونت، اصطال
ناگوار خبري شنیداري پر از وقایعی است که با خشونت پیوند خورده، گویی بدون اتفاقی 

چنان تفسیرهاي موسّعی ها از مفهوم خشونت آنرسانه	شود. در همیننیز ساخته نمی
گیرد. در اختالفات طبیعت نام می» قهر«زلزله، سیل وسونامی هم حتاشود که می

ي سیاسی نیز به کنش و در عرصهي خشونت هستیم. حتاهد تکرار کلمهخانوادگی ما شا
گفته » خشونت«یا دستگاه دولت هاي عمومیخیابان، عرصههاي قهرآلود درواکنش

بندد، کار مییی اطالق شود که فرد علیه خود بههاتواند بر کنششود. خشونت میمی
.نام گرفته است» خشونت علیه خود«که خودکشی در ادبیات غربی، چنان

مفهوم هستیم که نیازمند تعریفی از این» خشونت«رسد با کاربرد وسیع مفهوم نظر میبه
.هاي کاربردي جامع و مانع باشددر عرصه

تواند از نگاهی ابژکتیو و قانونی معنا شود. وارد آمدن آسیب و درد به خود و خشونت می
هاي عرصهه توان خشونت دید. اما تعریف ابژکتیو ما، در اولین قدم، خود بدیگري را می

ورت وارد شدن و اعمال در سطح فقط در صوآسیب فقطدار است چراکه ذهنی وام
رصد و شناسایی است. سوختگی، جاي ضربه و شالق، فیزیولوژیک (هیستوپاتولوژي) قابل

هاي سال در دروس پزشکی پاره شدن نسوج درونی، کبودي و غیره مواردي است که سال
هاي پزشکی به دیگر روشها از یکشود و براي شناخت و تمایز آنقانونی تدریس می

صورت درد اعمال شود نه از لحاظ اند. اما خشونت اگر بهنائل آمدههاي بزرگی رفتپیش
که ادراك حاضر ندارد، چرارا حداقل تاحالکمّی و نه از لحاظ کیفی قابلیت ابژکتیو شدن 

نوع بیانی در گردد و هرن براي دیگري ممکن نمیدرد و ناراحتی جز از طریق بیان آ
.ناپذیر استآزموني خود سوبژکتیو و جوهره
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اي با یک رهگذر برخورد کند و هم ي نقلیهاما آیا اگر در اثر یک تصادف رانندگی، وسیله
توان به بیان براي رهگذر پیش بیاید، میرصد و هم شوك روانی قابلآسیب جسمی قابل

نظر ل جواب نگارنده که منفی است و بهعمل راننده مفهوم خشونت را اطالق کرد؟ حداق
رسد که به تعریف یادشده باید قصد و نیت عامل خشونت را نیز گنجاند یعنی وارد یم

قصد و نیّت خاص. غیر از تصادفی و غیرعامدانه ن آسیب و درد به خود یا دیگري بهکرد
ي سوبژکتیو دیگري را به تعریف ما اضافه بودگیِ قصد و نیت نیز خود باز مولفهبودن، خاص

اش ه خوب بودنخاطر نیّت خوب خود ـ کآسیب بهرد وي دکنندهالکند. یعنی اگر اعممی
به خود یا دیگري آسیب بزند ند یا عرف، فرهنگ، مذهب یا مناسک ـکرا یا خود تایید می

تنها از سوي یا خیر؟ البته ادراك نیت خاص نهباز هم اعمال خشونت کرده است
مفهوم ما خدشه وارد کند مثال ند به تواکننده بلکه از سوي مورد خشونت نیز میاعمال

- درونآسیب یک فرد است) از نگاه زدن در مراسم عاشورا (که هم عامل و هم موردقمه
شق و حبّ و از شود بلکه معانی دیگر چون عفرهنگی خشونت معنا نمی

ي زنان از سوي خود زنان گردد. یا در مواردي که ختنهآن سوار میبر » خودشدگیخودبی«
» زن کامل شدن«یا » شدنزن«عنوان بخشی از روند تنها پذیرفته بوده بلکه بهعه نهمآن جا

ها مقابل درد و رنج انسانبه این عمل خشونت نام داد یا درشود باید باز همتلقی می
شان سکوت کرد؟ي فرهنگواسطهبه

پرسید که آیا فقر درد و توان توان به این مفهوم نظر کرد. مثالً میي دیگري نیز میاز جبهه
تغذیه و کمبود شود؟ آیا سوءکند. آیا تبعیض نهادینه موجب آسیب نمیرنج تولید نمی

رصد باشد، ه در سطح هیستوپاتولوژي نیز قابلطوري کتسهیالت زندگی، آسیب بدنی، به
خواهد هاي روانی نایجاد نخواهد کرد؟ آیا استبداد و انسداد سیاسی موجب رنج و آسیب

رسد که به تعریف خشونت باید چیزي افزوده شود. یعنی خشونت نظر میشد؟ پس به
که خشونت از سوي فرد یا جاي اینن درد و رنج بر یک فرد باشد و بهتواند وارد کردمی

تماعی و بدون عاملیت فرد اج- افراد و با نیّت خاص اعمال شود از سوي ساختار اقتصادي
وارد شود.

که صرفا فرد، محور جاي اینتوان نگریست. یعنی بهمعی نیز میمنظري جبه خشونت از 
ادراك و محل برخورد باشد یک قوم، جنس یا طبقه محمل آن باشد و عضویت فرد در آن 

ورد یا بالعکس عاملیت آن شود. قوم یا طبقه یا جنس موجب طرد اجتماعی، تحقیر و برخ
که در سرحد بدن تعریف گردد، جاي آنت بهوندیگر مرزهاي اعمال یا پذیرش خشبیانبه
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تواند عامدانه تواند در حدود یک گروه اجتماعی فهمیده شود. حال این خشونت میمی
فقر کشاندن و ) باشد یا شکل ساختاري (چون به…کشی و تحقیر قومیتی و(چون نسل

.)29- 50: 2005،د (فارمرخود بگیرتبعیض نهادینه) به
توان در یک نمودار دوبعدي رسد که خشونت را مینظر میگفته شد بهچه با توجه به آن

فهمید که یک محور آن از عامدانه به ساختاري امتداد دارد و محور دیگرش نیز از فرد به 
eyes of(» چشم ناظر«رکز این نمودار بته در ماجتماع. ال beholders( نشسته است که به

چه بیند و با بیان آنمی» از دیدار خویشتن«را لئبخشد. چشمی که مساخشونت معنا می
ظلم ظالم، تفرعن متکبر، «رساند. دردي که ممکن است از دیده ما را به ادراك درد می

کنند یا از وارد می» عشقی شکست خورده یا تحقیرهایی باشد که ناالیقان بر الیقان صبور
.گرددار و سامان اجتماع برنمیتوان یافت و جز به ساختدردهایی که مقصري براي آن نمی

شود؟میاعمالخشونتچرا
اگر قصد و نیت را در معناي خشونت لحاظ کنیم، باید به چرایی اعمال این نیت نیز 

شود. آیا براي پاسخ میبپردازیم. یعنی از خود بپرسیم که خشونت به چه منظوري اعمال
هاي الي سلولشویم و در البهگران وارد توانیم به ذهن خشونتال ما میؤبه این س

ها بگردیم؟ بدیهی است که دنبال قصد درونی آنهاي سفید مغز بهکشیکستري و سیمخا
دهند و نه هاي علمی تخیلی نوید آن را میکار شدنی باشد فعال فقط داستاناگر هم این

رار کرد؟ تنها راهی که پیشارو قباید ین سخت ایستاده باشد. پس چهعلمی که بر زم
هایی است که در جهان واقع وجود دارد. باید دید که گیرد دنبال کردن نشانهمی

دست اند، چه چیزهایی را بهایی رسیدهشان به چه مقصودهگران در اعمال خشونتخشونت
.انداند و از چه فضایی متنفع شدهآورده

شود، ه میخشونت خواندنام ، عملی که در تلقی عمومی به)intentional(خشونت عامدانه
گرا بگذریم که شناسان راستاگر از نقد روان). Scarry, 1985عموما خواهان اطاعت است (

کنند که از صِرف اعمال خشونت لذت گران را افرادي سادیستیک معرفی میخشونت
رود.کار میغیر از خود آن بهي بهتوان فرض کرد که خشونت براي مقصودبرند، میمی

بینیم که رس علوم انسانی، نگاهی بیندازیم میبه تاریخ، تنها آزمایشگاه در دستاگر 
تواند از منظر طبقاتی (چون آمریکاي شکنجه یعنی حادترین شکل خشونت عامدانه که می

,Daneil(ي هفتاد میالدي) یا قومیالتین در دهه (چون صربستان، سریالنکا، لیبریا )1992
ي دختران در برخی کشورهاي مسلمان)، اعمال شود، نه ن ختنهو غیره) یا جنسیتی (چو
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گیرد: بیرون گران بلکه براي دو منظور صورت میي شکنجهبراي ارضاي میل سبعانه
یافته یا شکستن مقاومت فردي و جایگزینکشیدن اطالعات براي سرکوب مقاومت سازمان

عامل درد و رنج خواهان آن است. شکلی که تبدیل فرد و جامعه بهکلدرکردن اطاعت یا 
ي حاکم باشد تواند در راستاي خواست و نیت طبقهطلبی میشکلیخواهی و هماین اطاعت

تواند تایید پدر و برادر برخیزد. این اطاعت میقبیله یا حتایا از قصد و غرض زعماي قوم و
ی هویت جنسی، هاي تلویزیونی باشد یا نفهاي رژیم سیاسی در برابر دوربینسیاست

) sovereigntyراستاي سلطه (که خشونت عامدانه همشخصی و جمعی. مخلص کالم آن
شود راضی خواهد شد. نفی دیگري چه دیکته میسانی با آنرود و فقط به همپیش می

.ي خشونت عامدانه استبودن (دیگربودگی) در جوهره
صد و عامدانه و ساختاري در نبود قرسد که تفارق خشونت نظر میشد بهچه گفته با آن

شباهت دیگري را در این راستاي بین این دو شکل از خشونت دید. تواننیت است. اما می
شود که خشونت عامدانه از سوي فرادستان (طبقاتی، قومی و جنسیتی) براي این اعمال می

در راستاي خواست هاي آنان راهاي دیگربودگی محکومان را از آنان بگیرد و انتخابانتخاب
کند؟و نظر خود پیش ببرد. اما مگر خشونت ساختاري چنین نمی

طور هاي زندگی را بهاي بزرگ، انتخابي شهرهدنیا آمدن در مهاجرنشینان فقیر حاشیهبه
مغزي در دوران جنینی و -کند. اولین محدودیت در رشد و تکامل اندامیمداوم محدود می

هاي احتمالی دستگاه تناسلی مادر یا پدر، مناسب، عفونتياست. نبود تغذیهنوزادي
ه) یا انگلی (چون هاي تنفسی (چون سرخجهاي عفونتژني آنتیحضور گسترده

رسیدگی شهري، برد، عدمیص مادرزادي را باال میاحتمال نقاتوکسوزپالسموز) 
قوي از هاي فشار هاي آب آشامیدنی، رادیاسیون خاك و محیط، گذر کابلناخالصی

کند، کوچک بودن محل تر میهاي جنینی را باز هم محتملي زندگی آنان آنومالیمنطقه
بر محدود شدن زندگی و تعدد فرزندان یا حضور چند نسل در یک چهاردیواري عالوه

شدن مالی خوردن و دستتککند. کي کودك، رشد عاطفی و جنسی او را مختل میتغذیه
جاوز خانگی از سوي پدر یا برادر یا دیگر افراد مذکر خانواده همیشگی (اگر از احتمال ت

کند. مهاجر یا نامشروع دار میبدن را مداوماً خدشه) dignity(نظر کنیم) حرمتصرف
هاي مدون را بودن، غیرقانونی بودن و نداشتن شناسنامه احتمال تحصیل و افزایش مهارت

گیري و در، فحشا، باجي باال (مواد مخودهدهد، حضور اقتصاد سیاه با ارزش افزکاهش می
هاي زندگی آنان را شکل انتخابگر) اولین نظامیان سرکوبخدمت در شبهدزدي یا حتا
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شده در آنان در ادبیات ها با خشونت نهادینههاي هر یک از این شغلفرهنگدهد. خردهمی
گیرد وهاي مترقی را از آنان میشود و امکان برقراري ارتباط با نیرو کالم آنان بازنمایی می

نشینی کند. زندگی در فقر و حاشیهتر مسجل میبیشاري آنان را هرچهو انقیاد ساخت
دیگر هایی که در یک دور باطل یکگذارد. انتخابروي افراد میهاي محدودي پیشاانتخاب

ناممکن تر بیشیرون آمدن از این چنبره را هرچهکنند و برا تشدید و تقویت می
طلبی است. بستن - اري در حقیقت شکلی دیگر از اطاعتگردانند. حضور خشونت ساختمی

نداشته باشد، باز هم به » فاعلی«قدر هم که هچها هرهاي افراد و فروکاستن راهانتخاب
هاي تعالی انسان، ستن راهخیزد. بشود که از خشونت عامدانه برمیهمان نتایجی منجر می

گانگی از خود و جامعه، از نتایج ان شدن او و در یک کالم تحمیل بیسجلوگیري از ان
.خشونت ساختاري است

نشینی هاي اقتصادي را در تثبیت فقر و حاشیهحال باید پرسید آیا کسانی که سیاستدراین
کنند و در راندن کنند، سرکوب سیاسی را در لواي رشد اقتصادي توجیه میدیکته می

طالب تغییرات ساختاري هستند از سپهر سیاسی و دانشگاهی کوشا فکرانی که روشن
خشونت ساختاري نیستند؟» فاعالن«هستند، 
آلودهدستان

گذارد اي میدست روي نکته)، ,2006Arendt(ابتذال شرهانا آرنت در اثر درخشان خود،
ساختارها ولیت بشري در انقیاد شود که به مسوتمامی کسانی میي که بعدها دغدغه

کار نازي، را گروهی از کماندوهاي اسراییلی در آمریکاي التین اندیشند. آیشمن، جنایتمی
دوست واقع نشده!) و به اسراییل دزدند (که البته این نکته مورد اعتراض آرنت انسانمی
شود این اي که در دادگاه مطرح میش محاکمه شود. مسألهاهايبرند تا براي جنایتمی

ورت مستقیم شرکت نداشته و فقط صها بهیک از جنایتکه آیشمن خود در هیچاست 
عمل کرده است. » ماننددستگاه بوروکراتیک قفس«صورت ماشین امضایی در یک به

قدر به یک انسان فرهیخته نزدیک است که کشتن یک هاي شخصی آیشمن آنخصلت
هاي بتهوون رسد. گوش دادن به سوناتنظر میدست او و امثالهم دور از ذهن بهقناري به
ي آیشمن بود، اما مانع این نشد که از امضاي حکم امحاي یهودیان، خودداري خصیصه

یک از عامالن آن تیک خشونت را تقسیم کرده و به هر کند. چرا؟ چون یک ساختار بوروکرا
ل شده ي مبتذکشی و شکنجهگونه است که شر هولناك نسلفقط نقشی سپرده است. این

یابد. آمران لطیفی که با زن و فرزندان خود آمران به یک امضاي کوچک تقلیل میو نقش 



69|ي نولیبرالیسم دستان آلوده

مداران روزگارشان هاي جنسی و مالی سیاستکنند، از رسواییوجه رفتار میبهترینبه
!شوند. این است ابتذال دیواز شنیدن یک موسیقی ناب سرشار میدورند و به

یک را نشان داده است. اما وجه ي خشونت و ساختار بوروکراترابطهاي از هانا آرنت جنبه
که هتر اقتصاد سیاسی جامعه است، اینبعبارتهاي اقتصادي یا بهنظر ما سیاستمدّ

ها پس از اعمال چه شود و سیاستگونه تعیین میههاي اقتصادي یک جامعه چسیاست
,Harvey(ي نولیبرالیسمریخچهتادرگذارند. هاروياي باقی میتأثیرات اجتماعی

، فیلیپ بورجس در )Harman, 2007(ویکمبیستقرندرانقالبهارمن در،)2005
ي ، به تغییر ساختاري سرمایه و بازآرایی طبقه)Bougois, 2004(ي معروف خودمقاله

اند. پرداختهو بر مورد خاص نیویورك و البته نتایج اجتماعی آن ) center(کارگر در مرکز
اند که بیرون رفتن صنایع از مرکز و جایگزین شدن امور خدماتی در کنار ها نشان دادهآن

غییر در بافت شهري و ایجاد ي خدمات شهري باعث تکاهش هر دم فزاینده
اند، هاي مافیایی پیوند خوردههایی شده که با اقتصاد سیاه و گروهنشینیحاشیه
دارانه بازندگان همیشگی هستند. ده که در روابط تولیدي سرمایهیرشهایی تحقنشینحاشیه

رسانند که میشناس و اقتصاددان مارکسیست، خواننده را به این نتیجه این سه انسان
ها و ي روابط اجتماعی است و روند تولید و بازتولید جایگاه انسانکنندهي تولید تعیینشیوه

کند. سپس بر این نکته تأکید ز منابع را تعیین میرسی یا برخورداري آنان امیزان دست
نشینی در ایجاد فقر و حاشیه» باعث«ي اخیر ورزند که امواج نولیبرالیسم در چند دههمی

هاي داغ و پرالتهابی که انگلس دررکز شده است، شبیه به همان حاشیهشهرهاي مرفه م
سرمایهعصرهابسبام درتوصیف کرده یا اریکانگلستاندرکارگريطبقهوضعیت

هاي اقتصادي ي علت و معلولی میان سیاستتوضیح داده است. گویی که یافتن رابطه
ي ه) وظیفهدینها و ایجاد خشونت ساختاري (محرومیت، فقر، تبعیض نهادولت

هاست تا بتوانند حداقل لیت نولیبرالبردن این رابطه مسووسؤال ها و زیرمارکسیست
-هاي عقبفرهنگهاي نولیبرالی بلکه خردهآسوده کنند که نه سیاستوجدان خویش را 

اعتیاد و خشونت » باعث) «capegoatssها (تباران و دیگر بالگرداني سیاهان، التینهماند
.شودخیابانی و فحشا می

اگر از این منظر به خشونت ساختاري بنگریم، براي آن فاعالنی نیز خواهیم یافت. فاعالنی 
فکر، بعضاً لطیف و حساس، در جایگاه استادي دانشگاه یا سردبیري مجله که روشن
تنها از طریق نشریات پیچند و نهجامعه می» سعادت«براي رشد و حتاهاي نولیبرال نسخه
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سازان هاي فشار بر سیاستو برپایی گروهي دیداري و شنیداري که با کمک البیهاو رسانه
گذارند و در راندن نصیب نمیها را از لطف خود بیدانشگاهها گذارند. آنتأثیر می

فقط کوشا هستند بلکه در گماشتن هاي دانشگاهی نهگرا از کرسیچپفکرانروشن
دارند. پراکنند نیز یدي طوالگویند و مطلب میراستاي هژمونی سخن میاساتیدي که هم

زدایی از سرمایههستند که یا بر مقرراتمدارانی گران و بعضاً سیاستها مشوّقان و توجیهآن
)deregulation (ها و اخراج انههاي بستن کارخاصرار دارند یا امضاي خود را بر اعالمیه

گذارند.کارگران می
کرد؟ آیا بایدچه راستیي، فقر و تبعیض بهگران و مشوّقان خشونت ساختاربا توجیه

اي شدگان برخواهد خواست و دادنامهکوبدادستان شجاعی به وکالت از فرودستان و سر
گرایان توان نشاندن معناي خشونت ساختاري را در علیه ایشان اقامه خواهد کرد؟ آیا چپ

جایی ي پیکار طبقاتی بازخواهد گفت، آنچشم ناظران خواهند داشت؟ این را البته نتیجه
ي اجتماع بگذارد تا در پا به عرصه» شهریار مدرن«هژمونی بر هژمونی فائق شده و که ضدّ

.فرداي انحالل، درد و رنج، چه ساختاري و چه عامدانه، اندکی فروکاهد
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مارکسِ نویسنده و ویراستارش 
انگلس

دیدگاه هاي متفاوت درباره ي جلد سوم سرمایه
حسن مرتضوي|رگینا روث 

ي ماهیّت هاي جدید دربارهدر بینشوبا هدف کندوکا» 2000مارکسیسم سال «کنفرانس 
ي این هاي مارکسی و مارکسیستی دربارهجامعه، اقتصاد و سیاست، با بررسی دیدگاه

ام به مارکس و تحوالت نظرات او در سراسر موضوعات برگزار شد. در این مقاله، مایل
عنی اي ویراست کامل آثارش یاش بازگردم. آغازگاه عالی براي چنین مطالعهزندگی

ها، نویسي پیشاست که شامل همه) MEGAانگلس (-مجموعه آثار کامل مارکس
توان ها. از این مدارك میاي از آنفقط گزیدههاست و نهها و نامهها، یادداشتنوشتهدست

ویژه در فرایندي را کندوکاو کرد که طی آن مارکس افکار خود را شرح و بسط داد، به
اش بر آن ستارمایه، روش یا کانونی که در سراسر تحول فکريارتباط با تغییرات در ج

بازتاب یافته، MEGAنحو متمایزي در ي مهمّ دیگر کار مارکس که بهمتمرکز بود. جنبه
آغاز شد 1840ي کاري که در دههاش با فریدریش انگلس است. این همکاري نزدیکهم
اش نیز ادامه یافت.گپس از مراتنها در سراسر زندگی مارکس بلکه حتنه

کاري مارکس و انگلس تأکید خواهم کرد. دو تفسیر ي دوم یعنی همجنبهدر این مقاله بر
آن مارکس و انگلس سی قرار داد: دیدگاه عموماً موردقبول که بنابهعمده را باید مورد برر

کند تأکید میها هاي بین آنشوند، و دیگري مکتبی که بر تفاوتتمامیّت واحدي تلقی می
م با بررسی ا). مایل1999، 1996چنین ر.ك. به کارور و پس از آن؛ هم3، 1992باي (ریگ

نهادي نظر پیشبه	سرمایه	کاري مارکس و انگلس یعنی جلد سومتر از هممشخصموردي
، 81، 1996بین مارکس و انگلس (» گیر و متغیروگوهاي چشمگفت«کارور و بازارزیایی 

حاکی از آن نیست که مارکس سرمایهبپردازم. بررسی نقش انگلس در جلد سوم) 79
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یا انگلس » درست«نظر من مارکس توسط انگلس کامل یا تحریف شده چون به» حقیقی«
کنم که بر تفسیر نهاد میهرگز وجود نداشته است. در عوض رهیافتی را پیش» نادرست«

بررسی ي نظر من شایستهتفسیري که بهاي مارکس متکی است،هنوشتهانگلس از دست
جدي است.

انگلسومارکسمشتركکاريهم
ها این باشد که کارل مارکس و کاري نزدیک آني همترین واقعیّت دربارهشاید مهم

گوید که آن دو در می1885ي داشتند. انگلس در اکتبر افریدریش انگلس نظرات مشابه
شان اعالم کامل خود را با تمامی موضوعات موردبحثدر پاریس موافقت 1845اوایل 

داشتی که آنان از ). بر318، 1990شان از این زمان به بعد ادامه داشت (کاريکردند و هم
کاري تیم داشتند بسیار مهم بود و هر دو عامدانه و آگاهانه براي این همکعنوان یخود به

سال ادامه داشت. این 40بیش از اي کهکاريمتقابالً سودبخش تصمیم گرفتند، هم
هاي سیاسی و آثار مکتوب.رو انجام شد: فعالیتکاري عمدتاً در دو قلمهم

توانیم سطوح گوناگون تر به آثار مشترك مکتوب مارکس و انگلس میبا نگاهی دقیق
1شان بیابیم.کاري متقابل آن دو را در تألیفاتهم

ها*بحث
ل ي مسائمکتوب و چه رودررو، دربارهصورت اي، چه بهردههاي گستانگلس بحثمارکس و

کردند، داشتند.نظري و موضوعات بالفعلی که کار می
مجالتمشتركسردبیري*
بود، تداوم تسایتونگراینیشهنویهبخشکه مارکس سردبیر اصلی و روح الهاماینبا

برد تنها تعهد وي را در پیشپذیر نبود. این حمایت نهس امکانانتشار آن بدون حمایت انگل
ي یک گرفت بلکه عمدتاً به توانایی او براي انجام وظایف روزمرهل سازمانی در بر میمسائ

2شد.روزنامه نیز مربوط می

مشتركهايتالش*
ي تر و بیش از شصت مقالهدوازده اثر بزرگ، سی اثر کوچکMEGAامروز، ویراستاران تابه

کاري داشتند تشخیص نوشته شده براي مطبوعات را که مارکس و انگلس در نگارش آن هم
مورد ویژه درموضوع بهکردند. این هم تألیف میند. در برخی موارد، مقاالت را بااداده

نوشتند تی صادق است که براي مطبوعات میها یا مقاالها، قطعنامهنامهها، اساسبرنامه
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ينامهدانش)؛ همین موضوع براي مقاالتی که برايتریبونیویوركن(مثالً براي
، آلمانیایدئولوژيتر،چنین یک اثر مفصلنوشته شده درست است. همنیوآمریکن

ي سومی، موسی هس (اسپرل از نویسندهریق نگاشته شد. مارکس و انگلس حتاطاینبه
هایی از این رساله کمک گرفتند. در موارد دیگر، )، براي نگارش بخش145، 2001

نوشت: دیدگاه خویش مطلب را میکردند و هر کدام از موضوعات را بین خود تقسیم می
ها ی از آندادند. گاهی فقط یکهاي بسیاري را مورد بحث عمیقی قرار میترتیب، متناینبه

مانیفستمورداست. درمقدسيخانوادهترین نمونهکرد. معروفاثر نهایی را کامل می
هم از یک صفحهشان مورد مجادله است چونکاريي دقیق همنحوهکمونیستحزب
هم کار ها باست. اما این واقعیّت که آناصطالح متفاوت باقی نمانده اهاي بهنویسدست

دادند عموماً هاي گوناگون را دقیقاً مورد بحث قرار مینویسکم دستدستکردند و می
.)146، 2001و پس از آن؛ اسپرل 35، 1995مورد توافق است. (کوژینسکی 

انتشار بود.حالخوانی آثاري که در*نمونه
تبلیغ براي مقاالت و سایر آثار مکتوب.*

هاي سردبیري بین مارکس و انگلس*تعویض نقش
هاي جدید یا شان، انتشار ویراستترین فعالیت انگلس در گسترش نظراتشدهشناخته

همه مواردي نیز وجود ژه پس از مرگ مارکس، بود. بااینویي آثارشان، بهتجدیدنظرشده
گفتاري بر دارد که مارکس در ویرایش آثار انگلس شرکت داشته است. مثالً مارکس پیش

چنین ). هم1989نوشت (علمیوشهريآرمانسوسیالیسم:ویراست فرانسوي
تسایتونگرانیشهنویههاي متعددي براي ویراست کارهاي پیشین مثالً مقاالتطرح

).139، 1998وجود داشت (رویان 
سرمایهیکمجلدنمونه:

ل ئهاي او عمدتاً معطوف به مسانقش انگلس در انتشار این جلد بسیار مهم بود اما تالش
بود که صرفاً براي طول و تفصیل دادن به » عملی«ویراستاري و تا حدي دهی، سامان
هاي مارکس بود.ها و نظریهدیدگاه

کاري ترین منبعی است که هممهمسرمایهي جلد یکممکاتبات مارکس و انگلس درباره
نظر گرفت. یکم، مارکس و انگلس دیدارهاي کند، گرچه دو قید را باید درمیها را روشنآن

مورد سال خصوصی متعددي، غالباً سه یا چهار هفته در سال، داشتند. تنها استثنا دراین
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هایی که انجام مورد بحث). سوابقی در1985است که هیچ مالقاتی نداشتند (دراپر 1863
زنی کنیم. دوم، فقط شان گمانهي مباحثتوانیم دربارهشده بود وجود ندارد و فقط می

ي مطلب هایی که باقی مانده قضاوت کنیم و بنابراین اظهاراتی که در ادامهنامهتوانیم از می
تواند شاخص مفیدي باشد که باید با سایر مدارك تقویت شود. با شود، فقط میارائه می

دانست که مارکس خوبی میبریم که از سویی انگلس تا حدي بهبررسی مکاتباب پی می
خواست از وضعیت اثرش با کسی نگامی که مارکس میمشغول کار است یا خیر، زیرا ه

ي کرد یا دربارهاش را بیان میکرد. مارکس امیدهايسخن بگوید عمدتاً به انگلس رجوع می
، 1863مه 27، 1861ژوئن 10گفت (مارکس به انگلس، رفت کارش سخن میموانع پیش

این، افرادي مانند لودویگ رب). عالوه1866ي فوریه13، 1865ي ژوییه31، 1864اوت 31
کردند (مارکس ي وضعیت کار مارکس کسب میگاه برخی اطالعات را دربارهکوگلمان گه

). از سوي دیگر، این مکاتبات محدود بود: فقط چند نامه 1864نوامبر 29به کوگلمان، 
ي مباحث مهم ها یا مجادالت نظري را بین مارکس و انگلس دربارهوجود دارد که بحث

یافت 1863اي از این دست در دانیم، فقط نامهسازد. تا جایی که ما میمستند می» کتاب«
چنین 1865و 1864رسد که در نظر می) و به1863ژوییه 6شود (مارکس به انگلس، می
شود تر یافت می، چند نامه اما نه بیش1869و 1867هایی اساساً نوشته نشد. در نامه

: 1868اوت؛ 24ژوئن، و 27ژوئن؛ مارکس به انگلس 29رکس، : انگلس به ما1867(
24مه و 6اکتبر؛ انگلس به مارکس، 10آوریل، 24و 22ژانویه، 8مارکس به انگلس، 

ژوئن.)
يهاي نظریهزحمت ردوبدل شدن نظرات را دربارهدست ما رسیده بهاي که بهچند نامه

وردها و نتایجی هستند که خود آبازتاب دستکشند. در عوض، تصویر میتکوین بهحالدر
هاي نویسها رسیده بود. مثالً، وقتی مارکس عمیقاً درگیر نگارش پیشمارکس به آن

اي نوشت که به مالحظات نظري پرداخته باشد. و ندرت نامههاي دوم و سوم بود، بهکتاب
ود که بخشی را اي بنوشتهمشغول نگارش دست1863تا 1861هاي هنگامی که در سال

شد، همین وضع شناخته میاضافیارزشهايهرینظگرفت که بعدها با عنواندر برمی
هاي متعدد از کند (ر.ك. به نامهشناخت خود را تصدیق میصادق بود. خود انگلس عدم

ي مکاتبات این، مجموعهبرشود). عالوهقول میها نقلاز آنکه در ادامه 1885تا 1883
شود. مربوط می» عملی«لی اختصاص یافته که به اطالعات ئجلد اول به مسامربوط به 

ي هاي صنعتی داشته یا دنبال مطالبی دربارهي عملکرد شرکتمارکس سؤاالتی درباره
تري بدهد. توانست اطالعات بیشوردهاي بالفعل در تجارت پنبه بود که انگلس میآدست
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که یکی هاي خود نیاز داشت یا براي اینها و مثالنمونهمارکس اغلب به این اطالعات براي 
3کند.» ثابت«ش را اهاياز ایده

پایان برد، این وضعیت از دو جهت تغییر کرد: که مارکس جلد یکم خود را بهاینپس از
خوانی روایت نهایی و تبلیغ براي جلدي که در آن زمان منتشر شده بود. انگلس عمالً نمونه

عهده گرفت و دنبال صفحات چاپی جلد یکم سرمایه را بهخوانی سیار مهم نمونهي بوظیفه
ش اداد. انتقاداتمورد سبک آن ارائه مینهادهایی را درگشت و پیشچاپی میاشتباهات 

نهاد او بود که ساختار کتاب ي مطلب مربوط بود تا به محتوا، و پیشي ارائهنحوهعمدتاً به
ها در فصل مربوط به ارزش و نیز فصل مربوط به تولید از زیربخشتري بیشبا استفاده

). اما 1867اوت 23ژوئن و 16ارزش اضافی نسبی تقویت شود (انگلس به مارکس، 
24توانست عملی شود (مارکس به انگلس، هاي وي تا ویراست دوم نمیبسیاري از توصیه

ه ویراست دوم کمی پس از ). اگرچه درست است که مارکس امیدوار بود ک1867اوت 
)، اما همین نشان 1868ژوئن 26انتشار ویراست اول منتشر شود (مارکس به انگلس، 

ترتیب، اینهاي مارکس نداشت. بهر نظریهنهادهاي انگلس تأثیري بر جوهدهد که پیشمی
نقش انگلس اساساً ویراستاري بود.

وزیع کتاب معطوف بود. مارکس به انگلس ها به انتشار و تي مکاتبات آنعمدهیکی از نکات
که خواست. پس از آناز او مشورت میداد واش با ناشران مختلف خبر میي مذاکراتدرباره

ها به روابط عمومی قول امروزيها بهه منتشر شد، بخش اعظم نامهسرانجام جلد یکم سرمای
ي آن بنویسد و مقاالتی دربارهتواند هایی در گرفت که چه کسی بهتر میمتمرکز بود. بحث

نوشته شد عمدتاً به 1868ي و ژانویه1867هایی که بین اکتبر کجا انتشار داده شود. نامه
6؛ انگلس به مارکس 1867نوامبر 2پرداخت (ر. ك. به مارکس به انگلس، این موضوع می

ردوبدل کردند که هاییاین، نامهبر). عالوه1868مه 23؛ مارکس به انگلس 1868ي ژانویه
؛ 1867ژوئن 24چه کسی باید کتاب را به انگلیسی ترجمه کند (انگلس به مارکس، 

).1867ژوئن 27مارکس به انگلس، 
ش برانگیزاند یا ترغیب اکوشید تا مارکس را به اتمام کتابغیر از این انگلس همیشه می

). مثالً در اوت 1865ي ریهفو5، 1863مه 20، 1860ي ژانویه31(انگلس به مارکس، کند 
ي واقع از یکی دو عبارت در نامهبه«هاي خود را چنین بیان کرد: ، انگلس دغدغه1865

اي رسیدي که ممکن است عطف غیرمنتظرهام که تو باز به یک نقطهاخیرت شک کرده
یت ). سرانجام حما1865اوت 7(انگلس به مارکس، » نهایت به درازا بکشاندچیز را بیهمه



رگینا روث|76

که مارکس به صراحت طورآن هماناش بود که بدونمارکس و خانوادهمالی انگلس از
که رسد به ایناش را بنویسد، چهشتهنوشد کل دستکرد، هرگز قادر نمیمیتصدیق 

).1867مه 7نخستین جلد انتشار یابد (مارکس به انگلس، 
سرمایهسومجلدموردویراستار:ونویسنده

نیم، همیشه باید این خوااش است میهاي مارکس را که متکی بر متوناندیشههنگامی که 
ها یا جزوات، عمدتاً توسط خود مارکس انتشار نیافته نظر بگیریم که این کتابموضوع را در

بود که ویراست اول سرمایهاست. یکی از معدود آثاري که مارکس انتشار داد، جلد یکم
ي و ترجمه1872یافت. مارکس ویراست دوم آن را در سال انتشار 1867آن در سال 

شروع 1880ي منتشر کرد. و تنها در دهه1875و 1872هاي فرانسوي آن را بین سال
باید توسط انگلس کامل ي انگلیسی آن کرد که میکار بر ویراست سوم و نیز ترجمهبه

ترتیب، هنگام اینکرد. بهچهارم جلد یکم را منتشرچنین ویراستشد که خود وي هممی
هایی رجوع کنیم که توسط افراد بررسی بخش بزرگی از آثار مارکس باید به ویراست

ها و نوشتههرچیز به دستز اش . این موضوع بیاندکس منتشر شدهدیگري غیر از مار
هاي کتاب نویسگردد. پیشاش مربوط میي اقتصاديهاي متعدد براي پروژهنویسپیش

1885رس است که انگلس آماده و در موالً در ویراستی در دستمعسرمایهسومدوم و
منتشر کرد. برخی از هسرمایعنوان جلد سومبه1894و در سرمایهعنوان جلد دومبه

اصطالحي بیستم ویرایش شدند، مثالً بهتر در سدهها قدیمینوشتهدست
انتشار یافت اما تنها 1941ـ1939در ابتدانوشته). این دست1858/1857(گروندریسه

صورت گسترده توزیع شدند ي چاپ مسکو در برلین بازانتشار یافت، بهکه نسخه1953در 
رجوع 1987، 1986به مارکس MEGAمبناي ویراست اي براي ترجمه؛ بر1973(مارکس 

) 1861- 1863(اضافیارزشهاينظریههاينوشتهمورد دستکنید). همین موضوع در
اضافیارزشهاينظریهاز ده دفتر که شامل1861- 1863هاي نوشتهصادق است. دست

ها رود اینشدند. گمان میتشکیل میراه با سیزده دفتر دیگر در مجموعبودند، هم
ریزي کرده برنامهسرمایهنویس کل چهار کتابی باشند که مارکس برايپیش
اي وجود دارد که فقط اخیراً توسط نظر از این موضوع، عموماً مطالب ناشناختهصرف4بود.

MEGAهایی از هاي کتاب دوم و سوم و نیز بخشنوشتهانتشار یافته است. مثالً، دست
)، و 1988،1992اند (مارکس نوشته شده تازه انتشار یافته1865/1864کتاب اول که در 
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نوشته شده است 1867که پس از سرمایهاده شده بههاي اختصاص دنوشتهتمامی دست
انتشار خواهند یافت.MEGAدر فرایند ویرایش هستند و در آینده در 

هاي تاکنون نوشتهبا نگاهی به این دستسرمایهي جلد سوممن تحلیل خود را درباره
کرده، تحقیق میهایی که مارکس نویسنده مایهي درونکنم تا دربارهانتشار نیافته آغاز می

ي برده، نظرکار میل بههایی که براي حلّ این مسائو روششدهلی که متصور میئمسا
شود، نظرات یک ویراستار جدید این جا ارائه میداشته باشیم. تفسیري که در این

هاست و باید با نظرات انگلس مقایسه شود.نوشتهدست
نویسندهدیدگاه

ي کتاب دوم هاي متعدد دربارهنوشتهنخست، دست.هستندمربوطسرمایهاوراق زیادي به
نگاشته شده و نیز 1877-1881و 1867- 1868، 1864-1865هاي که در سال

در 5است.1867- 1875و 1864-1865هایی براي کتاب سوم که تاریخ آن نوشتهدست
ویژه نرخ سود و بهي ارتباط با جلد سوم، مارکس زمان و صفحات زیادي را به بحث درباره

ي نویس عمدهنظر از دستي بین نرخ سود و نرخ ارزش اضافی اختصاص داد. صرفرابطه
دهند که مارکس در ارتباط کتاب سوم، سایر مدارك بخش بزرگی از متونی را تشکیل می

بیش از دویست صفحه در مدتی بیش از ده سال نوشته شد. 6با این کتاب باقی گذاشت.
هاي متعددي از بندهاي کند. روایتکار مارکس را در سطوح متفاوتی عرضه میها این متن

مستقیم به بخش یا يهاي بند بدون اشارههاي خالصه و رسالهها و نیز طرحمقدماتی فصل
ترین همه، مهمنایها و دفاتر وجود دارد. بار کتابهایی دیادداشتفصل کتاب و حتا

د:شرح زیر هستنها بهنوشتهدست
1864- 1865ي نوشته*دست

را سرمایهکه مارکس جلد یکمآناز، پیش1864- 1865نویس کتاب سوم در تنها دست
یا » ي عمدهنوشتهدست«نویس کتاب سوم را پایان ببرد، نوشته شد. انگلس این پیشبه
.II]//[4.2چاپ شده است MEGAتر در نویس پیشنامد. این دستمی» 1ي نوشتهدست«

1867-1868هاي نوشته*دست
متعلق «اي درست کرد با این عنوان ، پروندهسرمایهمارکس پس از انتشار نخستین جلد

-1868در ». متعلق به کتاب دوم«اي بود با عنوان که در کنار پرونده» به کتاب سوم
عنوان بههایی را مایهقرار داد و درون، اوراق متفاوت با جزییاتی متفاوت را کنار هم 1867
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قوانین «ي ویژه دربارهکرد، بهها کار میلی مشخص کرد که باید در کتاب سوم روي آنمسائ
,A 64,A 73-6; R G A, f, 1, opي مارکس ـ انگلس، مجموعه،IISH» (نرخ سود 1, d.

انتشار خواهند یافت.MEGA2 II/4.3). آن در 2037
1875ي مه نوشته*دست
، مارکس شروع به پر کردن سرمایهي جلد یکمي فرانسهاتمام ترجمهپس از 1875در مه 

ي نرخ سود کرد. مارکس عنوانی به آن نداد فقط اش دربارهصفحه از دفتري با تأمالت130
بررسی ریاضی نرخ «بعدها، انگلس عنوان .» 1875مه 29شروع «آن را چنین تاریخ زد: 

). این 77Aانگلس، -ي مارکس، مجموعهIISHرا به آن داد (» ارزش اضافی و نرخ سود
یابد.انتشار میMEGA2 II/4.3دفتر در

کند که در کتاب ها، اوراق زیادي به موضوعات دیگري اشاره مینوشتهاین دستبرعالوه
ها، مالکیت ارضی، هاي پول، اعتبار، بانکسوم به آن پرداخته شده است (تاریخ پول، شکل

ها وجود دارد که هاي زیادي از این کتابچنین گزیده) و همهمتحدرانت در روسیه و ایاالت
7شناسی، شیمی، فیزیک، تاریخ).به موضوعات کامالً متفاوتی مربوط است (زمین

ي بین در بحثی که در ادامه مطرح خواهد شد، بر اوراقی متمرکز خواهم شد که به رابطه
مانده براي هاي باقینوشتهي دستمدهپردازند و بخش عنرخ سود و نرخ ارزش اضافی می

ي بین سود و ارزش دهند. در این اوراق، مارکس کوشید رابطهکتاب سوم را تشکیل می
دادن عواملی بود که اضافی یا بین نرخ سود و نرخ ارزش اضافی را روشن کند. هدف او نشان

بر تغییرات نرخ سود شود کهاستنتاج میینیطریق قوانکند و ازاینرخ سود را تعیین مین
حاکم است.

ي ها اندیشهاین متنکدام از که هیچاستآید اینت میدسهیکی از نتایجی که از این اوراق ب
مارکس تصمیم نگرفته بود که دهند.مند و فشرده نشان نمیصورت نظاممارکس را به

روایت «ابراین است؛ بن» درست«هاي گوناگون برخوردش با موضوعات راه یک از راهکدام
رس بودند. واقع وجود ندارد. فقط صرفاً قطعاتی در دستاز لحاظ ویراستار به» مجاز
نویس کتاب ي نخست پیشخواهیم سه ویژگی متمایز دو متن عمده یعنی هفتاد صفحهمی

را خاطرنشان کنم.1875نویس مه سوم و دست
کرد. ش اضافه میاهاياستداللنخست، مارکس برخی از تأمالت خود را بین کروشه میان

ی مورد بررسی قرار طور جزیهایی است که باید بهي اندیشهرهها یادآوري دربابسیاري از آن
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اي را هکنند. اغلب فقط اندیشمحتوا و نیز به روش و ساختار اثر اشاره میگیرند و نیز به
داد. تر بسط میبیشها را با جزییاتکه در موارد دیگر آنکرد، درحالییادداشت می

مورد موضوعات خاص مردد بود (مثالً ر.ك. به دهد که وي درهاي دیگر نشان میلقونقل
1864- 1865نویس ). مثالً در دست24-27، 1994ي فولگراف و یونگ نیکل، مقاله

ي نهایی ویرایش این روایت فقط آن بخش که منطقی است باید در مرحله«نویسد: می
» البته، براي پژوهش الزم است به جزییات رفت اما یقیناً نه براي خوانندهاستفاده شود.

ها فقط نوشتهدهد که این دستها نشان مینویسیي من). این حاشیه، ترجمه83، 1992(
هاي خام بودند.نویسپیش

طور ي نرخ سود را بهکننده، عوامل تعیین1875و هم در 1864م در دوم، مارکس ه
توانست موردبحث قرار نداد. وي به بررسی اثراتی که این یا آن عامل متقابالً میمند نظام

بندي پس از فرمولاها او را راضی نکرد. حتکدام از ایناندیشید اما هیچداشته باشد می
چیز را از نو آغاز کرد نامید به نتیجه نرسید. بلکه همهیم» قوانین«جمالتی که آنان را 

ي نرخ سود در نه اش را درباره). مارکس ابتدا مالحظات20-30، 1992(ر.ك. به مارکس 
این قوانین را نه از تفاوت بلکه مستقیماً از نرخ ارزش «نکته خالصه کرد. سپس کوشید تا 
توان در اي را میي من) گرایش مشابه؛ ترجمه27» (اضافی و نرخ سود استخراج کند

). A 77, 2, 40, 112آثار مارکس و انگلس، ، مجموعه IISHیافت (1875ي نوشتهدست
هاي ممکن بلکه حلتنها به این تکرارها نیاز داشت تا استراتژي راهواضح است که مارکس نه

کرد براي خود روشن سازد.اهدافی را که دنبال می
آمیختن سطوح متفاوت تحقیق بود. ابتدا سه مقدار متغیر ارزش اضافی، مانع عمده

ها دو عامل دیگر استخراج ي ثابت باید تحلیل شوند که از آنر و سرمایهي متغیسرمایه
تواند بر نرخ سود تأثیر بگذارد ها میشود: نرخ ارزش اضافی و ترکیب سرمایه. تمامی اینمی

ا ها بها رخ دهد، و تحلیل پیوندها با استفاده از فقط مثالتواند در انواعی از ترکیبو می
دیگر وابسته هستند این، برخی از این عوامل به یکبراست. عالوهاعداد متفاوت دشوار

تواند بدون بررسی رفتار دیگري مورد تحقیق قرار گیرد. سرانجام، که تغییر یکی نمیچنان
اهمیت کافی نیست که فقط این تغییرات را از لحاظ ریاضی بررسی کنیم بلکه باید 

گیریم.نظر بشان را نیز دراقتصادي
اي است که مارکس هاي عمدهي مراحل متفاوتِ مقادیر متغیر یکی از روشایسهسوم، مق

برد. مارکس براي توضیح چنین کار میخود به1875ویژه در مطلب در تحلیل خود، به
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برد، و بنابراین، انواع عالیم را کار میهاي متفاوتی را بهمادها و فرمولتغییرات مقادیر باید ن
مقدار اولیه متمایز سازد. کرد تا آن را از براي تشخیص دگرگونی مقادیر استفاده می

ها آشکار داد. درنتیجه این تغییرات در نشانههمه، اغلب روش تمایز را تغییر میبااین
اش نیافته لهمساحلکند که مارکس هنوز راه کوتاه و مختصري براي توصیف راهمی
حل بود و وسایل متفاوتی را براي یافتن آن وجوي راهدر عوض، هنوز در جست8بود.

کرد.امتحان می
را پشت سر خود باقی نگذاشته » روایت مجاز«گیریم که مارکس ها نتیجه میاینياز همه
اي مندانهظامنحو نتواند بهها نمیکدام از آنهیچفقط قطعاتی به ما رسیده و متأسفانهاست. 

اندیشید ارائه کند.باره میچه را که وي دراینآن
ویراستاردیدگاه

کار کرد، اي که از آن شروع بهاي فهم پایهگونه از پس این میراث ادبی برآمد؟ برهانگلس چ
هاي پیشین اي که در قسمتدانست؟ رابطهچه میسرمایهيباید پرسید: انگلس درباره

هاي پیش برقرار بود. شاید در سال1860ي وبیش در اوایل دههتوصیف کردم کماین مقاله 
ویژه هنگامی که مارکس تصمیم گرفت تا تري انجام شده باشد، بهتبات بیشاز آن مکا

منوال همینرا منتشر سازد. احتماالً قضیه بهسیاسیاقتصادنقدنخستین ویراست در
به تري نسبتهاي طوالنیو براي دورهتر گلس بیش، مارکس و ان1860بوده است چون تا 

زحمت شناختی از محتواي همه، ما به). بااین1985کردند (دراپر دیگر را مالقات میبعد هم
تر، شان، انگلس اطالعات کم، با وجود کار مشترك اولیه1867ها داریم. اما پس از بحث آن

داشت. سرمایههاي ناتمام دوم و سومکتابرفت به گذشته از پیشتري، نسبتو نه بیش
براي اتمام کار خویش داده بود، هیچ بحثی 1867هایی که مارکس در نظر از وعدهصرف
داشت در برد کارش بر میباید براي پیشهاي مشخصی که مارکس میي گامدرباره

وجود دارد » عملی«ل ئي مساهایی دربارهمکاتبات وي با انگلس وجود ندارد. فقط پرسش
27و 26ي انگلس به مارکس ؛ نامه1867اوت 24ي مارکس به انگلس (مثالً ر.ك. به نامه

چنین ر.ك. به ي دوم؛ هم، نامه1868نوامبر 14ي مارکس به انگلس ؛ نامه1867اوت 
این، باید توجه کرد که مارکس بر). عالوه2001و پس از آن؛ فولگراف 100، 1996فولگراف 

انجام داده بود. خود او به انگلس 1865ي کارش را بر کتاب سوم در سال بخش عمده
نوشته آماده است، که در شکل اگرچه دست«گونه هشدار داده بود: ها ایني اتمام آندرباره
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احتجز خودم مناسب نیست،کس بهیم است، براي چاپ براي هیچاش بسیار عظکنونی
؛ تأکید افزوده شده است).1866ي فوریه13(مارکس به انگلس، » توبراي

به محلّ زندگی مارکس 1879که انگلس در سپتامبر زنی کرد که پس از اینتوان گمانهمی
اي از این موضوع در اختیار نداریم. تري داشتند، اما هیچ سابقههاي بیشتر شد بحثنزدیک

که پس از مرگ مارکس، انگلس مطمئن نبود استم ایندانچه بسیار مهم میاین، آنبروهعال
هاي او در هاي مربوط به جلدهاي مفقود هنوز وجود دارند یا خیر. نامهنوشتهکه آیا دست

همیشه وضعیت کارش را از ما ]مارکس[او «دهد: این زمان حالت ناآگاهی او را نشان می
چنین به ي من). همجمه؛ تر1883آوریل 2(نامه انگلس به پیوتر الورف، » کردپنهان می

من نیز گونه است که حتاپرسی چهاز من می«نوشت: 1883اوت 30آگوست ببل در 
مدت او مشغول این کار بوده است؟ موضوع خیلی ساده است: اگر خبر چهدانم کهنمی

بهتر از ]مارکس[گذاشتم تا کار کامل و منتشر شود. و م داشتم، هیچ وقت او را تنها نمی
ي من). دو سال بعد، هنگامی که انگلس کتاب (ترجمه» دانستدیگري این را میکسهر

تقریباً باورنکردنی است که «کرد، تعجب کرده بود: گارتن دیکته میسوم را به اسکار آیزن
اي را پارچهگونه مردي که این کشفیات عظیم را کرده چنین انقالب علمی کامل و یکچه

ي انگلس به لورا (نامه» جا حفظ کرده بودسال آن را در آن20مدت در سر داشت و به
هاي مارکس از سوي نوشتهي دستچنین شدت مطالعه). هم1885مارس 8الفارگ، 

طلع بود مسرمایهموردرفت مارکس درقدر کم از پیشدهد وي چهانگلس نشان می
و پس از آن).102، 1996(فولگراف 

مطالب مارکس کار کرد. در این مدت، منابع گوناگونی را هاي زیادي را روي انگلس سال
ها را باید در شکل اصلی خود حفظ کند و کدام برگزید و تصمیم گرفت کدام قسمت

، خواننده را با سرمایهگفتار به جلد سومها را باید تغییر دهد. انگلس در پیشقسمت
). در ارتباط 7ب، ص. 1998ي روش خود در ویرایش کتاب سوم آشنا ساخت (زمینهپیش

هاي نخست به منابع متعددي اشاره کرد که در تألیف روایت نهایی مورد استفاده با فصل
توانسته چندان استفاده نمی1864-1865ي نوشتهقرار داده بود و تصدیق کرد که از دست

تر اي دفتر براي شروع کتاب و خالصهي کوتاهکند و توضیح داد که در عوض به دو قطعه
، مجموعه آثار IISHریاضی که ساموئل مور براي او تهیه کرده بود استناد کرده است (

ي چهار صفحهوانگلس مطالب یادشده را در چهلترتیب،این). بهQ 14مارکس و انگلس، 
).27-73، 1998ي متن تنظیم کرد (مارکس شدهنخست روایت ویرایش
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ي کردن بیش از دویست صفحهدر فشردهي کار انگلسکه برداشتی از نحوهبراي این
) 52-73، 1998(مارکس 24-28بررسی فصل سوم، صص 9مارکس داشته باشیم،

پردازد، ي بین نرخ سود و نرخ ارزش اضافی میمند است. در این صفحات به رابطهارزش
ي مارکس به آن اختصاص یافته بود. انگلس نیافتهاي که بخش اعظم مطالب پایانمساله

کند که در محاسبات استفاده خواهد شد و ي مقادیري آغاز میموضوع را با بحثی درباره
، و اصطالحات و انداش بودهي تحلیلکند که شالودهاي را مطرح میهاي پایهبرخی فرضیه

شود. پس از مالحظات یافت می]جلد یکم[برد که در کتاب اول کار میهایی را بهنشانه
کنند تا تشخیص دهد که نرخ سود را تعیین میرا مورد بحث قرار میمقدماتی، عواملی

آورد. سپس به دو وجود میفاوتِ عوامل نتایج متفاوتی را بههاي متگونه ترکیبهدهد چ
ي ي متغیر و کلّ سرمایهعامل اصلی، یکی نرخ ارزش اضافی و دیگري نسبت بین سرمایه

کند.شده، اشاره میپرداخت
هاي مارکس مقایسه کنیم، هم مفاهیم مشترك و هم نوشتهنگلس را با دستاگر تدوین ا

پردازم: انگلس بحث ها میتوانیم بیابیم. ابتدا به تفاوتگیري را میهاي چشمتفاوت
گذارند. وي به دو عامل ي عواملی مطرح کرد که بر نرخ سود اثر میمندي را دربارهنظام

داد. یکم، به نرخ آمدهاي بالقوه را مورد بحث قراریها پعمده توجه کرد و بر اساس آن
و کلّ ي متغیر ي بین سرمایهعنوان عامل ثابت پرداخت و سپس رابطهارزش اضافی به

ن در واپسین بند این توامند را مینظر گرفت. این اثر نظامشده را دري پرداختسرمایه
، IISHتري را مطرح کرده بود (مثالً، وبیش عامکه مارکس اظهارات کمحالیفصل دید. در

که اي را نوشت شدهي خالصه)، انگلس جملهA 77, 8مجموعه آثار مارکس و انگلس، 
).72، 1998کرد (مارکس هاي روشنی را بیان میوابستگی

مقایسه متفاوت قابلدست کرد تا موارد ها را یکها و مثالها، فرمولازآن، انگلس نشانهپس
حد را توصیه و گذاري واشوند. انگلس از ساموئل مور کمک گرفت که تبعیت از نشانه

مطرح کرده بود 1875ي نوشتهاش از دستي مکتوبمورد خالصهنهادهایی را درپیش
)IISH ،مجموعه آثار مارکس و انگلس ،Q 14 چنین ارقام ). انگلس هم63، 1998؛ مارکس

تفاوتی به که مارکس با اعداد ماستحالیها را تنظیم کرد، این دردر مثالاستفاده مورد 
هاي نوشتههایی که از دستها را قبالً در یادداشتواقع، انگلس آنها پرداخته بود؛ درآن

همیشه یک مجموعه از اعداد را دست کرده بود. ويمارکس استخراج کرده بود یک
) و روش خود را در روایت 20sو20v،80cکرد (خاب میي آغاز انتعنوان نقطهبه
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، 1998؛ مارکس H 83مجموعه آثار مارکس و انگلس، ،IISHداد (انتشاریافته توضیح می
این، انگلس بندهاي مقدماتی نوشت (مثالً در آغاز فصل سوم) و بر). عالوه57-55

10).57،59، 1998پیوندهایی را با فرازهاي دیگر برقرار کرد (مارکس 

ها را ها اشاره کرده بود، اما انگلس آناین، مباحثی وجود دارد که مارکس فقط به آنبرعالوه
تري مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. مثالً فهرستی از عوامل گوناگونی را تهیه با جزییات بیش

وي گذاشت. اگرچه ي متغیر و ارزش اضافی تأثیر میي ثابت، سرمایهکرد که بر سرمایه
اش بندي مقدماتیها در جمعبه آنها را مفصالً مورد بحث قرار نداد، پس از اشارهآن

)IISH ،مجموعه آثار مارکس و انگلس ،H83ها اختصاص داد (مارکس ) جمالتی را نیز به آن
ها اشاره کرده بود صورت پراکنده به برخی از آن). در حقیقت، مارکس فقط به53، 1998

)IISH ،6ـ7، مجموعه آثار مارکس و انگلس ،A 77سراغ ي دیگري، به). انگلس در نمونه
ي ریکاردو نوشته بود رفت، آن را توضیح داد و مرجعی یادداشتی انتقادي که مارکس درباره

تر، معروفهمه). و ازA 77, 108، مجموعه آثار مارکس و انگلس، IISHبراي آن ذکر کرد (
ي برگشت سرمایه است که از مارکس فقط عنوان آن چهارم دربارهشرح و بسط کامل فصل 
).73-80، 1998باقی مانده بود (مارکس 

هاي اصلی مارکس را بدون ژهها وابرعکس، فرازهاي دیگري وجود دارد که انگلس در آن
ي تأثیرات ویژه، انگلس روش مارکس را در بحث دربارهتصرف حفظ کرده است. بهودخل

هم مقایسه کرد و هاي خاص را بانین موارد و نمونهچر نرخ سود اقتباس کرد. همگوناگون ب
هاي مقدماتی، هرجا که ممکن مورد نداد. انگلس در فصلمی دراینتر از مارکس تعمیبیش

ي کنندههاي توصیفکرد. مثالً این موضوع براي سرفصلبود، از عبارات مارکس پیروي می
گیرد بررسی نشأت میvرا که از cتغییرات «ماکس نوشت: هاي خاص صادق بود.نمونه

بندي دیگري ها را با جملهي من) و انگلس آن؛ ترجمه84، 1992(مارکس » کنیممی
، 1998(مارکس » کندتغییر میvطریق تغییرات ازCمتغیر، vثابت، s«چنین نوشت: 

ویژه در موارد نادرتري که مارکس ). فرازهاي دیگري از مارکس وام گرفته شده است، به62
ویژه درموضوع بهکند. ایني معناي اقتصادي تغییر موردنظر بیان میاش را دربارهنظرات

؛ III-2،A 77، مجموعه آثار مارکس و انگلس، IISHمورد جمالت مربوط به متغیرها (
هایی از کار مارکس را طور کلی، انگلس فقط جنبه) صادق است. به73، 1998مارکس 

کند. کرد خواننده درك میهایی که احساس میاش معنا داشت، جنبهانتخاب کرد که براي
شود عمدتًا جا توصیف میچه در ایناند. آنهتر در متن انگلس گنجانده نشدمفاهیم گنگ
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) به 1995، 1994نیکل (ي نخست کتاب سوم است. فولگراف و یونگپارهساختار 
هاي نوشتهاند که انگلس هنگام کار بر دستهاي گوناگونی پرداختهبندي مفصل شکلمقوله

ها، ارتقادادن، ها، حذفکار برده بود: افزودهي روایت چاپی جلد سوم بهاي تهیهمارکس بر
تن و اصطالحات.بندي دوباره و تصحیحات مفرمول

معناي معاصر کرد؟ وي بهونه درك میگهانگلس مسوولیت ویراستاري کار مارکس را چ
مند به آماده کردن مجلدي باشد. برعکس، کلمه ویراستار نبود. کسی نبود که فقط عالقه

و غلط به این ي درست لهگرفتن این وظیفه داشت. مسابرعهدهاي در ها و عالیق ویژهانگیزه
همه، الزم ي اهمیّت کار انگلس. بااینبارهرسد به هر شکلی از نقد درمربوط نیست، چهبحث

ده بود ارائه نحوي که انتخاب کررا بهسرمایههاي دوم و سوماست بپرسیم چرا وي کتاب
موضوعات دیگر درك کنیم هاي او را براي کوشیم انگیزهکه میطورکرد، درست همان

هاي حزبی).سیاستمورد (مثالً در
هاي فرانسوي و آلمانی گزارش کردند که انگلسکمی پس از مرگ مارکس، روزنامه

پایان خواهد برد. در حقیقت، افراد پیرامون انگلس نیز این انتظار را داشتند را بهسرمایه
). 1883مارس 15؛ ادوارد برنشتین به انگلس، 1883مارس 17(آگوست ببل به انگلس، 

ها کشف شد این قصد را تأیید کرد. نوشتههمه، خود وي فقط بعدها هنگامی که دستبااین
یافته شکلی پایاناز آن لحظه به بعد، مشخص کرد که مدارکی که مارکس باقی گذاشته در 

ی را بین محتوا و شکل قائل شد. وي به اعتبار خود تمایز مهمس بناهمه، انگلنیستند. بااین
بار بود، در بهار ها براي نخستیننوشتهخواندن دستاش که ناشی از در فوران شور و شوق

آورترین مطلبی که تاکنون حیرت«به محتواي کتاب سوم چنین اشاره کرد: 1865
» انقالب علمی تمام و کمال«)، 1885آوریل 23(انگلس به نیکالي دانیلسون، » امخوانده

هاي درخشان آن علم حقیقت، برخی ایدهدر «)، 1885مارس 8(انگلس به لورا الفارگ، 
11ي من).، ترجمه1885آوریل 2(انگلس به یوهان فیلیپ بکر، » کنداقتصاد را زیرورو می

راه بود که اثر یادشده ناقص در ارتباط با شکل، بسیاري از این تفسیرها با این شکایت هم
صدیق کرد که میراث گفتار به جلد دوم این موضوع را تأیید و تاست. انگلس در پیش

تمامی این قطعات باید «اما اشاره کرد که » هاي پراکنده استعمدتاً شامل متن«مارکس 
)5، 1997» (وجود آورند.و تا حدّ امکان اثر کاملی را بههم وصل شوندبه

ها نوشتهاش از دستکرد، دریافتهنگامی که انگلس کتاب سوم را براي انتشار آماده می
تلویحاً به این امر اشاره 1894گفتار خود به جلد سوم در خوش تغییر شد. در پیشدست
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تمام است. انگلس تنها در زبان و شکل، بلکه در جستارمایه نیز، نیمهکه کار مارکس نهکرد
مارکس » گریزهاي«توصیف کرد. توضیح داد که » سردستی و ناقص«هاي از کار را بخش

ها دشوار شود و سرانجام شود که دنبال کردن استداللبب میس» ايموضوعات حاشیه«به 
یافت، جمالت نیز که در ادامه می…اما هرچه کار«به این توصیفِ نسبتاٌ دو پهلو رسید: 

پیش ازشدند، بیش) نمودار میin ststu nascendiها در حالت نوپاي خود (ها اندیشهآن
1895اي به ورنر زومبارت در ). در نامه6ص. ب، 1998» (شدندتر میتر و پیچیدهطوالنی

رزش ل زیادي را که ائنیست که مسا» نویس اولپیش«نوشت که اثر مارکس بیش از یک 
رهیافت مارکس «ها پاسخ بدهد. بیان کرد که که به آناینکند، بدونبحث دارند مطرح می

اي را ارائه شدههایی کاملجزمنه با یک آموزه بلکه با یک روش سروکار دارد. این رهیافت 
در این پژوهشبرايتر و روشناندازهاي پرباري را براي پژوهش بیشکند بلکه چشمنمی

هایی مکمل«صراحت زومبارت و دیگران را به فراهم کردن انگلس به» گذارد.اختیار می
بسط نداده مارکس هنوز«دعوت کرد تا در آن این نکات مهم را که » سرمایهمند بهارزش

ي من). در ؛ ترجمه1895مارس 11مورد توجه قرار دهند (انگلس به ورنر زومبارت، » بود
نوشته شده، 1895که در بهار » قانون ارزش و نرخ سود«حقیقت، انگلس در متن خود 

اي که با شتاب خطوط کلی آن شرح داده شده نویس اولیهپیش«جلد سوم سرمایه را صرفاً 
).876الف، 1998کند (توصیف می» استو تاحدي ناقص 

الف، 1998» (مارکس را با کالم مارکس«دانست که هر متنی که در واقع، انگلس کامالً می
انگیزاند و خواست ) بیان نکند، تفسیر است، تعبیري که ناگزیر مجادالتی را برمی875
مورد به خواننده در1885انگیزاند. وي در مارکس را برمی» راستین«رسی به متون دست

کتابی زبان خودش ارائه دهد و اده بود که قصد دارد مارکس را بهدو هدف خود اطالع د
خواست که همه، انگلس تا حدي بلندپرواز بود. او فقط نمیفهم عرضه کند. بااینقابل

چنین وي هم». دادسبک را در جاهایی تغییر دهد که اگر خود مارکس هم بود تغییر می«
). 9، 5، ص. 1997حل کند (» صرفاً با روح خود مؤلف«شید تا تمامی ابهامات متن را کو

این مجلد، سرسبد اما چون «تر بیان کرد: اي خصوصی قصد خود را روشنبعدها در نامه
لّ شکلی انتشار دهم که در آن کخودم را موظف دانستم که آن را به، اثري است باشکوه

(نامه انگلس به نیکالي » شکلی برجسته خود را نشان دهدبهخط استدالل با وضوح تمام و
ي خود با پرداختن به جزییات نوشته). انگلس در واپسین دست1889ژوییه 4دانیلسون، 

هاي مهم تاکید و مدارك و شواهد مکمل تأیید کرد که براي توضیح قطعات دشوار بر جنبه
ي تفسیر را وضوح مسالهبه جلد سوم، بهگفتار ). در پیش876الف، 1998را افزوده است (
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هاي آغازین مورد توجه قرار نداد. بنابراین، انگلس متوجه نشده بود که تغییراتی که در فصل
ش ناسازگاري ایجاد کند. اتواند بین دو هدفجلد سوم سرمایه وارد کرده است می

ي تنظیم مطالب نحوهتوان نتیجه گرفت که انگلس تشخیص نداده بود که ترتیب، میاینبه
گیرد که انگلس چیزي بیش از یک تفسیر نیست. این دیدگاه با عبارتی مورد تأیید قرار می

کمی پس از مرگ مارکس بیان کرد و در آن خود را رهبر تئوریک جنیش کارگران دانست. 
يکه در موضوعات نظرحالیپذیر است دراست جایگزینانگلس بیان کرد که او در جهان سی

(انگلس به » هنوز کسی را ندیده که در موقعیتی باشد که جایگزین من و مارکس شود«
ي من).؛ ترجمه1883آوریل 30آگوست ببل، 

گیرينتیجه
ها در جلد سومهاي کتاب سوم مارکس و ویراست انگلس از آننوشتهي دستمطالعه
کند. جدیدي را نیز مطرح میل ئدهد بلکه مساها پاسخ میتنها به برخی پرسشهنسرمایه

دانست و رهبري ي تفسیري مناسب مییقیناً انگلس خود را شخص مشروعی براي ارائه
کرد. پرسشی که باید مطرح شود این دموکراتیک از این اعتقاد او حمایت میحزب سوسیال

هاي مارکس موفق بوده است یا ي تصویري مناسب از اندیشهنیست که آیا وي در ارائه
درستی نظرات مارکس را درك کرده است یا خیر. موضوع بر سر این نیست که وي بهینا

که انگلس مارکس را تحریف کرده است. در حقیقت، انگلس هنگام آماده کردن اسناد 
که انبوه فراوانی مدارك در تأیید کرد، چرانتشار خودسرانه عمل نمیمارکس براي ا

که بپرسیم آیا این استي ما اینبرعکس، وظیفهرفته است. تصمیماتی است که وي گ
تصمیمات تنها موارد ممکن بودند، و آیا طریق دیگري وجود ندارد که مارکس درك شود؟ 

ي بنابراین، ضروري است که تفسیري را که انگلس به ما انتقال داده است تحلیل کنیم. پایه
متون مربوط به انگلس توسط ي متون راستین خود مارکس و چنین تحلیلی تنها با ارائه

MEGAاین، باید کامالً منابع خود انگلس و نیز رشد بینش و آگاهی برآید. عالوهپدید می
اقتصاد گسترش ي علمش را دربارهاهايگونه اندیشهنظر بگیریم. او چهاش را دراقتصادي

دانست؟ اگر تاحدي میي کاري که مارکس انجام داده بود چیزي دربارهداد؟ او دقیقاً چه
توانیم از نو وجوه مشترك و تفاوت مارکس و انگلس را گاه میاین نکات را روشن کنیم آن

هاي موضوعات دشوار را حلبریم که راهمورد بررسی قرار دهیم. در ارتباط با مارکس پی می
ش را بیان کند اهاينحو مناسبی اندیشهه براي یافتن زبانی که بتواند بهنیافته بود و پیوست

باره که کارل مارکس ها مجادله درایننوشتهتشار دستبنابراین، انکرد. میوپنجه نرم دست
کند.که فقط از نو آن را آغاز میلدهد بخواسته را پایان نمیاندیشیده یا چه میچه می



87|نویسنده و ویراستارش انگلسمارکسِ

ي هامایلم از یورگن هرس، جرالد هوبمان، نورمن لوین، کارل اریش فولگراف براي بحث
زبان انگلیسی متن روري جانستون براي دقت بهي این موضوعات و نیز ازمفید درباره

ها براي تفسیرها و خطاها با من است.ولیتتردید، تمامی مسواسگزاري کنم. بیسپ
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هایادداشت
ناپذیر بود (ر.ك. ي فهرست امکانکاري او ارائهگزارم که بدون هماز ریچارد سپرل سپاس.1

و پس از آن)145، ص. 2001به اسپرل 
ي این موضوع داد تشکر کنم.م از فرانسوا ملیس براي اطالعات مفصلی که دربارهامایل.2
28و 1862مارس 6، 1860يژانویه11ي مارکس به انگلس، مثالً ر.ك. به نامه.3

هایی ي کتابچنین از انگلس براي تهیه. مارکس هم1865نوامبر 20و 1863ي ژانویه
.1866دسامبر 17کمک خواسته بود ـ مثالً ر.ك. به مارکس به انگلس، 

که اخیراً برمبناي II/3.1.1-6جلد MEGA2) ـ یعنی 1976-1982ر.ك. به مارکس (		.4
به زبان انگلیسی انتشار یافت (ر.ك. به 	آثارمجموعه	از30-34این ویراست جلدهاي

اي بود که هاي پیشین عمدتاً متکی بر ویراست گزیده). ترجمه1988-1994مارکس 
انتشار یافت.1905-1910هاي توسط کائوتسکی در سال

مربوط به کتاب دوم، رجوع کنید به مارکس 1864-1865هاي نوشتهبراي دست		.5
، جلد MEGA2قرار است در 1868-1868هاي نوشته. دستMEGA2) یعنی 1988(

II/4.3هاي بعد در جلد هاي سالنوشتهو دستII/11 2ازMEGA.انتشار خواهد یافت
بر اوراق مربوط زیادي ننوشت. عالوهي نوشتهوجه دستهیچبه1870ي مارکس در دهه.6

ي رانت، بهره و برگشت سرمایه وجود دارد (بایگانی به نرخ سود، فقط مطالب کوتاهی درباره
المللی ي بین؛ مؤسسهf.1. op.1, d, 2940 ,[RGA]دولتی تاریخ اجتماعی و سیاسی روسیه، 

B 105, Aي آثا مارکس و انگلس، )، مجموعهIISHتاریخ اجتماعی ( 72.(
MEGAها و غیره در بخش چهارم هاي آبی، جزوهها، کتابتمامی این مطالعات کتاب.7

هاي دهد. مثالً گزیدهها را ارائه میها و حاشیهها، یادداشتي کتابیابد که گزیدهانتشار می
.[IV/31]) انتشار یافت 1999(مارکس و انگلس 1999مربوط به شیمی در 
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کرد تا مقادیر حروف زیرنگاشت یا یک اپوستروف استفاده میگاهی مارکس از .8
ر موارد ). دA 77, 1, 48، مجموعه آثار مارکس و انگلس، IISHتغییریافته را مشخص کند (

)، یا حروف 60, 14داد (جاي حروف التین مورد استفاده قرار میدیگر، حروف آلمانی را به
داد.بزرگ را به حروف کوچک ترجیح می

) و 1992ي اصلی (مارکس نوشتهاز دست1-70از ندااین صفحات عبارت.9
RGAي آثار مارکس و انگلس، ، مجموعهIISHي نرخ سود (هاي متعدد دربارهنوشتهدست

F. 1, op.1. d.3601; A 78, A 77, A 76, A 71.(
نیز از » شودمیرو ریاضی انجام بنابراین، این تحلیل صرفاً در قلم«بندي که این طبقه.10

).53، 1998گیرد (مارکس انگلس نشأت می
خواند. وي گارتن میها را هنگام دیکته کردن به اسکار آیزننوشتهانگلس دست.11

عنوان منشی خود استخدام کرده بود تا مطمئن شود که اسناد گارتن را بهآیزن
نا باشد. دیکته کردن تواند براي افرادي دیگر غیر از او خواي مارکس مینوشتهدست
انجام شد.1884-1885هاي دوم و سوم در کتاب

، صص. 4:14ي ي بازاندیشی مارکسیسم، شمارهدر مجله2002در سال ي باالمقاله
چاپ رسیده است.به72-59
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بگذار آشغال بخورند
آفریند؟داري چاقی و گرسنگی میگونه سرمایههچ

کیانوش یاسایی|رابرت آلبریتون

عملعقالنیکشاورزيِ خالفداري،سرمایهنظامکهاستاین…آموزیممیکهچهآن
این(اگرچهاستناسازگارداريسرمایهنظامباعقالنیکشاورزيدیگرعبارتبهیاکندمی

کشاورزانِ خردهفعالیتیاداردنیازچهآنودهد)میتوسعهکشاورزيدرراآوريفننظام
1است.تولیدکنندگانهايتشکلدستبهلکنتریافرماخویش

عملگامهمصنعتی،ايشیوهبهکشاورزيمقیاسبزرگفعالیتومقیاسبزرگصنعت
وکندمیتلفراانسانطبیعینیروياولیکهاستنایدرابتدادرهاآنتمایزاگرکنند.می
بابعدتردوایناماآورد،میزمینطبیعینیرويسربرراهمیندومیوبردمیبیناز

نیرويشودمیاعمالنزمیبرکهايصنعتینظامکهصورتاینبهشوند،میراههمدیگریک
بهرازمینتاکنندمیفراهمکشاورزيبرايوسایلیتجارتوصنعتوکندمیتلفراکار

2بکشاند.اضمحالل

فرضکند.میتولیدآالتماشینونخگرصنعتکهطورهمانکندمیتولیدگندمکشاورز
رژیمایننتیجهدروداردخودکنترلدررااورزيکشداريسرمایهتولیديشیوهکنیممی
کههاییشرطآنواستگستردهراخودبورژوازييجامعهتولیدهايحوزهيهمهدر

یکازهاآنانتقالقابلیتها،سرمایهآزادرقابتمانندسازدمیممکنراعملکردش
وکمالتمامحدّبهسودمتوسطهاينرخبرابريودیگرايشاخهبهتولیديشاخه
3اند.رسیدهخوداییشکوف

داري مطابق با خواهم نشان دهم چرا دقیقاً در جایی که نظام سرمایهدر این بحث می
تواند نظام کشاورزي/غذا کند، نمیش عمل میاترین ساختارهايترین اصول و ژرفعقالنی

کشاورزي «که در ابتدا از قول مارکس آوردم طورهاي عقالنی اداره کند. یا همانرا با روش
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سبب است که این بخش از همیندقیقاً به». آیدجور درنمیداريعقالنی با نظام سرمایه
ي سیاسی و دخالت دولت بوده است؛ بخشی که تا ي منازعهحیات اقتصادي همیشه عرصه

4شد.داري میسرمایهبهداري و یا شي زیادي شامل تولید غیرسرمایههمین اواخر تا اندازه

فرما، مانند مزارع خانوادگی را تولیدي غیرکاپیتالیستی بدانیم، پس باید اگر تولید خویش
ن مزارع خانوادگی غیرکاپیتالیستی بودند ای	ي پس از پایان جنگ دوم جهانیگفت تا دوره

مزارع «کردند و حتا امروز هم در عصر ها را تولید میکه بخش اعظم غذاي آمریکایی
چنان بر مزارع خانوادگی کوچک و یا ترِ کشاورزان دنیا همکاپیتالیستی، بیش» ايکارخانه

5کنند.متوسط مقیاس فعالیت می

ي غذا از ناکافی هاي نظام تولید و تهیهگویند که نقصاناقتصاددانانِ جریان غالب گاهی می
ها دخالت در بازارهاي ین کاستیمعنا که منشاء ااینداري ناشی شده است. بهرمایهبودن س

ود بازارهاي آزادتر ي غذا با وجي مشکالت نظام تولید و تهیهکه تقریباً همهاست و اینآزاد 
نظیر خواهم بر اساس تحلیل بیجا میمقابل این استدالل، در ایندرحل خواهد شد. 

		داري است، و نهسرمایهمارکس از ساختارهاي ژرف سرمایه نشان دهم که این خودِ نظام 
اي عی سیاست مستقل دولتی بدفهم شده (اگرچه این سیاست هم ممکن است در زمینهنو

یم. اي مشکالتی است که ما در تهیه و توزیع غذا با آن مواجهکه ریشه) گونه باشددیگر این
الحی در تنها همیشه در برابر هرگونه اصداري نهخواهم استدالل کنم که نظام سرمایهو می

که ممکن است رسیدن لکه درحالیکند بتر کردن نظام غذایی مقاومت میجهت عقالنی
اي باشد، ما در بلندمدت به مدت ارزندهشده هدف کوتاهداريِ اصالحنوعی سرمایهبه

تغییراتی نیاز داریم که از هرگونه اداره کردن با بازارهاي رقابتی و واحدهاي در مالکیت 
ها را جا منظورم این نیست که بازارها و شرکتي سرمایه فراتر رود. در ایندرآمدهخصوصی 

گو طور دموکراتیک پاسخها بهکه باید کاري کرد که آناستم ایناکنار بگذاریم، بلکه حرف
داري بنامند.اي آن را پساسرمایههایی که شاید عدهباشند به شیوه

ذا نیازي حیاتی است و تولید آن ما را در ارتباطی نزدیک با که غاین، با دانستن اینبرعالوه
ها و تواند هم بر سالمت انساندهد، عملکرد نادرست این بخش از اقتصاد میزمین قرار می

هم بر سالمت محیط زیست اثرات نامطلوبی بگذارد. اگر بتوان نشان داد که عملکرد 
ي ها مداخلهاتی براي بهروزي انسانهایی چنین حیداري در عرصهنادرست نظام سرمایه

این مداخالت بخش اعظم وجودکه حتا بامداوم دولت را ضروري کرده و اینمتعدد و
داري تردید کرد. بر اساس چنان باقی است، پس باید در عقالنیت سرمایهمشکالت هم
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، که خیلی هم عقالنی نیست و خود»عقالنیت کاپیتالیستی«تحلیل مارکس باید بین 
دنبال حداکثر کردن سودهاي دار عقالیی همیشه بهتفاوت قائل شد. یک سرمایه» عقالنیت«

تواند سازمان یابد میمدت خود است. فعالیت کشاورزي که مطابق با چنین احکامیکوتاه
رغم بیش خطر اندازد. بهبهها و محیط زیست، هر دو را عمیقا نادرست باشد و سالمت انسان

هاي مدهاي تالشآترین پیارزات مردمی براي تخفیف دادن برخی از مخرباز دو سده مب
داري به سوددهی گیري سرمایهکاپیتالیستی براي ادغام نظام کشاورزي/غذایی در جهت

انگیزد که دار این بخش در ما این گمان را برمیهاي ادامهها و ضعفکوتاه مدت، نارسایی
عقالنیت داده باشد. نظامی که یاد جاي خود را به عدمباید از بنکاپیتالیستی » عقالنیت«

کس در دنیا فراهم ید و رژیم غذایی مناسبی براي همهاین توان را دارد تا غذاي کافی تول
تواند کند، نمیجاي آن بیش از نیمی از مردم را گرسنه و با سوءتغذیه رها میکند، اما به

6عقالنی باشد.

تفاوت سرمایه را نسبت به وجوه کیفی زندگی بیوجوي سودآوري رفتن، در جست
ها که پرداختن به این وجوه براي سرمایه سودآور نباشد، نسبت به آنزمانیگرداند و تامی
تواند شامل خیلی چیزها شود، از سالمت تفاوت خواهد ماند. وجوه کیفی زندگی میبی

مالحظات کیفی همیشه تحت محیط زیست گرفته تا کیفیت زندگی کارگران. براي سرمایه 
وقت براي سالمت و امنیت ل تاریخ هیچي مالحظات کمّی قرار دارد. سرمایه در طوسیطره

گذاري دولت مجبورش که قانوني چندانی از خود نشان نداده مگر آنکارگران دغدغه
کرده. تا زمانی هم که دولت، قانونی در حمایت از محیط زیست وضع نکرده اعتنایی به 

ها غیر از سود ي ارزشودن و آسیب رساندن به آن نداشته است. سخن کوتاه، همهآل
دویی هستند که در برخورد با سود مغلوب خواهند شد. در این کتاب هاي درجهارزش

دیگر گونگی ارتباط ما با یکهداري، نادیده گرفتن ابعاد کیفی چتمرکز اصلی در نقد سرمایه
مان است.غذايو با زمین در تولید و تهیه

ترین شکل خود مورد کاال، یک کاالي کاپیتالیستی در خالصي مارکس دربر اساس نظریه
اش کنترل مطلق دهد و موجب باید مرزهایی روشن و قطعی داشته باشد تا به مالک

هاي خوب حصارهاي خوب همسایه«این مثل که 7کنارگذاشتن کامل غیرمالک از آن شود.
».خواهندداران حصارهاي خوب میسرمایه«گونه ترجمه کرد که وان اینترا می» سازدمی
ي دارایی شدهدقت مشخصکه قطعاتِ بهاستري اصل است اینداچه براي سرمایهآن

دارها باشد و ترل کامل سرمایهدهند تحت کنخصوصی که ابزارهاي تولید را تشکیل می
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گذاشته شوند. نهاد مالکیت ها کنارآنطور کامل از مالکیتکارگران بهترتیب اینبه
داري ناب کند و در سرمایهاي از قدرت میان مالک و غیرمالک را ایجاب میخصوصی رابطه

دارها هستند. سلب مالکیت ي ابزار تولید اموال خصوصی در تملک انحصاري سرمایههمه
اي که در حالت ده، رابطهوجود آوراي ساختاري از قدرت بهلید رابطهکارگران از ابزارهاي تو

دارد تا مزد و شرایط کاري که بازار کار رقابتی برایش تعیین داري ناب کارگر را وامیسرمایه
کرده بپذیرد.

هرگونه منابع طبیعی که بتوان آن را به دارایی خصوصی » زمین«عنوان مارکس تحت 
معدنی، زمین و ساختمان، شمرد: نفت، موادتبدیل کرد و در انحصار مالک قرار داد را برمی

کان کنترل مطلق بر هر هایی امگروهآب و جز آن. وجود مالکیت خصوصی که به افراد یا 
سازي زمین است. در بریتانیا با آغاز ي بنیادي کاالییزمینهدهد پیشواحدِ طبیعت می

فئودال اران دتر خصلت کاالیی گرفتند. زمینهاي مشاع هرچه بیشداري زمینسرمایه
ها حصار ي عموم بود را تصاحب کرده، دور آنآن در استفادهازش هایی که تا پیزمین

داران که مردم را از زمین8هاي خصوصی خودشان اعالم کردند.ها را داراییکشیدند و آن
شان اجاره هايتوانستند براي استفاده از زمینهاي همگانی بیرون کرده بودند حاال میزمین
که چرا» اصوالً«گویم ا بفروشند. میشان رهايتوانستند زمینت کنند و اصوالً میدریاف
دنبال آن بودند که عمالً به» قوانین ارث خانوادگی زمین و امالك«داران با برقراريزمین

9.شان بود، حفظ کنندي اصلی قدرت سیاسیها را که پایهاین زمین

ک فرض عنوان یاقتصاددانان زمینِ کاالیی شده را بهمارکس برخالف تقریباً تمامی دیگر 
عنوان فرایندي سازي زمین را بهخواهد که کاالییمثال از ما میعنوانپذیرد. بهاولیه نمی

دست ختیار عموم مردم آن مناطق بود بههایی که در اببینیم تاریخی که طی آن زمین
و معموالً به بیرون ـ شدمحصور میسپستدریج تصاحب ودار بهمند زمیني قدرتطبقه

ي نزدیک مارکس با یادآوري این تاریخ رابطه10شد.جا منجر میبار اهالی آنراندن خشونت
دهد. دهقانانی که دیگر راهی به شدن نیروي کار را هم نشان میشدن زمین و کاالییکاالیی
تنها چیزي که دارند شدند تر متوجه میگذشت بیشمینداشتند هرچههاي مشاع زمین

که جاي آنرا باید در ازاي مزدي به سرمایه بفروشند. مارکس بهنیروي کارشان است که آن
که بازار کار تماماً شکل اي بداند و یا آنشدهکاالیی شدن کامل زمین را عمل انجام

ن راندن و ي فرایند تاریخیِ بیروها را با دقت نتیجهاي را از ابتدا فرض بگیرد، اینگرفته
11گیرد.نظر میبار درسلب مالکیتی خشونت
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کند که سرمایه اصوالً باید همیشه آماده باشد تا از گرایش سرمایه به سود ایجاب می
جا شود. اگر موانع قانونی را هتر جابتر سودآور به تولیدي با سودآوري بیشتولیدي کم

جاي برنج تریاك تولید خواهد کرد. تریاك سودآورتر باشد، سرمایه بهنظر نگیریم، اگردر
جایی از تولید یک ارزش مصرفی به هي سرمایه براي جابطلبانهمارکس این آمادگی فرصت

نامیده » اعتنایی به ارزش مصرفیبی«فی دیگر فقط به تحریک نرخ سود را ارزش مصر
مادّي یک کاالست که آن را از نظر کیفی خصوصیاتبه آن اشاره » ارزش مصرفی«11است.

مثال عنوانکند. بهخاصی را از آن ایجاد میياز دیگر کاالها متمایز کرده، امکان استفاده
سوز تفاده در موتورهاي درونخصلت اشتعالی (ارزش مصرفی) بنزین آن را براي اس

کند در ن اشاره میآتفاوتی به ارزش مصرفی که مارکس به گرداند. بیاستفاده میقابل
ام غذا اهمیتی مورد عقیم بودن سرمایه در اداره کردن کشاورزي و نظاستدالل من در

مدت باید نسبت به مالحظات گرایش سرمایه به سودآوري کوتاهاساسی دارد. چراکه 
و اعتناگسترده و بلندمدت نسبت به ارزش مصرفی که نظام تولید غذا نیازمند آن است بی

ایش سودآوري که توجه به این مسائل معموال موجب افزجاییآنز حس باشد. البته ابی
ها و محیط زیست و مسائل نتیجه مسائل بلندمدت مربوط به سالمت انسانشود درنمی

شود.مرتبط با عدالت اجتماعی کنارگذاشته می
یدئولوژیک یک شیء (یعنی تواند به کیفیات مادي و یا ادار نمیوفاداري عقالیی یک سرمایه

میّتی ناب وفادار باشد. عنوان کد، بلکه او همیشه باید به سود بهارزش مصرفی آن) باش
که قدر مذهبی باشد، همینهکند چ، فرقی نمی»عاقل«دار واقعا مثال یک سرمایهعنوانبه

دست هاي سودآوري محصوالت پورنوگرافی را دریافت کند از تولید کتاب مقدس نشانه
خواهد کشید و به تولید پورنوگرافی خواهد پرداخت. تخطی از وفاداري به سودآوري ناب 

دار نبودن. مجازات در پی خواهد داشت؛ در نهایت مغلوب رقابت بازار شدن و دیگر سرمایه
ي محیط زیست سودآوري را افزایش دهد مورد غذا، اگر استفاده از مواد سمّی و آالیندهدر

صورت همینغذاي ناسالم تولید خواهد کرد. بهجاي غذاي سالم به» عاقل«ار دسرمایهیک
جا که که سودآوري خود را افزایش دهند تا آنبراي آن» عاقل«کشاورزان کاپیتالیست 

معناي اهند پرداخت. حتا اگر این کار بهترین مزد را به کارگران کشاورزي خوبتوانند کم
باشد.اجیر کردن مهاجران غیرقانونی 

که کشاورزان دلیلاینالت کشاورزي ساالنه است و بهکه تولید اغلب محصوجاییآنز ا
آالت خود را براي تولید طیف محدودي از محصوالت توسعه کاپیتالیست تخصص و ماشین
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جایی در تولید محصوالت کشاورزي و یا ورود و خروج به تولید کشاورزي در دهند، جابهمی
جایی از مثال جابهعنوانه مدت دشوار خواهد بود. بهسودآوري در کوتاپاسخ به معیارهاي

نسبت آسان باشد (اگرچه باید تا فصل زراعی بعد صبر تولید ذرت به سویا ممکن است به
ها جایی از تولید غالت به سبزیجات و یا از تولید شیر به تنباکو به این سادگیکرد) اما جابه

هاي سنگینی دارند و تامین منابع باً تمامی کشاورزان دنیا بدهینیست. این واقعیت که تقری
دشواري این مساله شان ساده نیست، بهها برايجاییمالی الزم براي این قبیل جابه

ه کـشانهايهاي کشاورز غیرکاپیتالیست به ترك زمینکه خانوادهرغم اینهافزاید. و بمی
اند، درمقابل کشاورزان میلشدت بیبهاند ـدر برخی موارد چند نسل در آن زندگی کرده 

گذاري کنند، بر اساس معیار خالص سودآوري، در سرمایهکاپیتالیستی که عقالیی رفتار می
جایی از تولید ذرت براي غذا هاي خود از آن و یا جابهدر کشاورزي و یا خارج کردن سرمایه

خود راه نخواهند داد. حتا اگر مردم در گرسنگی و ذرت براي اتانول تردیدي بهبه تولید
علت مصرف بخشی از آن در تولید ي ذرت بهباشند. و وقتی که عرضهغذاییقحطی و بی

کنند که تري تمایل پیدا میاتانول کاهش یابد قیمت آن باال خواهد رفت و کشاورزان بیش
کردند ذرت تولید کنند وي که تا آن موقع تولید میجاي دیگر محصوالت کشاورزبه
13شان باال خواهد رفت.ي دیگر محصوالت غذایی کاهش یافته و قیمتترتیب عرضهاینبه

طور داري در شکلی تجریدي و بهسرمایه«یا » داري نابسرمایه«مورد در این بحث در
کنم:استدالالت خود را تحت هفت عنوان ارائه می» کلی

گرایش سرمایه به سود
سرمایه، زمان و سرعت
سازيسرمایه، فضا و همگن
سرمایه و کارگران
سرمایه و مصرف ناکافی
سازيسرمایه، انحصار چندقطبی و جهانی
گیسرمایه و سوژه

اي باشد براي شروع این بحث.تواند مقدمهاي از موارد باال میخالصه
گونه مالحظات دیگر مدت نسبت به هرکوتاهنخست، اولویتی که سرمایه براي سودآوري

ها ها و اقیانوسها، رودخانهاش در حفظ کیفیت زمین، دریاچهاعتناییبه بیقائل است منجر
هاي آب زدایی، تضعیف زمین و آلودن جریان. ممکن است سرمایه فرمان به جنگلشودمی
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اي نظارتی یازمند رابطههاي آینده ندهد. حفظ این منابع در بلندمدت براي خاطر نسل
هاي خصوصی به حداکثرسازي سود خود اي که کامالً برخالف گرایش شرکتاست، رابطه

کنند. اصوالً هایی که فقط به منافع آنی خود توجه میمدت است. براي شرکتدر کوتاه
هاي ها کشانده، زمیني جنگلتواند سرمایه را به قطع درختان همهفرامین سودآوري می

هاي شهري و یا مزارع کشت تنباکو و دیگر مواد اعتیادآور تبدیل کشت را به حومهبلقا
هاي هوا را آلوده کند، زمینواز ماهی تهی گرداند، زمین و آبهاي آب را کند، جریان

هم در زمانی که بسیاري از زیرکشت محصوالت غذایی را به تولید اتانول اختصاص دهد آن
براي کشاورزي و بینی نبودن طبیعت پیشلوردن ندارند. قابافی براي خمردم غذاي ک

شود.تقاضاي غذا، موجب مقاومت غذا در برابر مقررات بازار میوناپذیري عرضهکشش
تواند ناگهان باال برود و میلیاردها انسان را با گرسنگی و نتیجه قیمت غذا راحت میدر

سازي سود و داري به خصوصیسرمایهمایل نظام تقحطی مواجه کند. و در آخر،
هاي محیط زیست آلوده، گرسنگی و ي هزینهتواند تقریباً همهها میسازي هزینهاجتماعی

دهندگان که سرمایه با پول مالیاتدهندگان بیاندازد درحالیغذاي ناسالم را بر دوش مالیات
دهد.به سودزایی خود ادامه می

تمرکز بر افزودن سرعت، کشاورزي را به به سود،ي گرایش سرمایهدوم و در نتیجه
هاي ي دادهکند. با افزایش سرعت اندازهشدت وابسته میبه» استخراجی«هاي انرژيِ داده

اي که منحنی به خط عمود که در نقطهتمایل به افزایش خواهند داشت تاجاییانرژي هم
عالوه سرعت ممکن است . بهیراقتصادي خواهد شدغتر سرعتشود افزودن بیشنزدیک می

براي محیط زیست مخرب آهنگ طبیعت آسیب برساند که کشاورزي راقدر به ضربآن
تواند منجر به هجوم مواد شیمیایی به رژیم غذایی شود، گرداند. نیاز به افزودن سرعت می

د. خصلت اجتماعی و شناسی مناسبی روي غذاها صورت بگیرهاي سمکه آزمایشآنبدون
هاي زیادي به آسیب» فودفست«نام حلّی بهشود و راهوردن نابود میخي غذا مانهصمی

سالمتی وارد آورد.
سازي فضایی مورد غذا موجب همگنهاي تولید و مصرف انبوه درت روشسوم، کاربس

کِشتی اي با شرایط گوناگون زیستی به مزارع تکهاي حارهخواهد شد. درنتیجه جنگل
ي ي حاشیهند در بلوارهافودفستهاي شوند. مراکز بزرگ خرید که پر از رستورانتبدیل می

که جاییشوند. و از آنضافه میشده اترتیب به محیط همگن اینشهر ردیف شده و به
شود منبع مواد اولیه و نیروي گیر است دنیا میچنان تولید انبوهی نیازمند گسترشی عالم
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هاي ترتیب است که رستوراناینه مصرف انبوه نیاز دارد و بهکار ارزان. تولید انبوه ب
کنند خصوص کودکان) را ترغیب میاند و همه (بهگسترشحالفود در سراسر دنیا درفست

ي غذاي آلوده شوند.هاي هر روزهکنندهتا مصرف
تر به کارگران مزد بپردازد سود هرچه سرمایه در ازاي کار مشخصی بتواند کمچهارم،

ي جا که غذا ضرورتی است که در همهتري براي خود حاصل کرده است. و از آنبیش
که براي آنطور کلی تر باشد بهچه غذا ارزانگیرد، پس هرمیمزد قرار سبدهاي دست

ر به آنان مزد پرداخت. تتوان کمنمیري داشته باشند میمزد بخوروکارگران فقط دست
که غالب کارهاي کشاورزي در مزارع نیازمند کاري خطرناك و فصلی است، رغم آنبه

کنند و معموالً بیش از دیگر کارگران مزدها را دریافت میترین دستکارگران این بخش کم
اي دارد که به نیازهاي سرمایه و له دالیل پیچیدهقرار دارند. این مسادر معرض آسیب

داري و نقش طبقه، نژاد، جنسیت و استعمار در آن ارتباط دارد.تاریخ سرمایه
تر به کارگران تواند با پرداخت کمپنجم، سرمایه در تضادي اساسی گرفتار است. سرمایه می

ها دیگر کارگران خیلی کاهش یابد در نتیجه آنسود را افزایش دهد اما اگر پرداخت به
جاست کند خریداري کنند و در اینطور انبوه تولید میتوانند کاالهایی را که سرمایه بهنمی

باشند، با شود. اگر کارگرانِ غذا از نظر تعداد در اقلیتناکافی ایجاد میکه معضل مصرف
مزد ، سهم غذا در سبد مصرفی و دستهامزد آنطریق کاهش دستتر کردن غذا ازارزان

مزد دیگر کارگران براي خرید دیگر کاالها غیر از تري از دستتر شده و بخش بزرگکوچک
داري تا چه اندازه م سرمایهدهد که نظاهاي کاپیتالیستی نشان میشود. بحرانغذا آزاد می

ف و تولید را متوقدارها در مواقع بحرانکشاورزي خانوادگی مخرب است. سرمایهبراي 
که وضعیت بهبود یابد، اما کشاورزان خانوادگی براي وقتیکنند تاکارگران را اخراج می

ولید خود را افزایش که بتوانند در شرایط رکودِ قیمت محصوالت خود زنده بمانند باید تآن
چنان ترتیب زمانی که کشاورزان زیادي چنین کنند قیمت محصوالت همایندهند. به

شوند و مزارع ي زیادي از کشاورزان خانوادگی ورشکست میکه عدهآید، تاجاییتر میپایین
را ترك کنند. براي وقوع چنین اتفاقی الزاماً نیاز به بحران نیست: سقوط قیمت محصوالت 

گونه عمل کند.تواند ایني کشاورزي هم میکشاورزي و یا افزایش قیمت مواد اولیه
تري بسازد اما طور کلی تمایل شدیدي دارد تا واحدهاي هرچه بزرگبهداريششم، سرمایه

کند و دي میهمیشه موانع طبیعی کیفی براي کشاورزي این گرایش را دچار مشکالت زیا
تعدادي از کاالهاي زراعی مستعمراتی، جزگرداند. بهناپذیر میبینیسودآوري را پیش
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ي هتر ولی در سطح عرضسطح کشاورزي تمرکز کمداري همیشه تمایل داشته تا در سرمایه
تري نقل، فرآوري و توزیع محصوالت نهایی تمرکز بیشومواد اولیه به کشاورزان، حمل

ترند تمایل دارند ها که بزرگداشته باشد. حتا از میان مزارع خانوادگیِ باقی مانده آن
Putting-outکاري (بخشی از نظام پیمان Systemمی که در آن سرمایه مواد ) باشند. نظا

و بندد کند و براي محصوالت از پیش قرارداد میاولیه را به کشاورزان عرضه می
ترتیب ایندهد. بهي جریان سرمایه قرار میطور کامل تحت سلطهترتیب کشاورز را بهاینبه

د در سپارد و خوو واقعاً دشوار کشاورزي را به کشاورزان می» فرساکار طاقت«سرمایه 
آالت و مواد ي بذر و ماشینخورد. سطح تمرکز در عرضهسودهاي حاصل از آن غوطه می

شده، مورد بازاریابی مواد غذایی فرآوريطور که دراولیه شیمیایی بسیار باالست. همین
ي آن هم صورت است. نتیجههمینفودها هم بههاي غیرالکلی و فستگوشت، نوشیدنی

ها هاي آنکه بر فعالیتگوست (تازمانیهاي ناپاسخقدرت در ابرشرکتي العادهتمرکز فوق
هاشان اثرات بسیار نامطلوبی بر هایی که فعالیتگذاري و نظارت نباشد). ابرشرکتمقررات

گذارد.ها و سالمت محیط زیست میسالمت انسان
اقتصادي، داري با مرکزیت دادن به مالکیت خصوصی و سود در حیات هفتم، سرمایه

دهد. اگرچه سطحی از فردگرایی چیز خوبی است اي را توسعه میجویانهفردگرایی تملّک
داري افراد و گرایی و زندگی اجتماعی در توازن باشد. سرمایهاما باید با اشکالی از جامعه

قیدوبند سود و قدرت اقتصادي خود را گسترش کند تا بیهاي منفرد را تشویق میگروه
ن. این نوع ي زمیهاي آن در بلندمدت براي جامعه و براي کرهآمدتوجه به پیدهند بی

ها هاي بخشندگی و کمک در انسانتنها مانعی است در برابر انگیزهطرفه نهفردگراییِ یک
قدر که باید نظام دهد. آنرا هم اشاعه می» آیدپیشهرچهمنازپس«ي رفتار بلکه گونه

این موارد مقصر دانست نباید افراد را سرزنش کرد. چراکه احکام ذاتی داري را در سرمایه
دهد.این نظام است که مردم را در این جهات قرار می
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غناوفقرکهجاییدارد؛فاصلهمنهتنغربیبخشازساختمانچندتنهاکلمبیا،دانشگاه
کهاستجاییدانشگاه،ایندیگرند.یکجوارهمنیویورك،دیگرجاهايخیلیازتربیش

کاربهمشغولاستادعنوانبه،2001نوبليبرندهوامریکاییاقتصادداناستیگلیتز،جوزف
برابرينابررسیصرفراهاییسالایندیاناایالتدرگريشهراهلاستادِایناست.

پرسیدکهبودايپسربچهکرد،دركشخصاً رانابرابريکهبارنخستیناست.کردهاجتماعی
بانکارشداقتصاددانمقامدربعداًکند.نمیمراقبتخودشهايبچهازپرستارشطورچه

باموضوعایندرکتابیژوئن،ماهدرکرد.بررسیجهانیسطحدرراپدیدهاینجهانی،
»اندازدمیخطربهرامانآیندهامروزيدهشتقسیميجامعهگونهچهنابرابري:بهاي«عنوان
وي،بااشپیگلوگويگفتدراست.شدهمنتشرنیزآلماندراخیراًکهکردمنتشر

وکندمیبخشبخشراامریکاثروتدرنابرابريطورچهکهکندمیبحثاستیگلیتز
کند.غلبهیوروبحرانبرتواندمیبهتراروپاگونهچه

توزیعباگونهچهامریکايآیندهجمهوررییسداریدانتظاراستیگلیتز،پروفسور
کند؟برخوردثروتنابرابر

ي رشد ي رشد نابرابري مانند مشاهدهرسمیّت بشناسد. مشاهدهله را بهابتدا باید اصالً مسا
رؤیت ي زمانی قابلکنید بلکه طی یک دورهگیاه است. این رشد را روزانه مشاهده نمی

شود.می
دارد؟ايدامنهچهنابرابرياین

اند. بگذارید شدّت در این کشور رشد کردههاي اخیر، نابرابريِ درآمد و ثروت بهدر دهه
ر ثروت حاکم میلیارد دال70، شش وارث امپراتوري والمارت تقریباً بر 2011مثالی بزنم: در 

ي امریکا است.درصد پایینی جامعه30بودند که معادل ثروت 
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ازمردمانیآندرکهکردهتلقیهافرصتسرزمینراخودوارههمتحدهمایاالت
است؟آمدهچهامریکاییرؤیاياینسربریابند.دستثروتبهتوانندمیاعماق

هاي مند است، اما رؤیاي امریکایی به افسانه بدل شده است. شانسچنان قدرتاین باور هم
ي صنعتی رفتههاي دیگر کشورهاي پیشاز جوانزندگی یک شهروندِ جوان امریکایی بیش

هاي مربوط به آن موجود است. باور به ش بستگی دارد و دادهابه درآمد و آموزشِ والدین
هاي جذابِ افرادي که با حرکت از ها مدد گرفته است، از مثالداستانازرؤیاي امریکایی
هاي زندگی فردي است. است بختترچه مهماما آناند ـ رؤیا را ساختهقعر به اوج این

کند.ها، باور به رؤیاي امریکایی را تأیید نمیداده
گویند؟میچهارقام
جود نداشته است. از سال گذشته و20ي متعارف امریکایی طی رفتی در رفاه خانوادهپیش

پنجم چه یکآناز درصد بیش 40درصد باالییِ جمعیت طی یک هفته سوي دیگر، یک
آورند.دست میکنند بهجامعه طی یک سال کسب میپایینی
قیباجمهوريریاستانتخاباتکارزاربهکهگريدیيهفتهپنجدرحال،بااین

است.نکردهایفایمهمنقشهنوزنابرابريمانده،
توان انتظار یک بحث نمیل.ي زیرین مسائعموالً تنها در الیهله وجود داشته؛ امّا ماین مسا

ها مورد ضریب جینی، یعنی معیار آماري نابرابري، داشت. ولی وقتی دموکراتعلمی در
گویند. و کنند، در حقیقت از نابرابري سخن میي متوسط حمایت میگویند که از طبقهمی

کنند که نمادي از یکنی تأکید میخواهان میت رامبر تمایزشان با کاندیداي جمهوري
هایی که مالیات بر درآمد درصد امریکایی47درصد باالیی جمعیّت است. تحقیر

که نشان خاطر آندنبال داشت، تاحدودي بهرامنی واکنش شدیدي بهدازند توسط پرنمی
اند.ي مردمرس بقیهاند دور از دستقدر آنانی که در رأسداد چه

ينمایندهکسیچهدقیقاًامابود.تسخیرجنبشسیاسیشعار»درصدیم99ما«
است؟درصدیک

30شان در آورند. سهمدست میدرصد درآمد را به25تا20اند که اینان گروهی از مردم
درصد ثروت یا رقمی بیش از آن هستند. 35مالک حدود و سال اخیر دوبرابر شده است.

ي زندگی را دارند.ها، برترین آموزش و بهترین شیوهآنان بهترین خانه



103|پایان رؤیاي امریکایی 

درتقریباًباالییدرصدیکآلماندردهند؟نمیچیزيمقابلدرمندانوتثرآیا
هامالیاتازنیمیازبیشباالییدرصددهواستسهیممالیاتیدرآمدارمچهیک

نیست؟مناسبیسهماینپردازند.میرا
درصد مالیاتی یک که نرخ استبگویم اینتوانم چه میدر جریانِ آمار آلمان نیستم. آن

شان است و انبوه افرادي که شدهدرصد درآمد گزارش30تر از جمعیت در امریکا کمباالیی 
دانیم که پردازند و میتر میشود بسیار کماي ناشی میتر درآمدشان از مزایاي سرمایهبیش
کنند.ي درآمدشان را گزارش نمیهمه

غبطهمندانثروتثروتبهعموماًهاامریکاییکهکردیممیفکرماهرچند
خورند.نمی

رفت اگر کسی ترانزیستور را اختراع کرده یا نوآوري فنی دیگري داشته که پیش
نفع همگان است، اشکالی ندارد درآمد زیادي داشته باشد. وي اي است که بهغیرمنتظره

کاري الیق این درآمد است. اما بسیاري از کسانی که در بخش مالی هستند با دست
اند. مند شدهبرانداز ثروتهاي خانمانآمیز و غیررقابتی، با واماي فریبهاقتصادي، با روش

اند به شکار برانداز گرفتههاي هنگفت خانماناآگاهان که وامآنان در تهاجم به فقرا و ن
اند.مندان افتادهثروت
کند؟نمیمتوقفرارفتارایندولتچرا

هاي سیاسی دارند. پشتیبانی از کارزاراش روشن است: نخبگان مالی سهم عظیمی در دلیل
هایی که دهد پول بسازند. بخش اعظم نابرابريشان امکان میخرند که بهآنان قوانینی می

هاي دولت است.امروز وجود دارد حاصلِ سیاست
بزنید.مثالیتوانیدمی

ي درمانی کودکان ، پرزیدنت جورج دبلیو بوش ادعا کرد که براي بیمه2008در انتخابات 
اي بالغ بر چند میلیارد دالر دارد پول کافی ندارد. اما فقراي امریکایی که ساالنه هزینه

دهد چیز کرد. این نشان میAIGي میلیارد دالر صرف نجات شرکت بیمه150ناگهان 
هر فرد، «است تا » هر دالر، یک رأي«تر شبیه هست. این بیشغلطی در سیستم سیاسی

».یک رأي
چرااست.انقالبیکطنینچونهمواقعاًدرصد:یکبرابردردرصدنودونه

است؟آرامقدراینامریکاوضعیت
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که مردم از استام آنوجود ندارد. نگرانی حقیقیي انقالبی چندانی در امریکاروحیه
درصد مشارکت 20دهنده حدود ر در میان جوانان رأياند. در انتخابات اخیبریدهسیاست 

درصدشان 80تر در خطر است و شان بیشهایی هستند که آیندهایم. اینان همانداشته
آخر کار است و درکه این سیستمی فریبش را ندارد که رأي دهند چرااکنند ارزشفکر می

کنند.حال کشور را اداره میهرها هستند که بهاین بانک
خورد؟شکستچراشود.منديقدرتعاملنتوانستتسخیرجنبش

سازمان بودن ي این ویژگی ضدّدل شد و یک جنبهنظمِ مستقر باین جنبش به جنبشی ضدّ
حال، هرنایافته باشد. بهسازمانتوانید از جنبشی برخوردار باشید که جنبش است. نمی

اپراي «ردي را تعریف کنم: اخیراً به دیدنارد. اجازه دهید مونومیدي کماکان وجود د
جرم سرقت از بانک چه فرقی «جمله رسید که برتولت برشت رفتم. وقتی به آن» پولیسه

زدن کردند.به کفي مخاطبان شروع همه» دارد؟با جرم تأسیس بانک 
کردیم.نقلبانکیبحرانمورددراشپیگلجلدرويراسطراینیشپسالچهار

نظرم این عمل حکایت عتی فقیر و محروم نبودند، اما بهجداً؟ آن شب در سالن نمایشْ جما
ها را درگیر کرده است.از چیزي دارد که ذهن امریکایی

چیست؟آنانذهندر
شان را از دست بدهند. هرچند شغلی دارند اما مطمئن نیستند آن را ترسند شغلمردم می
دادند سخت شان را از دستکه وقتی شغلاستاطمینان دارند اینچه ند. آنحفظ کن

…توانند کار پیدا کنندشناسند که نمیدست آورد. همه کسانی را میبتوانند کار دیگري به

اند.دادهدستازراشانخانهیا
شان هايها بیش از ارزش خانهخانهچهارم صاحباین دیگرمنشاء اضطراب است. بیش از یک

سال گذشته 30برد رشدي نیاز داریم که اقتصاد را تحریک کند. طی بدهی دارند. ما به راه
ایم.گذاري نکردهسرمایهآوري و آموزش ـر زیرساختارها و فندبه قدر کافی ـ 

گذارد.نمیباقیمانوربرايچندانیجايدالريمیلیاردهزار26بدهیبار
درصد وام بگیرد، باید احمق باشیم که راي نزدیک به صفبهرهتواند با نرخ ایاالت متحده می

کردیم از چنین باید تالش میگذاري و کار ایجاد نکنیم. همتري سرمایهپول بیش
تري ها پول بیشتوانستیم به انواع روششان را بگیریم. میمندانِ بزرگ سهم عادالنهثروت

دهد در برداري میها مجوز بهرهولت به آنهاي معدنی نگاه کنیم، دایجاد کنیم. به شرکت
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توانست اطمینان ها بگیرد، اما مزایده میتواند از آنچه میتري از آنبرابرش مبلغ بسیار کم
ایجاد کند که آنان سهم مناسبی پرداخت کنند.

هاست.پایینیبههاباالییازپولانتقالنابرابرييلهمسابهتانپاسخپس
تر از آن کمک مهمنهاد است. حتاها تنها یک پیشیینیها به پاول از باالیینخست، انتقال پ

رساند و هایی است که به کسانی که در باال و پایین هستند سود میبه رشد اقتصاد با شیوه
کند پایان ها منتقل میکه پول بسیاري را از شهروندان عادي به باالیی» جوییرانت«به 
دهد.می
شمالازپولانتقالـبازتوزیعبردراهرسیممییوروبحرانواروپابههموقتیآیا
ببریم؟کاربهبایدراـجنوببه

ها تقاضا را هاي ریاضتی است، این برنامهحاضر بستهزماني اصلی اروپا دقیقاً درلهمسا
تر، برابري بیشي رشد و گذارد. براي توسعهکند و رشد اقتصادي را در تنگنا میمحدود می

شود، پول از تر میبرگشت از این سیاست ضرورت مطلق دارد. مثالً اسپانیا ضعیف و ضعیف
گیرد.شود و در مارپیچ باطلی در سراشیبی قرار میاین کشور راهی می

درکهدیگريکشورهايواسپانیانیست؟رقابتکمبوداصلیيلهمساآیا
مشکلدچاردلیلاینبهاند،کردهزندگیارنددکهامکاناتیازفراتراندبحران

اند.شده
ش کاهش مخارج اهاي درازمدت و کسري بودجه نیست. علتسبب بدهیبحران اروپا بهنه، 

به کسادي شده که کسري منجرایندنبال دارد، نهدولتی است. کساديْ کسري بودجه به
توان این کشورها را متهم به داشتند. نمیباشد. قبل از بحران، اسپانیا و ایرلند مازاد بودجه 

دهد. تر تنها حرکت در سراشیبی را شتاب میگیري مالیِ بیشولخرجی مالی کرد. سخت
شود.هیچ اقتصادي با ریاضت از سراشیبی خالص نمی

درهاپرداختجديکاهشگویید.میچهلیتونیواستونیموردردواقعاً؟
کرد.پیدابهبوداقتصادودادافزایشراوريبهرهبالکانهايحوزهکشورهاي

تر کاهش مخارج توانند با صادرات بیشاند. این اقتصادها میها اقتصادهایی کوچکاین
کنند این دولتی را جبران کنند. اما با نرخ ارز ثابت و وقتی شرکاي تجاري درست عمل نمی

اضافی نیستند. مساله عرضه نیست، هاي ر هزینهکار عملی نیست. کشورهاي بحرانی گرفتا
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مالی است که اقتصاد را در سطح اشتغال هاي پولی وولیت سیاستتقاضا است. این مسو
کامل حفظ کند.

شاامکاناتازفراتردایماًتواندنمیخانواريهیچنیست؟مهمشاهايهزینه
شوند.مستثناقاعدهاینازبایدهادولتچراکند.زندگی

اش را کاهش دهد عواقبی براي ها با خانوارها فرق دارند. اگر یک شهروند هزینهچون دولت
ش را کاهش دهد، تأثیر اهايکند. اما اگر دولت هزینهکاري رشد نمیکشور ندارد. بی

تر زایی در میان افرادي که پیشطریق اشتغالارد. گسترش مخارج ازگذجا میعمیقی به
را افزایش دهید.تواند تولیدکار بودند میبی

مورددرکند.ایجادشغلکجاداندمیونحبهترینبهدولتکهکنیدمیفرضشما
کنید؟نمیاغراقدولتتوانایی

گذاري عمومی در ي سرمایهما به جاده و پل و فرودگاه نیاز داریم. این بدیهی است. بازده
هاي بنیادي و تلگراف را سلولياینترنت و پروژهطور متوسط خیلی باالست ـ آوري بهفن
نظر بگیرید.در

فضاییيبرنامهاند.رفتههدرکهداردوجوددولتیپولازهمزیايهايمثال
استبحثقابلشانتایجوداردسنگینیيهزینهامریکا
تر از پولی است که در بخش مالیِ خصوصی امریکا به هدر این مخارج کماکان کماما حتا

هاي بخش مالی شد. تنها یک شرکت رود و میلیاردها دالري که صرف نجات شرکتمی
AIG150 2006تا 1990هایی است که از سال از هزینهمیلیارد دالر گرفت که بیش

هاي نیازمند شد.صرف رفاه خانواده
سودآورفروشحتاوباشدهاشرکتاینمالکواندتمینیزدولتحال،هربه

تربزرگهرچههايبستهبردراهکهنیستیدنگرانکند.مدیریتراهاآنازبخشی
شود؟منجرتورمبهتواندمیانگیزشی

آوري کند.ضرورتاً نه. بانک مرکزي توانایی آن را دارد که نقدینگی را از سیستم جمع
است.سیستمبهنقدینگیتزریقازدشواترخیلیسیستمازنقدینگیجذباما

تواند نرخ خوبی مدیریت شود ابزارهاي بسیاري در اختیار دارد. میاي که بهبانک مرکزي
کنم عمالً هاي خصوصی را افزایش دهد. بنابراین فکر میي احتیاطی بانکبهره یا ذخیره

تري از ریسک تورم خفیف صاد اروپا ریسک بسیار بیشخطر نسبتاً ناچیزي دارد. ضعف اقت
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مزد واقعی کاهش که دستکاري است ولو آنتغال بهتر از بیدارد. افزایش چند درصدي اش
پیدا کرده باشد.

چیست؟اروپايآیندهاندازهايچشمکنیدمیفکر
»  وحدت اروپامعد«یا » تر اروپاوحدت بیش«ها ي بحرانی رسیده است. بدیلاروپا به نقطه

ثبات است.است. ساختارهاي نصفه و نیمه بی
است؟آلماننفعبهتربیشايگزینهچه

»  تر اروپاوحدت بیش«ي هایی براي آلمان خواهد داشت، اما گزینهبرد هزینههر دو راه
تري دارد. اروپا به نظام بانکی مشترك نیاز دارد و به چارچوب مالی مشترك و ي کمهزینه

رسی بهتري به اعتبار دارد. در مقایسه با ایاالت متحده دستروپا در کل وام بگیرد حتاااگر 
تنها براي اسپانیا یا ایتالیا که براي آلمان هم بهتر است.نه» تر اروپاوحدت بیش«بنابراین 

.گزارمسپاسوگوگفتایندرحضورتانازاستیگلیتزپروفسور

:اي است ازترجمهباالگويوگفت
Joseph Stiglitz: The American Dream Has Become a Myth, Spiegel Online, 04
October 2012



محمد مالجو|108

هاي ناناقتصاد سیاسی شورش
محمد مالجو

، 1391ها در اوایل مهرماه تر قیمتمتعاقب کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش شتابان
معیشت حال زودتر فکري بهاگر هرچه«نوشت: با لحنی هشدارگونه چنینازتاببسایت

ا جنبش ي اجتماعی یهاي گستردهپذیر جامعه نشود، احتمال وقوع نارضایتیطبقات آسیب
»  جنبش گرسنگان«واهم نشان دهم خدر این یادداشت می»یابد.گرسنگان افزایش می

زبان متعارف علوم اجتماعی از کدام بسترهاي به» هاي نانشورش«یا ببازتازبان سایتبه
گیرند. این کار را از خالل نگاهی گذرا به آرایش نیروهاي نشأت میسیاسی و اقتصادي 

م رساند. استدالل خواهم کرد انجام خواهمدت بهی و اجتماعی در افق کوتاهسیاس
ي اقتصادي سو پوزیسیون در عرصهنگامی محتمل خواهند بود که از یکهاي نان هشورش

پذیر را مهار کند و از اجتماعی آسیبفرساي اقتصادي روي طبقات نتواند فشارهاي طاقت
هاي دیگر سو انواع نیروهاي معترض نیز که برکنار از هیأت حاکمه هستند نتوانند نارضایی

ي مند در عرصهجهت نوعی از تغییر هدفو اجتماعی و سیاسیِ حاصله را در اقتصادي
وأمانِ پوزیسیون و معنا محصولِ ناتوانایی تیکهاي نان بهماندهی کنند. شورشسیاسی ساز

ي اقتصادي و اپوزیسیون است، محصولِ مشتركِ دو نوع عجز، عجز پوزیسیون در عرصه
ي سیاسی.عجز اپوزیسیون در پهنه

نه پوزیسیون از نیروهایی همگن تشکیل شده و نه اپوزیسیون. ایضاً نه نیروهاي ناهمگن 
هاي ناهمگن اپوزیسیون. هم گیري سیاسیِ واحدي برخوردارند و نه نیروپوزیسیون از جهت

ي اقتصادي بر روي طبقات عیارسنجی نیروهاي پوزیسیون در مهار فشارهاي فزاینده
سنجی نیروهاي اپوزیسیون در سازماندهی نارضایی حاصله، هر دو، در فرودست و هم توان

گروِ تحلیلی مشخص از آرایش نیروهاي سیاسی و اجتماعی در وضعیت کنونی است.
اقتصادييعرصهدرپوزیسیوننیروهايعیارسنجیِ
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هاي اخیر بتوان دو جریان ي سیاسی حاکم در ماهرسد میان نیروهاي طبقهنظر میبه
دیگر متمایز کرد، دو جریانی هم باشند از یکیافته باکه در ارتباطی سازماننآمتمایز را بی

شوند.میهاي ناهمگن متعدد دیگري نیز تقسیمکه هر یک درون خود به دسته
گرا که گرچه نزاع شدیدي خصوصاً طی از نیروهاي ناهمگن اصولاستجریان اول عبارت

شان درگرفته اما این نوع از نزاع سیاسی غالباً بر سر مناصب سیاسی هاي اخیر در میانسال
رانی یا ساختار سیاسی و اقتصادي و ي حکمهاي اقتصادي است نه بر سر شیوهو موقعیت
ق پرشماري که رغم وجوه افتراگرا، علیي نیروهاي اصولاشتراك همهموجود. وجهاجتماعی 

هاي مستتر در نظم مراتباز تالش براي صیانت از انواع سلسلهاستهم دارند، عبارتبا
سیاسی مستقر.

اي که گرچه طی سه طلبِ حاال دیگر درخودماندهاز نیروهاي اصالحاستجریان دوم عبارت
ي سیاسی مسلط اند اما کماکان در طبقهحاکمه اخراج شدهتمامی از هیأتسال اخیر به

ورزي تر در سیاستاي که پیشخوردهي شکسترغم تجربهجاي دارند. این جریان علی
هاي حقیقی و حقوقی موجود از سر گذرانده است از قضا براي انتخاباتی درون چارچوب

نظم سیاسی مستقر کماکان بازگشت به هاي مستتر در مراتبتضعیف برخی سلسله
دهیِ کار دارد، البته مشروط به اجازهاي مشارکت انتخاباتی را در دستور اصالحات از مجر

طلبان که بسیار گرایان به این نوع از مشارکت انتخاباتی اصالحجریان مسلط میان اصول
صلی نیروهاي طلب با ارکان امحتمل نیز هست. نزاع سیاسی نیروهاي ناهمگن اصالح

ي هاي اقتصادي بلکه از جهاتی دربارهگرا نه صرفاً بر سر مناصب سیاسی و موقعیتاصول
رانی و منشأ قدرت و مشروعیت نیز هست. میان گفتارهاي این جریان هنوز ي حکمشیوه

طلبی از مجراي انتخابات شکل گونگی بازگشت به اصالحهي چگفتار واحد و مسلطی درباره
تر شویم احتمال جمهوري نزدیکبه موعد یازدهمین انتخابات ریاستچه ست اما هرانگرفته

ي خوردهي شکستي یکی از گفتارها بر سایر گفتارهاي معطوف به احیاي پروژهغلبه
طلبانه، ي گفتارهاي اصالحاشتراك همهتر خواهد شد. وجهطلبیِ انتخاباتی نیز بیشاصالح

از تالش براي تضعیف برخی استهم دارند، عبارتي که باشماررغم وجوه افتراق پرعلی
ورزي براي نیروهاي هایی از امکان سیاستهاي اقتدارگرایی، بازآفرینیِ ولو حداقلجلوه

طلب، و تحقق ي سیاسی جریان اصالحهاي اقتصادي بدنهسیاسی خویش، حفظ موقعیت
آمیز.طرزي مسالمتدگرگونی در ساختار قدرت سیاسی به
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اتی اصالً متخالفی دارند اما هاي سیاسی متمایز و بلکه از جهاین دو جریان گرچه هدف
ي گفتار ایدئولوژیک نولیبرالیسم تبلور شان در اتخاذ استراتژي اقتصادي در آینهاشتراكوجه
ها با توجه به یک آرایش پیشاپیش موجود طبقاتی در جامعه معموالً اتخاذ یابد. نولیبرالمی

کنند که منافع طبقات فرادست ي اقتصادي را توصیه میاعی از قواعد بازي در حوزهآن انو
هاي نولیبرالی در سازد. اتخاذ توصیهتري برآورده میاقتصادي و سیاسی را به درجات بیش

گیرد که هایی از بورژوازي قرار میبافتار اقتصادي ایران غالباً در خدمت آن فراکسیون
ها در هاي انتخابی و انتسابیِ نظام سیاسی دارند. نولیبرالبا بخشترین نزدیکی رابیش
ترین آزادي عمل هاي سیاسی طی سالیان پس از جنگ از بیشها و موقعیتي دولتهمه

اي و مطبوعاتی از ي اخیر نیز که فضاي رسانهسالهي سهدر دورهند. مثالً حتاابرخوردار بوده
وصنعترو بوده است نشریات نولیبرالی از قبیلاوانی روبهاي با تنگناهاي فرجهات عدیده

از حدي نامتعارف از آزادي پویاياندیشهواقتصاد،دنیايفردا،تجارت،مهرنامه،توسعه
ها در اند. کارکرد نولیبرالي ترویج کیش نولیبرالی برخوردار بودهدر زمینهمطبوعاتی 

گیري اقتصادي که در شرایط م نوعی جهتاز ترویج و تحکیاستوضعیت کنونی عبارت
گی و سیاست داخلی جنالمللی و دیپلماسی خارجیِ شبههاي اقتصادي بینحاصل از تحریم

ي سیاسی و گیري در خدمت منافع کلیت طبقهاجرا درآید، نوعی جهتآمیز بهمنازعه
د صالحی اصفهانی نمونه، جوامقید به وضعیتی استثنایی. ازباباقتصادي فرادست اما کامالً 

ي اقتصاد در مدیریت خردمندانه«اي تحت عنوان به تاریخ چهارم مهرماه جاري در سرمقاله
هاي از اجراي سیاستاقتصاددنیايگراي افراطیِ ي راستدر روزنامه» شرایط تحریم

مدد حرکت عوامل تولید و پذیري اقتصاد به: افزایش انعطافکنداقتصادي ذیل دفاع می
شان هایی که اکنون سوددهیتجارت به بخشهاي غیرقابلخصوصاً نیروي کار از بخش

قتصاد و استفاده از بازارها؛ ي بخش خصوصی در اافزایش یافته است؛ شرکت فعاالنه
ها و واگذاري چنین نقشی به بازارهاي رقابتی براي ي دولت در تعیین قیمتمداخلهعدم

ي مبادالت خارجی تصاد در عرصهترشدن اقرغم بستهبازترشدن اقتصاد در داخل علی
مدد افزایش مالیات بر ارزش جمله بهت خارجی؛ اصالح نظام مالیاتی ازعلت کاهش مبادالبه
طریق کاهش سهم سی درصديِ کارفرما در پرداخت وده و کاهش مالیات بر کارفرما ازافز

اهمه، حتزار کار. بااینپذیرسازي باحق بیمه؛ و اصالح قانون کار در جهت انعطاف
توانند اتخاذ مشیِ گرا نیز ذیل وضعیت استثنایی نمیترین اقتصاددانان راستافراطی

ترین نمایندگان ها توصیه کنند. محمد طبیبیان، از افراطیي حوزهنولیبرالی را در همه
1391ام شهریورماه سال در سیشرقيروزنامهيبنیادگراییِ بازار در ایران، در سرمقاله
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کار در شرایط تحریم بهترین راه«نویسد: ي سیاست ارزي مناسب در شرایط فعلی میدرباره
»شده است.یافته و تنظیمتمرکزکردن روي معامالت ارزي در قالب بازار سازمان

عیار نیروهاي پوزیسیون در مهار فشارهاي اقتصادي بر روي طبقات فرودست را باید در 
هاي سیاسیِ عمده میان پوزیسیون سنجید. فشار اقتصادي بر روي وب آرایش جریانچارچ

طبقات فرودست در وضعیت فعلی معلول دو دسته از علل است: علل ایجادکننده و علل 
تشدیدکننده.

گیري چهار روند در ارتباط با ي سالیان پس از جنگ به شکلعلل ایجادکننده طی همه
هاي فرودست جامعه انجامیده است. اول، در چارچوب میزان توانایی مالی بخش

ها قرار گرفت، ي دولتي پس از جنگ در دستور کار همههایی که طی دورهسیاست
سازي نیروي کار به تحقق پیوست. بخشی از جامعه هست که نه ابزار تولید ي ارزانپدیده

ي انسانیِ واجد ی از سرمایهي باالیي دولت، و نه درجهدارد، نه اقتدار سازمانی در بدنه
ارزش مبادله در بازار کار. این بخش از جامعه براي تأمین معیشت خود الزاماً باید نیروي 

اجرا گذاشته شد که باعثاي بهیان پس از جنگ عمالً پروژهکار خویش را بفروشد. در سال
ري تبهاي کمازاي فروش نیروي کار خویش باالجبار شده است این بخش از جامعه بهمی
امکان اري اصالً بخشی از این مجموعه حتاکعلت نرخ باالي بیدست بیاورد. دوم، بهبه

کرده است و بنابراین با آهنگی فروش نیروي کار خویش را ولو با قیمت ارزان نیز پیدا نمی
کرده است. سوم، دست سقوط ي بینوایان تهیي کارگران تهیدست به طبقهشتابان از طبقه

اي در تمهید هاي گستردهنشینینهاد دولت نیز در سالیان پس از جنگ تاکنون به عقب
ي خویش در کرده است و انجام وظیفههاي بازتولید اجتماعی نیروي کار مبادرت زمینه
ي خدماتی اجتماعی از قبیل آموزش و بهداشت و سالمت و مسکن و غیره را تا حد زمینه

گیر از قبیل سپرده است. چهارم، برخی نهادهاي اجتماعیِ ضربهي فراموشی زیادي به بوته
شدن حیات االییهاي ناشی از کترها ناکارآمديي گسترده و محله و غیره که قبلخانواده

طرزي یر هجوم دو نهاد بازار و دولت بهکردند تحت تأثتحمل میاجتماعی را تا حدي قابل
از روندها گرایشی تاریخی را طی سالیان پس از اند. این مجموعهکارکرد شدهفزاینده بی

اند.مندترسازي طبقات اجتماعی فرودست پدید آوردهجنگ براي ناتوان
ي اخیر و خصوصاً سه سال گذشته بر این علل ایجادکننده اما عللی سالهي هفتطی دوره

ي که عرصهي تکنوکراسی رانیِ بدنهجمله ضعف حکمکننده نیز افزوده شده است، ازیدتشد
خطاهاي بسیار پرهزینه براي کلیت اقتصاد وي آزمونري اقتصادي را به پهنهگذاسیاست
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المللی که منابع ارزي دولت را تحت فشار هاي اقتصادي بینملی بدل کرده است، تحریم
لحاظ روابط جنگی که جایگاه ایران را بهشبهشدیدي قرار داده است، دیپلماسی خارجیِ

المللی شدیداً در معرض افت نهاده است، و سیاست قی در مناسبات بینحقوقی و حقی
ي سیاسی مسلط دلی میان طبقههایی از همگیري ولو حداقلآمیز که از شکلداخلی منازعه

ي اقتصادي ممانعت کرده است.اي واحد براي رشد و توسعهدر اتخاذ برنامه
هاي سیاسی عمده نشأت بگیرد یش جریانهر نوع توازن قوا درون پوزیسیون که از بطن آرا

مندسازيِ طبقات ي ناتواناي را براي امحاي علل ایجادکنندهبه احتمال قوي نه اراده
مدت شکل خواهد داد و نه توان باالیی براي الغاي فرودست اجتماعی در افق کوتاه

زدایی و تنشجنگیآمیز از دیپلماسی شبهالمللی و گذار مسالمتهاي اقتصادي بینتحریم
مدت به احتمال نمایش خواهد گذاشت. در کوتاهآمیز را بهي سیاست داخلی منازعهاز عرصه

گفته چندان میسر است و نه ي پیشکنندهسازي علل ایجادبسیار قوي نه برطرف
ترسازي طبقات اجتماعی فرودست دامن منداي که به ناتوانکنندهسازي علل تشدیدرنگکم
افزایش خواهد بهبقات اجتماعی فرودست احتماالً رواند. فشارهاي معیشتی بر روي طزده

گذاشت.
سیاسیيپهنهدراپوزیسیونسنجیتوان

فزونی بهبقات فرودست اجتماعی احتماالً روي طدر شرایطی که فشارهاي اقتصادي بر گرده
داخل کشور در هاي گوناگون اپوزیسیونِ خواهد داشت، چه سنجشی از توان الیه

ي سیاسی مند در عرصههاي حاصله براي تحقق نوعی دگرگونی هدفسازماندهی نارضایی
هاي اپوزیسیونِ داخلی اصوالً به برساختن چه نوع از دست داد؟ هر یک از الیهتوان بهمی

جمعی اهتمام دارند و به چه هاي حاصله به کنش دستههویت جمعی براي تبدیل نارضایی
هاي متنوعِ اپوزیسیونِ داخل کشور یا هر یک رسد الیهنظر میبهموفق هستند؟میزان

جمعی موردنظر خویش هستند که به احتمال درصدد برساختن آن انواعی از هویت دسته
انجامند یا اگر هم در سوداي ي سیاسی نمیمند در پهنهقوي به دگرگونی بنیادین هدف

قق هاي بنیادي هستند توانایی تحمؤدي به دگرگونیجمعیِهویت دستهدهی به انواع شکل
مدت ندارند.کم در کوتاهچنین کاري را دست

ي ي اپوزیسیونِ داخلی در جنبش اعتراضی عمومی و خصوصاً هستهپرنفوذترین الیه
ودوم خرداد زاده شد تبلور ي پساانتخاباتی بیستاش یعنی جنبش سبز که با مناقشهاصلی

جمعی کوشد کنش دستهصاً جنبش سبز در مقام نوعی جنبش مدنی مییافته است. خصو
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اي از دموکراسی سیاسی و تحقق انتخابات آزاد شهروندان را بر خواستِ تعمیق درجه
ص طی دو سال اخیر مطلقاً فاقد الخصومتمرکز کند اما براي تحقق چنین هدفی علی

گونه برنامه و استراتژي و ایده بوده است.هر
جمله جنبش زنان و ي اجتماعی ازبنیهاي عجالتاً کمهی از فعاالن جنبشبخش اعظم

ي دیگري از اپوزیسیون داخلی را جنبش دفاع از حقوق بشر و جنبش دانشجویی نیز الیه
سبک مدنی و ، افتاده در دامی که جنبش سبز بههاي اجتماعی جارياند. جنبششکل داده
هاي خود را مطابق با الزامات استراتژي عالیتاش پهن کرده است، عمدتاً ففراطبقاتی

محوري از دو وجه برخوردار است: از سویی اند. استراتژي مطالبهمحور تنظیم کردهمطالبه
هاي هدف و از دیگر سو نیز مخاطبي اجتماعی گروههی و بسیج نیرو در بدنهگسترش آگا

ي وجه اول البته صرفاً مشخصهقرار دادن دولت در مقام کارگزار تحقق مطالبات مطروحه.
ر گوناگون از وَصُي اجتماعی بهي انواع مبارزههمهمحوري نیست بلکه استراتژي مطالبه

محوري با سایر چنین کارکردي برخوردارند. وجه دوم است که خط فارق استراتژي مطالبه
اجتماعی و هم در شرایطی که نیروهاي بستن به دولت، آنهاست، یعنی امیداستراتژي

اند چندان جو تقسیم شدهو به دو گروه متمایز ستیزهسیاسی در وضعیت منازعه قرار گرفته
رو و ازاینطرف منازعه ایستادهایر نهادهاي قانونی از قضا در یک که خود دولت و س

اند. اثر ساختهرا تا حدود زیادي عمالً بیمحوري وکارهاي دادخواهی و مطالبهساز
ی که با اتکا بر استراتژي ي کنونی در همان مقاطعبنیهاجتماعی کمهاي جنبش
ت در وي دولرَي پیشواسطهگیرند بهها را از دولت میمتیازمحوري تدریجاً برخی امطالبه

هاي هدف خویش پرشمارتري میان گروهحال از دست دادن امتیازات ها درسایر عرصه
هاي محوري که در صدر دستورِ کار جنبشمطالبههستند. وانگهی همین استراتژي ناکارآمدِ 

ي کنونی قرار دارد تحت تأثیر جنبش سیاسیِ فراطبقاتی عمومی عمدتاً بنیهاجتماعی کم
تر متمرکز است.تر بر منافع و مصالح طبقات اجتماعی فرودستکم

ترین جنبش کنندهتواند تعیینطور بالقوه میدیگري از اپوزیسیونِ داخلی که بهي الیه
هاي ترین تمرکز را بر خواستهاز جنبش کارگري که بیشاستکنونی باشد عبارتاجتماعی

زرگ و کلیدي اقتصادي هاي بتر دارد. جنبش کارگري در بخشطبقات اجتماعیِ فرودست
همه، بخش غیرمتشکل نیروي کار در این تشکل و سازماندهی است. بااینمطلقاً فاقد 

ترین . مهمهاي صنفی و اجتماعی و سیاسی داردآفرینیاوانی براي نقشها پتانسیل فربخش
از سه کمبود استشود عبارتاي میفعل رسیدن چنین نیروي بالقوهعواملی که مانع از به
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ي برخورداريِ جنبش کارگري از حمایت سیاسی و حمایت اقتصادي ولجستیکی در زمینه
رویی از جنبش هاي پیشبخشانیز باشد که حتدلیل همینبسا بهاي. چهحمایت رسانه

آمیزِ محوري درون فضاي سیاسی منازعهز هنوز در اتخاذ استراتژي مطالبهکارگري نی
هزار امضاییِ کارگران در ي اعتراضیِ بیستاند. نامهي اخیر بازنگري نکردهسالهي سهدوره

تخاذِ استراتژي ناکارآمدِ هاي اترین جلوهاز مهم1391ماه سال دو نوبتِ خردادماه و مهر
ي نحوههاي مهمی از جنبش کارگري است. مادامی که از سویی بهمحوري در بخشمطالبه

هاي بزرگ از قوه به فعل رساندن پتانسیل فراوانِ بخش غیرمتشکل نیروي کار در بخش
ي هاي محدود جنبش کارگري به استراتژاقتصادي پرداخته نشود و از دیگر سو انرژي

رسد که جنبش کارگري از نظر میمحوري اختصاص یابد بعید بهالبهي مطخوردهشکست
تر توان برساختن هویتی جمعی معطوف به منافع و مصالح طبقات اجتماعی فرودست

برخوردار شود.
ي چپ. این نیروهاي از نیروهاي پراکندهاستدیگري در اپوزیسیون داخلی عبارتيالیه

اجتماعی و امحاي شکافِ طبقاتی گونگیِ تحقق دموکراسی اقتصادي و هر چناهمگن عمدتاً ب
حال کامالً ها در ایران معاصر تمرکز دارند اما درعینترین شکافي یکی از مهممنزلهبه

یابی به برنامه هستند و عجالتاً عاجز از دستنیافته و شدیداً بیطلقاً سازمانپراکنده و م
دموکرات که سوسیالیسم سوسیالیست و آن نوع چپ سوسیالائتالفی میان چپ 

مدت اصوالً دشوار بتوان ها در کوتاهنظر دارد. با این مشخصهدموکراتیک را در افق مدّ
اي مقبول از توان نیروهاي ناهمگن چپ را نوعی نیروي سیاسی محسوب کرد که از درجه

برخوردار باشد.هاي اجتماعیِ هدف خودبرساختن هویتی جمعی میان گروه
ي مهم دیگري در اپوزیسیون داخلی نیز نیروهاي ناسیونالیست هستند. این نهایتاً الیه

کنند اما پرستانه ترویج میبر پروپاگانداي خاكحدي را مبتنینیروها گرچه مرام ملی وا
ي پوزیسیون و اي از نیروهاي سیاسی و اجتماعی در مجموعههاي گستردهمیان بخش

هاي ترین شکافی که مورد اهتمام جریانون داخلی منکسر هستند. مهمپوزیسیا
این ناسیونالیست قرار دارد شکافِ منتج از تأکید بر هویت ملی در جامعه است. برخی از 

ها، ناتوان از تبیین اهمیت استراتژیکِ حفظ تمامیت ارضی ایران، با تکیه بر همین جریان
طلبی چه مبارزه با تجزیهي شوونیستی به هواي آناي گنگِ هویت ملی و روحیهمختصه

حقوق ملی و قومی جمعی بر ضدّنامند از قضا عمدتاً در خدمت برساختن هویتی دستهمی
اند. هنوز جریانی مترقی در ي جغرافیایی قرار گرفتههایی از ساکنان این خطهبخش
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هاي ی جریاني ایرانی شکل نگرفته است که هم تمایالت شوونیستی برخجامعه
طلبِ برخی نیروها میان هاي حقیقتاً تجزیهناسیونالیست ایرانی و هم سوگیري جریان

گونه تمرکز بر ي نقد بگذارد که هربیین به بوتههاي ملی و قومی را با اتکا بر این تاقلیت
حد ن یا آن اقلیت ملی و قومی، تاچههویت ملی، خواه هویت ملی ایرانی و خواه هویت ای

ي جغرافیاییِ اي میان طبقات اجتماعیِ فرادست در صفحات گوناگون خطهصرفاً منازعه
هاي ناسیونالیست ایرانی در چارچوبِ ایران است. نمایندگی طبقات فرادست از سوي جریان

ها در یابد که برخی از این جریانشان هنگامی آشکارا صراحت میهاي چندگانهمالك
هاي ي مناسبات با اقلیتکنند، در عرصهگریزي دفاع میشونتي سیاست داخلی از خپهنه

ورزي، و در سپهر سیاست خارجی گاه به از خشونتملی و قومی در صورت ضرورت حتا
ترین نوع خشونت یعنی دخالت مستقیم نیروهاي خارجی در تعیین تلویح از پذیرش عالی

نه میان مرکزگرایان و نه میان هاي شوونیستیحال، سوگیريهرسرنوشت سیاسیِ ایران. به
هاي حاصل از فشارهاي اقتصادي بر مرکزگریزان اصوالً هیج نقشی در سازماندهی نارضایی

طبقات اجتماعیِ فرودست ندارند.
هایی از هاي اپوزیسیون داخلی که حداقلتوان گفت آن دسته از الیهدر تحلیل نهایی می
تصادي فزاینده بر روي طبقات اجتماعی فرودست هاي ناشی از فشار اقتوان بسیج نارضایی

هاي غیرطبقاتی متمرکز هستند که نقش مؤثري در را دارند اصوالً بر آن دسته از شکاف
هاي منتج از فشار اقتصادي فزاینده بر طبقات اجتماعی فرودست ندارد و آن بسیج نارضایی

بر شکاف طبقاتی از پتانسیل ي تمرکز صحیحواسطههاي اپوزیسیون نیز که بهاز الیهدسته 
بهره از موفقیت در چنین بسیجی برخوردارند یا فاقد تشکل و انسجام و برنامه هستند یا بی

موهبت عوامل لجستیکی براي تحقق چنین امري. در شرایطی که فشارهاي اقتصادي بر 
رسدنظر میفزونی خواهد داشت، بهت فرودست اجتماعی احتماالً روبهي طبقاگرده
مدت در سازماندهی کم در کوتاههاي گوناگون اپوزیسیونِ داخل کشور دستالیه

ي سیاسی بسیار نانوان مند در عرصههاي حاصله براي تحقق نوعی دگرگونی هدفنارضایی
خدمت زمینه احتماالً فقط در ایناز توفیق اپوزیسیون داخلی دراي باشند. هر درجه

قرار خواهد گرفت.جایی قدرت درون پوزیسیونهجاب
عجزدوازايآمیزه

راهِ عجز همبر روي طبقات اجتماعی فرودست بهعجز پوزیسیون در مهار فشارهاي اقتصادي
هاي حاصله فقط دال بر شرایطی ساختاري اپوزیسیون داخلی در سازماندهی نارضایی



محمد مالجو|116

وقوع، شدت، آفرینند. اما هاي نان میخیزي براي وقوع شورشهستند که زمین حاصل
هاي نان نهایتاً تحت تأثیر عوامل حادث در سطح تاریخی احتمالی شورشگستره، و شکل

.ناپذیرندبینینیز هستند که پیش
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ریزي مشارکتیهاي برنامهمدل
آزادسنح|چونگجینسونگ

داري در سراسر جهان سرمایهبندي اجتماعی و افزایش فقر، احساسات ضدّامروزه با قطب
» یکموسوسیالیسم براي قرن بیست«گسترش است. سازي نولیبرالی درحالراه با جهانیمه

ي ). اما تجربه2006لبوویتز،رود (شمار میخواهی معاصر بهاي براي ترقیاژهکلیدو
اي توان به جامعهکه میاطمینان از اینشوروي و اردوگاه شرق توأم با عدمي خوردهشکست

نیم، مردم را از هاي این جامعه دست پیدا کرغم تمام دشواريداري، بهبهتر از سرمایه
طلبی ي اصالحها را در آستانهآندارد، وداري باز میسرمایهضدّسیاست سوسیالیستیِ

1کند.کینزيِ چپ یا حداکثر سوسیالیسم بازار متوقف می

تهی و تخیلی، از حیث برتري آن در پردازيِ میانبنابراین دفاع از سوسیالیسم، بدون عبارت
ویکم با ي قرن بیستغییریافتهعالوه امکان تحقق آن در شرایط تبهداري، مقایسه با سرمایه

ي تنها ضرورت دارد بلکه به وظیفهداري کنونی نهآمیز سرمایهفاجعهنظر گرفتن واقعیت در
قبل از توضیح این پروژه الزم است که تأکید کنم که 2مبرم چپ رادیکال تبدیل شده است.

ریزي ي شوروي و اردوگاه شرق کمبودها و اشتباهات نوع خاصی از برنامهجوامع فروپاشیده
دهد. شکست اقتصاد این ) را نشان می2004	گریگوري،» (اداري-اقتصاد دستوري«یعنی 

معنایی ریزي بهارکسی یا برنامهیالیسم متواند دلیلی براي غیرعملی بودن سوسجوامع نمی
ویکم و ي قرن بیستنظر مارکس بود. البته با توجه به شرایط تغییریافتهباشد که مورد

آوري اطالعاتی، الزم است روشن کنیم که سوسیالیسم سازي و انقالب در فنویژه جهانیبه
شکست «معناست؟ تکرار شعار چهریزي مشارکتی بهبودن برنامهمارکسی و عملی

چیز است (مبارزه همه» گراییجنبش«یا محدود کردن خود به » داري نزدیک استسرمایه
سوي یک یک، بهوفکران در قرن بیستي روشنچیز) براي جذب تودهو هدف نهایی هیچ

داري سخت ناکافی است.سرمایهسیاست سوسیالیستی ضدّ
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خصوص با تأکید بر نقد پردازم بهریزي میدر این مقاله، به توضیح مفهوم مارکسی برنامه
اي تحقق سوسیالیسم ریزي مشارکتی که بري گوتا و تحقیقات اخیر در مورد برنامهبرنامه

ریزي مشارکتی خیر برنامهنوع مدل ا	سه	نهاد شده است. این مقالهیکم پیشودر قرن بیست
مدل مایکل آلبرت 3»ونپارک«پردازد: ها میبررسی آندهد و به نقدورا موردمقایسه قرار می

متعلق به پات دوین و فکرت آدامن، و » ي مشورتهنگی بر پایهآهم«و رابین هانل، مدل 
اند.آن را تدوین کرده4که پل کاکشات و آلن کترل» ي زمان کارمحاسبه«باالخره مدل 

مارکسیسوسیالیسممفهوم
ریزيبرنامهمارکسیمفهوم-الف

یک اقتصاد دموکراتیکِ مشارکتی است که در ]سازماندهی[ریزي، منظور مارکس از برنامه
ل ي مستقارادهيوسیلهتولید و توزیع و مصرف و غیره بهآن زندگی اقتصادي انسان یعنی

ي نیروهاي خارجی مثل بازار یا دولت. مارکس در وسیلهبهشود و نهها تنظیم میانسان
نحو زیر داري بازار بهابل اقتصاد سرمایهمقریزي درمنظور خود را از برنامهکتاب سرمایه
طور پیوند متقابل تولید به«يِ بازار دارکه در اقتصاد سرمایهحالیدر5کند.مشخص می

،b1981	مارکس، (»کندهاي تولید چون قانونی کور اعمال میخود را بر عامل…کل
ها تعیین و اداره سانجمعی انبا مشارکت و خردِ «) برنامه در اقتصاد سوسیالیستی 175	ص
،b1981	مارکس(»گیردکنترل مشترك قرار میروند تولید تحت «، و »شودمی
ریزيریزي مارکسی خودِ تولیدکنندگان مستقیم به عامالن برنامهدر برنامه6).325	ص

کرد: ین خالصهتوان چندیگر، رهیافت مارکسی را میبیانشوند. بهاقتصادي تبدیل می
که مردم بخواهند بر صورتیهاي ضروري اجتماعی، دراز دگرگونیستاسوسیالیسم عبارت«

ي زندگی خود آگاهانه و مؤثر زندگی خود کنترل داشته باشند و بتوانند پیرامون نحوه
براي یک «گوید: طور که تیکتین میهمان).73ص،2002دوین» (تصمیم بگیرند

تعریف شود قابلریزي میمیزانی که جامعه برنامهمارکسی بهسوسیالیسم …مارکسیست
يوسیلهي جامعه بهدهیِ آگاهانهعنوان سازمانجا بهاینریزي دراست؛ برنامه

)58،1988». (شودتولیدکنندگان متحد درك می
ي خودرهانی طبقه«و یا » سوسیالیسم از پایین«خالصه، سوسیالیسم مارکسیطوربه

ي وسیلهریزي مشارکتی بهاصلی آن برنامهرود؛ و عنصر اقتصاديشمار میبه» کارگر
اقتصاد «اصطالح به». هم قرار دارندي آزادانه باتولیدکنندگانی است که در اتحاد«
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ي شمالی یا کوباي کنونی هیچ شوروي و بلوك شرق قبلی یا کره» ریزي واقعاً موجودبرنامه
7سیالیسم مارکسی ندارد.ریزي و سومشترکی با برنامهوجه

ي تاکنون »مهاقتصاد با برنا«ترینرفتهدر اتحاد شوروي سابق، یعنی پیشعالوه حتابه
عنوان مبناي فنی و اساسی الزم براي نحو کامل بهگاه بهها هیچستانده- موجود، جدول داده

از سطح » ناخالصبازده «ي سطح الزم گرفت. بنابراین محاسبهریزي مرکزي قرار نمیبرنامه
مل معکوس با استفاده از تحلیل داده و ستانده که شا» بازده نهایی«يریزي شدهبرنامه

شود در اتحاد شوروي سابق عملی نشد. البته در اتحاد شوروي ها میضریب ماتریس داده
ا هشد. اما آننظر گرفته میستانده در- هاي دادهتعادل اولیه بین جدولتوازن قواي مادي و 

اجرا درآورند محصول به	2000		در موردفقط 1980		يتوانستند این روش را تا دههمی
دور محاسبات و تسهیالت ارتباط ازراهعالوه، سطح ). به4	ص،b1933	کاکشات،وکاترل(

ریزي اقتصادي در اتحاد شوروي سابق در مقایسه بایعنی زیربناي اساسی هر برنامه
درصد 	23	فقط	1985	نمونه در سالعنوانافتاده بود. بهاقتصادهاي بازاري غرب بسیار عقب

). بنابراین 243	ص،2005کاکشات،وکاترلهاي شهري تلفن داشتند (از خانواده
به معانی فنی » ي واقعاً موجودریزي شدهامهاقتصاد برن«اصطالح ترین بهرفتهپیش]ساختار[

ریزي شده نبود.طور کامل برنامهکلمه هرگز به
گوتايبرنامهنقدمجددخوانش
ریزي و طرحي نقطه عزیمت پروژهمثابهگوتاي مارکس باید بهي کنم که نقد برنامهفکر می

) این سند را 153،1991ویک تلقی شود. دونایفسکایا (سوسیالیسم براي قرن بیست
هاي مارکسیستی را فرا ي سازماننگرد و همهمی» مبنایی جدید براي سازماندهی«چون هم
نظر گیرند.خود در]هویت[ي واقعی عنوان پایهخواند که آن را بهمی

چون توصیفی در ي گوتاي مارکس را همها تمایل دارند که نقد برنامهاما غالب سوسیالیست
هر کس بر طبق از («منظر شعار ي بسیار دور بنگرند. ازاینیندهبراي آ» روي آزاديقلم«

براي ي روزانهبا استراتژي و تاکتیک مبارزه») کس بر طبق نیازشاستعدادش، به هر
طور ي کمونیستی آنم که تصویر جامعهکنسوسیالیسم ربط مستقیمی ندارد. اما فکر می

سوسیالیسم براي «اريِ ي جي گوتاي مارکس طراحی شده براي پروژهکه در نقد برنامه
اي که در خصوص در جامعهاز ارزش بازخوانی دوباره برخوردار است؛ به»یکوقرن بیست

شوند.ها، اساساً بر طبق زمان کار توزیع میآن تمام مقوالت کاال، پول و فرآورده
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ي مالکیت عمومی وسایل تولید قرار دارد، تولیدکنندگان، ي تعاونی که بر پایهدر جامعه«
شده ها مصرف در فرآوردهسان آن کاري کهند. بدینکنهاي خود را مبادله نمیفرآورده

ها، چندان ي یک کیفیت مادي متبلور در آنمثابهها، بهاین فرآورده	ارزش	يمثابهاست، به
داري، کار انفرادي دیگر یهي سرماکه اکنون، برخالف جامعهشود. چراگر نمیجلوه

یابد. و کار موجودیت میاز کلّ عنوان جزیی مستقیم، بل مستقیماً بهصورت غیربهنه
خور اعتراض است، بلکه در مبهم و در]مفهومی[تنها ، نه»حاصلِ کار«ترتیب، اصطالح اینبه

رو هستیم، ي کمونیستی روبهجا ما با یک جامعهمعنی است. در اینسره بیواقع، یک
عکس، از درون برکرده و تکامل یافته است؛ بلکههاي خود رشد صورتی که بر شالودهبهنه

هاي اقتصادي، اخالقی و معنوي، ناگزیر در تمام زمینهآمده و به	بیرون	داريي سرمایهجامعه
و، راز بطن آن زاده شده است. ازایني کهنه را داراست کهي جامعههاي ویژههنوز نشانه

از کاستن اقالم کند ـ البته پس یزي را از جامعه دریافت میچدقیقاً همانفردِ تولیدکننده
حویل داده است. شکل کار انفرادي خود، به جامعه تشکل دیگر، یعنی بهالزم ـ که به

است؛ و ساعات ]جامعه[مثال، کار اجتماعی روزانه، شامل جمع ساعات کار افراد آنبراي
شود. فرد سندي از کار فردي، تبلور سهم هر یک از این افراد از کل کار اجتماعی روزانه می

کند که تعداد ساعات کارش در آن (پس از کسر ساعاتی که صرف جامعه دریافت می
تواند به میزان ارزش صندوق مشترك شده) مشخص شده است. و در ازاي این سند، او می

دیگر، همان مقدار کاري عبارتسایل مصرفی برداشت کند. بهکارش از موجودي اجتماعی و
356-6ص،1992مارکس». (ستاندشکل دیگر باز میکه فرد به جامعه ارزانی داشته در

)مارکسازتأکیدات
ي در مرحلهکند که حتاروشنی بیان میارکس بهي گوتا، مدر پاراگراف باال از نقد برنامه

واسطه دارد و مقوالت کاال، پول و ارزش اول کمونیسم، کار تجلی و تظاهر مستقیم و بی
شود. اما لنین در دولت و کار، مطابق زمان کار توزیع میت شوند، و محصوالناپدید می

داري به از سرمایهي گذار ي اول کمونیسم یا با مرحلهانقالب، سوسیالیسم را با مرحله
ي لنین بندکه صورتاستگیرد. مسأله اینتی برابر میگاهی با مالکیت دولکمونیسم، و حتا

ي استالینی رو به نظریهکند و ازاینفراهم میمونیسم را کامکان جدایی سوسیالیسم از 
- ارزش میدهد، که طبق آن مقوالت کاال، پول وي تولید سوسیالیستی میدان میشیوه

داشته داري به کمونیسم وجودي گذار از سرمایهعنوان مرحلهتوانند در سوسیالیسم به
ي سوسیالیستی سیماي ویژهي تولید ي استالینی شیوهکه نظریهباشند. مشکلِ دشوارتر این

کند و محو میکار ـهنگی اقتصاد بر حسب زمان آهممرحله اول کمونیسم مارکس را ـ 
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-اي دور احاله میي نخست کمونیسم را به آیندهاي، ناظر بر مرحلهتحقق هر مفهوم برنامه
زیستی درازمدت بازار و ) و به توجیه هم248ص	2005کترل،کاکشاتدهد؛ (

8رود.شمار میسوسیالیسم بازار بهي پردازد که قلبِ نظریهسوسیالیسم می

حسب زمان کار ریزي برکند که برنامهاظهار میروشنیي گوتا بهاما مارکس در نقد برنامه
دموکراسی آلمان، اي مبرم سوسیالي برنامهن وظیفهچوي اول کمونیسم باید همدر مرحله

ي ي اول کمونیسم را از مرحلهچه مرحلهدور، تلقی شود. آني نه به هدفی در آینده
حسب زمان کار هنگی اقتصاد برآاولی نیاز به همکهاستکند اینتر متمایز میرفتهپیش

ي بعد است که امکان رفع آن دارد که در آن کمبود هنوز وجود دارد و در واقع در مرحله
شود.فراهم می

هاي مارکس، دلیلی وجود ندارد که ) از متن2003یا کاراتانی () 2006بر خوانش نیشیبه (بنا
يافی نقد پیشین او به نظریهعنوان ني گوتا را بهمهي حاصل کار در نقد برناتز او درباره

نظام «ها منشأ یک یا تالش کنیم در آن متن9پولِ پرودون و گري تلقی کنیم.- کار
چنین این را کشف کنیم. هم» جدیدبستگیجنبش هم«یا » ي تجاريِ محلیمبادله

) که 2006ي گوتا مارکس نادرست است (خوانش کواك از تز حاصل کار در نقد برنامه
تز توزیع مطابق با زمان کار؛ شود تانظر گرفته میانجام کار درعنوان تز توزیع متناسب بابه

10تر بر اصل دومی استوار است.بیشدانیم نظر مارکسکه میدرحالی

ي کنندههنگآعنوان همي کمونیسم، زمان کار بهاز اولیهدر فدر واقع این ایده که حتا
شده است. و این ي گوتا بسط داده خوبی در نقد برنامهشود، بهگزین ارزش میقتصاد جايا

ي ارزش هاطور پیوسته در آثار مختلف مارکس مثل گروندریسه، نظریهموضوع بارها و به
ي کافی گویا است:اندازهال پاراگراف زیر از گروندریسه بهمثعنوانده است. بهشاضافی تکرار 

طور طبیعی قوت خود و بهم البته ضرورت تعیین زمان کار بهدر شرایط تولید اشتراکی ه«
قدر زمانی که جامعه براي تولید گندم، دام و غیره ماند، هروان عامل اساسی باقی میعنبه

تري براي دیگر تولیدهاي مادي یا معنوي خواهد داشت. شد وقت بیشتر بانیاز دارد کم
جویی در وقت مندي و فعالیت فرد هم دقیقاً مانند جامعه به صرفهکلیت توسعه، بهره
شود، جامعه هم جویی در زمان خالصه میي اقتصاد سرانجام به صرفهبستگی دارد. همه

ش برسد، درست اخور نیازهايدربه تولیديمندانه توزیع کند تا باید وقت خویش را هدف
هاي وزیع کند تا به کسب دانش به نسبتدرستی تگونه که فرد باید وقت خود را بههمان
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یازهاي گوناگون بپردازد. پس ش به ارضاي نامبناي فعالیتخاص نایل گردد، یا بر
عنوان مختلف، بههاين کار در بین شاخهراه با توزیع عقالنی زماجویی در زمان همصرفه

عنوان پایه و ی را بهکند اگر تولید اشتراکون اقتصادي اعتبار خود را حفظ مینخستین قان
)109	ص،1986مارکس». (اساس بپذیریم

مشارکتیریزيبرنامههايمدل
مشتركهايویژگی-1

مدل زیر 		سه	داري هستیم.ي پساسرمایهاخیراً بار دیگر شاهد احیاي بحث در مورد جامعه
ي وسیلهبهتري برخوردارند: پارکون، مدلی کهریزي مشارکتی از اهمیت بیشدر مورد برنامه

، متعلق به پات دوین و آدامن؛ و »مشورتيهنگی بر پایهآهم«آلبرت و هانل طرح شده؛ 
تمامی این 11اند.که کاکشات و کترل آن را ارائه کرده» ي زمان کارمحاسبه«باالخره 

بر گیري مبتنیسوسیالیسم بازار و پیجمله اشکال گوناگون اقتصاد بازاري ازدر ردهامدل
هاي ریزي مشارکتی بر اساس دموکراسی مستقیم اشتراك نظر دارند. مدلي برنامهجامعه
مثال طورنگرند. بهار از منظر انتقادي میهاي سوسیالیسم بازریزي مشارکتی به مدلبرنامه

عنوان ي سوسیالیسم بازار را صرفا بهیه)، اسکار النگه پدر نظر1997	،6196آدامن و دوین (
است که او کسی است که شناسند و اعتقاد رایج براینسیک مییک سوسیالیست نوکال

نظر مقابل نقد هایک به اثبات رسانده است؛ ازایني اقتصادي در سوسیالیسم را دربهمحاس
و نقش » نانوشته«میت اطالعات پذیرد و اهعمومی را میي نوکالسیکی تعادل که او نظریه

گوید که: چنین دوین میهم12گیرد.قطعیت و مشارکت دموکراتیک را نادیده میعدم
تمرکز در است که در آن کارآیی از طریق عدمچون نظامی سوسیالیسم بازار هم«

شود و این جو میوگیري اقتصادي و در واحدهاي اقتصادي کمابیش مستقل جستتصمیم
قابل را ي دنیاي جدید، یعنی وابستگی متبست نیست. این نظریه خصلت ویژهراهی جز بن

ي سوسیالیسم بازار تضاد درونی ترین نقطه) ضعیف76ص،1992».(گیردنظر نمیدر
ي آن است. یعنی خودمدیریتی کارگران و سازوکار بازار، دو اصل اجزاي متشکله

13زیستی داشته باشند.دیگر همتوانند در درازمدت با یککه نمیم بازارند سوسیالیس

در چارچوب خودمدیریتی گویند اگر به سازوکار بازار حتایطور که آلبرت و هانل مهمان
ي زمان است که کارگران ي عمل داده شود این دیگر صرفاً مسألهکارگران اجازه

ي رقابتی را اي واحد اقتصادي در مبارزهخودمدیریتی را کنار بگذارند و مدیران متخصص بر
طور که دیانه ) همان43ص،1992(برگزینند که سازوکار بازار آن را ضروري ساخته است.
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کند و صادي را تقویت میخود قدرت واحد اقتسوسیالیسم بازار خودبه«کند میالسون بیان
ي در واقع تجربه). 44	ص،1988». (دهدزیان کارگران عادي گسترش میآن را به

ي سوسیالیسم بازار، خودمدیریتی کارگران در محیط دهد که در پروژهیوگسالوي نشان می
شود. تمام و کمال تبدیل میداريناچار به سرمایهبازار عمالً انجام ناپذیر است و به

ي بازار، سوسیالیسم وسیلهدهد تنظیم تعامل اجتماعی بهن میکه کویننگز نشاطورهمان
اگر پذیرفته شود که تعامل انسانی باید …دهددرسراشیبی بازاري شدن قرار می«بازار را 

مراتبی، تنظیم شود. ریزي سلسلهعنوان بدیل انحصاري در برابر برنامهي بازار، بهوسیلهبه
» ود نداردآن وجشویم که راه گریزي از صورت با یک منطق بازاري شدن مواجه میبدین

هاي بازاري تا ي سوسیالیست). در واقع الک نوو نماینده125	و2001،117کویننگز(
چون هاي تولیدکنندگان همرود که اهمیت خودسازمانی تودهجا پیش میبدان

هاي کارگري را مانعی در راه اصالح کند. و اتحادیهخودمدیریتی کارگران را انکار می
) به این نتیجه 2003عجبی ندارد که آلبرت (بیند. با درنظرگرفتن این نکته تاقتصادي می

ي جدید هستند وامع یک طبقهبرسد که تمام جوامع سوسیالیست بازاري واقعاً موجود، ج
شود.اداره می» کنندهآهنگي همطبقه«اصطالح ي بهوسیلهکه به

ها بر که آناستریزي اخیر اینهاي برنامهديبنیکی دیگر از خصوصیات مشترك صورت
ردازان پها و نقش دموکراسی مستقیم تأکید دارند. بعضی از نظریهاهمیت مشارکت توده

کنند، یعنی چیزي که به فراسوي شکل کشی دفاع میاز قرعهمثل کاکشات و کترل حتا
نظر دارد. در 1917	و شوراهاي سال	1871		رادیکال دموکراسی نمایندگی در کمون پاریس

شان در سطح شدند و حقوقي مردم انتخاب و عزل میوسیلههها مقامات رسمی باین تجربه
ماند.مزد کارگران ماهر محدود می

آورد مهم در کنم که نقد سوسیالیسم بازار و تأکید بر دموکراسی مستقیم دو دستفکر می
ریزي مشارکتی ارائه پردازان اخیر برنامهتکامل مفهوم مارکسی سوسیالیسم باشد که نظریه

ریزي مشارکتی یعنی پارکون، مدل برنامه	سه	جا، من خصوصیات اصلیاند. در اینکرده
دیگر طور خالصه ارائه و با یکي زمان کار را بهمشورت و محاسبهي هنگی بر پایهآهم

کنم.مقایسه می
پارکون-2- 3

پارکون از هاي کار تحت مالکیت شوراهاي کارگري قرار دارد. اقتصاد در این مدل تمام محل
شود. پارکون تابع هنگ میآکننده همپایین با شرکت شوراهاي کارگري و شوراهاي مصرف
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نهاد مجتمع تنظیم مشاغل است که براي الغاي تقسیم کار اجتماعی در درون هر کارگاه یا 
هایی که فاقد آن هستند توازن ایجاد هاي داراي قدرت و شغلها و بین شغلبین کارگاه

هنوز هر شخص تعداد معدودي از وظایف را در مجتمع تنظیم مشاغل «ر پارکون کند. دمی
اي در مهندسی خواهند در جراحی مغز متخصص شوند عدهدهد. برخی میانجام می

هایی که وظایف . اما آنکاري با ولتاژ باال و غیرهاي دیگري در جوشالکترونیک، و عده
ها ببخشد، از حد متوسط به آنتیارات بیششان اخگیرند اگر شغلعهده میتخصصی به

عهده بگیرند. و اگر که د بهتر از حد متوسط را هم بایبعضی وظایف دیگر با اختیارات کم
عهده تر را نیز باید بهمتر از حد متوسط باشد کارهاي با مطلوبیت کها مطلوبشغل آن

ص،2000هانل	». (کار کنندتري میزان کمتري یا بهمگر بخواهند ساعات بیشـ بگیرند
228 -227(

اي به تخصص و برخالف عقل متعارف به کارگیري اصل مجتمع تنظیم مشاغل لطمه
ین که کارایی نقش مهمی براي متخصصان در تعیدرحالی«کند. چون رایی وارد نمیکا

تعیین چنین براي کسانی هم که تحت تأثیر آن قرار دارند ل است اما همئنتایج پیچیده قا
)328	ص،2000هانل». (دهندکند که چه نتایجی را ترجیح میمی

اي تنها با الغاي تقسیم کار اجتماعی کنند که مشارکت و برابري تودهآلبرت و هانل فکر می
هایی شماري شغلي اندكآید. اگر عدهدست میطریق تأسیس مجتمع تنظیم مشاغل بهاز 

هاي لي اعضاي جامعه فقط شغآورند و بقیهانحصار خود درتري در اختیار بیشبا قدرت و 
شوند و عهده بگیرند، گروه اول بر گروه دوم احتماالً مسلط میکننده را بهتکراري و خسته

گیري هاي تصمیمترین روشاگر جامعه از کاملکنند؛ حتاها دیکته میف را به آنوظای
ل براي اجتناب از یجاد مجتمع تنظیم مشاغجهت ااتیک صوري برخوردار باشد. ازایندموکر

هاي پر نفوذ را در انحصار کننده اساسی است که شغلهنگآاصطالح همي بهظهور طبقه
)b2006،آلبرتگیرد. (خود می

داري هم به مالکیت و هم به مشارکت شود سرمایهجایی که به توزیع درآمد مربوط میتا آن
دهد چون ت در تولید پاداش میسوسیالیسم بازار فقط به مشارکدهد. در تولید پاداش می

شود. برعکس پارکون به که مالکیت خصوصی بر وسایل تولید ملغا میاستبراینفرض
یک که کارگران، کنترلی بر هیچمبناایندهد. بردر تولید پاداش نمیمالکیت و به مشارکت

دهد که هایی پاداش میپارکون فقط به تالشها ندارند یا کنترل اندکی دارند. از آن
):2003دهد (طور که آلبرت توضیح میول آن هستند. همانکارگران مسو
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با هایی با استعدادهاي نادر؛ حتاآدمایم، یا مثل دنیا نیامدهبه	*بولما مثل فرزندان جون
خاطر چیزي که بر آن هاي ما قرار دارند. اگر ما بهشها فراسوي کنترل و تالتالش زیاد. آن

کنترل نداریم پاداش بگیریم یا مجازات شویم این برخالف اصل عدالت است. اما مردم در 
دیگر طبق بیانکنند؛ و بهتولید حقوق دریافت میشان در سوسیالیسمِ بازار طبق مشارکت

مردم هاي نترل و تالشمیزان زیادي مستقل و خارج از ککه خود به» گونگی انجام کارهچ«
شود. طور تنگاتنگی به استعدادها یا شرایط تولیدي متفاوت مربوط میاست چون به

گذارد، توزیع پا میداري اصل عدالت را زیردر سرمایهبنابراین اگر توزیع مطابق مالکیت 
ها مطابق انجام کار در سوسیالیسم بازار هم امر متفاوتی نیست. فقط پاداشِ تالش

نظر گرفته شده با اصل عدالت خوانایی دارد.ن درطور که در پارکوهمان
و براي کار سخت دارند ـکه بر آن کنترل ـ عالوه، اگر کارگران متناسب با تالش خود به

انجام کار بهتر، انگیزه پیدا گاه برايکنند، آندریافت می]واقعی خود را[خود، حقوق 
» ي ارزیابی تالشکمیته«پارکون) در 55	و54صص،1992هانلوآلبرتکنند. (می

بندي و مبناي درآمد شود، سطح تالش هر کارگر را درجهکار تشکیل میکه از کارگران هم
کند. بنابراین، این نقد رایج که اگر پرداخت بر اساس انجام کار نباشد تعیین می	او را

توجه به تدبیر یادشده رو خواهد شد، با زودي با فقدان انگیزه و افت کار روبهپارکون به
اساس است.بی
ریزي اشتراکی ویژه هنگی در پارکون در سطح اقتصاد کالن از طریق سازوکار برنامهآهم

ریزي مرکزي نوعی دفتر برنامهاما هیأت تسهیل بررسی مجدد ـ که بهگیرد. صورت می
، منابع، کار، زند، یا قیمت تمامی کاالهاهاي امکانات مختلف را تخمین میهزینهاست ـ
هاي مشخص کننده بر اساس قیمتکند. شوراهاي مصرفیه را مشخص میي سرماذخیره

هاي الزم هاي تولید و دادههاي مصرفی خود را و شوراهاي کارگري، برنامه، برنامهاعالم شده
برآورد و ارائه کنندگان هاي مصرفی که شوراهاي مصرفدهند. البته برنامهرا ارائه می

دیگر، هر عضو شوراهاي بیانو تکمیل شود. بهرزیابیامزبورهیأتي وسیلهاند باید بههکرد
ي مصرفی باالتر از حد متوسط تواند برنامهکننده با تالشی باالتر از حد متوسط میمصرف

شود که نشان دهند منافع ارائه دهد. از طرف دیگر از شوراهاي کارگران خواسته می
هاي اجتماعی آن است. این کار هنگام از هزینهشان بیشهاي تولیديتماعی برنامهاج

،2000هانلگیرد (هاي تولید به هیأت تسهیل بررسی مجدد انجام میي برنامهارائه
مقایسه داري بازار نیز موردتصاد سرمایهها و منافع اجتماعی در اق). البته هزینه337ص
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علت یرات خارجی و غیره، بههاي همگانی، تاثندرت. نظیر کاالگیرند، اما بهقرار می
داري، در پارکون برخالف سرمایه14گیرد.درستی انجام میهاي بازار، این کار بهنقصان

و مقایسه شوند؛ و کارگران و درستی محاسبه توانند بههزینه و منافع اجتماعی می
بعد از 15شوند.مند بهرهتوانند به برکتِ مشارکت خود از این برنامه کنندگان میمصرف
کنندگان ارائه هاي تولید و مصرف که توسط شوراهاي کارگران و مصرفي برنامهمقایسه

هاي جدید تعیین تقاضا را تعیین و قیمتوت تسهیل بررسی مجدد مازاد عرضهشده، هیأ
ش آن با هاي تعیین شده با مازاد تقاضا و کاهکند: افزایش در قیمتشده را دوباره اعالم می

شده، هاي تعیین شده و تجدیدنظراساس قیمتشود. حاال برازاد عرضه تنظیم میم
د و مصرف خود را دوباره تنظیم هاي تولیکنندگان برنامهشوراهاي کارگران و مصرف

. این روندها چندین بار تکرار دهندکنند و به هیأت تسهیل بررسی مجدد تحویل میمی
طابقت پیدا کنند و مازاد تقاضاوعرضه دیگر مید و مصرف با یکهاي تولا برنامهشوند تمی
رسی ـ پاگر الزم باشد بعد از همهر آن نقطه ـ شکل معقولی کاهش پیدا کند؛ و دبه

آیند. البته بخش اعظم این محاسبات اجرا در میطور واقعی بههاي تولید و مصرف بهبرنامه
ي الکترونیکی انجام شیوهریق اینترنت و رایانه بهکون از طریزي اشتراکی در پاربراي برنامه

شود.می
مشورتيپایهبرهنگیآهم	3- 3

ها تحت مالکیت اجتماعی ي مشورت دوین و آدامن، شرکتهنگی بر پایهآدر مدل هم
مالکیت اجتماعی نه «شوند. ها متأثر میهاي این شرکتکسانی قرار دارند که از فعالیت

ت کسانی است که با کاربرد نه مالکیت دولتی، بلکه مالکیمالکیت خصوصی است و
) مالکان 533	ص،1996آدامنودوین» (گیرند.هاي شرکت تحت تاثیر قرار میدارایی

ن و کنندگاي صنعت، و عرضهها در همان شاخهها و سایر شرکتشامل کارگران شرکت
هاي مستقر است، و انجمنجانهاي محلی که شرکت در آکنندگان اصلی، جماعتاستفاده

ص،2002دوینهاي برابر و غیره. (محیطی و فرصتهاي زیستچون گروهدولتی همغیر
ردانندگان شرکت، خود را متشکل ) نمایندگان مالکان اجتماعی، در شکل دفتر گ77
کنند.می

اندازه هماني مشورت بهآهنگی بر پایهالغاي تقسیم کار اجتماعی براي مدل هم
تمام » ي مشورتهنگی بر پایهآهم«کننده است که براي مدل پارکون. در مدل ینتعی

شود:بندي میهاي اجتماعی مطابق پنج گروه زیر طبقهفعالیت
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ریزي و اجرابرنامه-1
خالقیت		-2
تدارکات- 3
هایی که به تخصص و مهارت نیاز داردفعالیت-4
)171	ص،1988دوینهاي بدون مهارت و تکراري. (فعالیت- 5

است که بندي اجتماعی معناي پایان الیهالغاي تقسیم کار اجتماعی به«مطابق نظر دوین،
ها زندگی خود را اساساً وقف انجام یک نوع آید که انسانوجود میصورتی بهخود در

)16		و73ص،2002». (کندفعالیت می
که مردمی که، تمام وقت استکار، یک موضوع اساسی است در اینکه الغاي تقسیمعلت آن

که چه کار انجام شودها گفته میکنند و به آنخود را براي انجام کاري معین صرف می
کنند تصمیم بگیرند، باعث گونه در مورد کاري که میکه یاد بگیرند چهدهند، بدون این

- رو نمیمردمی با آگاهی تا حدي دنباله«شود و رشد نوعی آگاهی افراد فرودست بدل می
دوین» (ولیت اداره امور شرکت کننددست بیاورند و در مسوجانبه بهمهتوانند نظري ه

توانند تحول اجتماعی است که مردم می«رو سوسیالیسم ناظر بر آن ). ازاین52	ص،1997
چون سوسیالیسم باید دوباره هم«دیگربیانبه». زندگی خود را در دست بگیرندکنترل 
ص،1997(دوین	».تعریف شود که در آن تقسیم کار اجتماعی الغا شده استاي جامعه

)58و69
شود. طبق نظر دوین ل میتفاوت قائ» نیروهاي بازار«و » زارمبادله در با«دوین بین 

شود که مبادله میچه تی بین خریدار و فروشنده است. آنمبادله در بازار شامل معامال«
ها با استفاده از ظرفیت موجود اي است که شرکتکاالهاي سرمایهشامل کاالها، خدمات و 

به روندي اشاره دارد که طی آن در ]اما[کنند. عملکرد نیروهاي بازار ها را تولید میخود آن
ي نسبی صنایع مختلف، توزیع جمله اندازهگیرد، ازیص منابع تغییر صورت میتخص

ي افزایش و یا کاهش یري دربارهگهاي اقتصادي و تصمیمجغرافیایی فعالیت
هنگی بعد از تولید و گردش کاالها برقرار آدیگر؛ و همها مستقل از یکگذاريسرمایه

کنترل و ر مبادالت بازار موقتی، غیرقابلدیگبیان). به80		و79ص،1992دوین(»شودمی
بازار به هنگیآشوند و اگر نیروهاي بازار گسترش یابند هممیبینی پیشغیرقابل
».کندگذاري نیز تسري پیدا میگیري در مورد سرمایهتصمیم
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شود، نیروهایی می» رنیروهاي بازا«جایگزین » ي مشورتهنگی بر پایهآهم«در مدل دوین
کند، در ي انباشت عمل میچون محرك دایمی برااند و همداريي سرمایهکه ذاتی جامعه

در مدل شود. طبق نظر دوین مانه محو میآمیز و خصي رقابتمبارزهاین مدل 
اند. در مدل تنها مبادله در بازار، بلکه نیروهاي بازار نیز فعالهاي بازاري، نهسوسیالیست

افتند، مبادله در بازار که نیروهاي بازار از کار میدرحالی» ي مشورتآهنگی بر پایههم«
کند. اما تغییر در هاي موجود، عمل میظرفیتي ، بر پایهتولیديحوزه		هنوز وجود دارد؛ اما

ي ایههنگی بر پآهم«گذاري از طریق ها، یعنی افزایش یا کاهش جدید در سرمایهظرفیت
دیگر کل افزایش و کاهش بیاني مبادله در بازار. بهوسیلهبهشود نهانجام می» مشورت

نفع انجام هاي ذيگروهش، بین سرمایه از طریق مشاوره و پیش از روند تولید و گرد
شود.می
ویژه افزایش و هاي اقتصادي بهفقط بخشی از کل فعالیت» ي مشورتپایههنگی برآهم«اما 

جمله مصرف، به هاي اقتصادي ازي فعالیتد. بقیهگیرگذاري را در برمیکاهش سرمایه
نگی هآهم«به مدل رو انتقاد مشترك کهشود. ازایندر بازار واگذار میدست نامرئی مبادله

انتها هاي بیدستگاه عظیمی از تداخل«که این مدل به استشود اینمی» ي مشورتبر پایه
). اما با 151		ص،2005هاچسون» (شودپایانِ از ریخت افتاده تبدیل میو تدبیرهاي بی

اساس است.توجه به توضیح باال این انتقاد بی
نفع در فعالیت هاي ذيي گروهاهمیت مشاورهبر » ي مشورتهنگی بر پایهآهم«مدل 
که چرا فعالیت اقتصادي باید بر شرکت ایندلیل «گوید که: ها تأکید دارد. دوین میشرکت

چیز، که تعیین شود چهاستنی باشد اینگیري مبتفعال تولیدکنندگان مستقیم در تصمیم
فهم و استفاده خواهد بود که قابلي کسانی وسیلهدانش تنها بهگونه باید تولید شود. و چه

ي »نانوشته«و » خصلت محلی«دیگر بیان). به96	ص،2002دوین» (آن را در اختیار دارند
بر شرکت تمام مالکان مبتنی» ي مشورتهنگی بر پایهآهم«کند که دانش ایجاب می

فرایندي ي مشورت و مشارکت،هنگی بر پایهآهم«اجتماعی باشد. طبق نظر آدامن و دوین 
)145		ص،2006».(شودطور اجتماعی بسیج مینانوشته بهاست که طی آن دانش

ي کیفی اطالعات تأکید دارد تا بر تر بر جنبهبیش» ي مشورتهنگی بر پایهآمدل هم«
ي زمان کار فرق دارد. جهت با پارکون و مدل محاسبهي آن؛ ازایني محلی و نانوشتههجنب

گذاري، این کیفیتِ ي افزایش و کاهشی جدید در سرمایهبارهگیري درمثالً هنگام تصمیم
گونه کارگران یا جماعت محلی که چهجمله آنت است؛ ازاطالعات است که داراي اهمی
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ي هنگی بر پایهآهم«گیرند. و این درست موضوعی است که تحت تأثیر آن قرار می
ي هنگی بر پایهآهم) «2001و دوین (دهد. طبق نظر آدامننظر قرار میآن را مدّ» مشورت
کنندگان با که در آن شرکت» فرایند دموکراتیک و سنجیده و مدبرانه است«یک » مشورت

هاي موجود نیست که شوند و این یک روند افزایش اتوماتیک اولویتدیگر وارد بحث مییک
17کند.تعیین میشات و کاترل آن راي کاکهیأت تسهیل بررسی مجدد پارکون یا ابررایانه

روندي است که طی آن شناخت و » ي مشورتهنگی بر پایهآهم«کند که دوین تأکید می
تواند تغییر کند.کنندگان میهاي شرکتاولویت

ي ها را در سطح هزینه، این شرکت است که قیمت»ي مشورتهنگی بر پایهآهم«در مدل 
جمله کار، هاي اولیه ازي دادهشامل هزینهکند، کهمیانگین اجتماعی تولید تعیین می
ي برگیرندههاي حدواسط مختلف است. قیمت در سرمایه و منابع طبیعی، و ستاده

هاي هاي دادهبینی شده براي سرمایه است و هزینههاي سرمایه یا بازده متوسط پیشهزینه
ها توان گفت شرکتبنابراین می18شود.اولیه و حد واسط در سطح کل اقتصاد محاسبه می

کنند؛ برعکس در پارکون، و قیمت را تعیین می» ي مشورتهنگی بر پایهآهم«در مدل 
ها کنند و قیمتها قیمت را دریافت میي زمان کار کاکشات و کاترل، شرکتمدل محاسبه

ي بنگاه محاسبات مرکزي وسیلهدرپی (پارکون) یا بهي روند هیات تصحیح پیوسیلهبه
ي هنگی بر پایهآهم«ها در مدل شود. چون شرکتي زمان کار) مشخص میحاسبه(مدل م
هاي مختلف در همان کنند، قیمت محصوالت بین شرکتمت را تعیین میقی،»مشورت

ي واقعی کند. درنتیجه بازدهفرق میعلت سطح متفاوت بارآوريي صنعت، بهشاخه
ها براساس انتظار متفاوت است. شرکتقابلیانگیني میافته براي سرمایه از بازدهتحقق

مدت سطح تولید خود را از طریق تغییر در ، در کوتاهي واقعی سرمایهبازدهاختالف در 
مدت از طریق مبادالت کنند؛ و درازمدت و میانهاي موجود تنظیم میاستفاده از ظرفیت

شود.مشارکتی تعیین میهنگیآگذاري که بر اساس همبازاري یا افزایش یا کاهش سرمایه
کارزمانيمحاسبه	4- 3

طور انحصاري تحت بهکاکشات و کترل، وسایل تولید » ي زمان کارمحاسبه«در مدل 
)57ص،2002کترل،وکاکشات(».مالکیت عمومی قرار دارد

هاي اطالعاتی و محاسبه، ي رشد تکنیککنند که در سایهکاکشات و کترل استدالل می
رغم پیچیدگی و ها بهي مرکزي متوازن بر حسب زمان کار متجسم در فرآوردهریزبرنامه

) 2006کاکشات و کترل (19پذیر است.هاي مدرن کامالً امکاني اقتصادالعادهحجم فوق
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دهند که فقط چند دقیقه الزم است تا زمان کار متجسم در هر محصول را نشان می
ید ي کار مستقیماً مصرف شده در تولاز مجموعهاستعبارتواقع گیري کرد؛ که در دازهان

اي صرف هاي واسطهطور غیرمستقیم براي تولید دادهمحصول، و کاري که در گذشته به
شده است. براي کل اقتصاد که تقریباً از بیست میلیون محصول تشکیل شده است 

د.رایانه دارها نیاز به ابر معکوس ضریب دادهي ماتریسمحاسبه
ي ابررایانه محاسبه شده است وسیلهر متجسم در محصول که بههاي زمان کابراساس داده

ي گوتا کنند که در نقد برنامهنهاد میکاکشات و کترل دقیقاً همان اصل توزیعی را پیش
ي کوپن کاري صورت وسیلهبازپرداخت به کارگران به«ه است: مارکس توضیح داده شد

ي کوپن و مبادله»اندها کار کردهدهد که چه مدت و با چه شدّتی آنگیرد که نشان میمی
شکل برچسب مشخص شده است. ها بهکار با محصوالتی که زمان کار متجسم در آن

تواند کنند که تنها از طریق کاربرد کوپن مارکسی، اصل توزیع میکاکشات و کترل فکر می
وجه پول نیست و مانند هیچوپن کار مارکسی، بهک20معناي واقعی کلمه برابرطلبانه باشد.به

کار با محصول ي کوپن معنا مبادلهاینیابد. بهي با کاال انتشار میلهبلیت سینما براي مباد
نظر گرفت.عنوان مبادله بازاري درتوان بهکار را نمی

کوپن سطح تولید هر کاال بر اساس نسبت مقدار کاري که » ي زمان کارمحاسبه«در مدل 
تولید «نمونه شود. برايتنظیم میدهد به مقدار زمان کار متجسم در کاال نشان می

به کوپن) به ارزش تر از حد متوسط قیمت بازار (نسبتیابد که باالکاالهایی افزایش می
» تر از حد متوسط قرار دارندیابد که پایینکاري قرار دارند و براي کاالهایی کاهش می

از برنامه، ). کاکشات و کترل براي تأکید بر این جنبه 243	ص،2005،کترلوکاکشات(
21)105		ص،	1993Aنامند. (می» ي النگه و استرومیلینمارکس به اضافه«مدل خود را 

مقابل از وکراسی نمایندگی را رد کرده و درگیري کاکشات و کترل دمدر مورد روند تصمیم
انتخابات «)61	ص،2002ها (کنند. طبق نظر آنمیکشی دفاع دموکراسی مستقیم و قرعه

نتخاب کنند، ااي را وارد میها عنصر انتخاب مشاورهمنشانه است نه دموکراتیک: آناشراف
ردم. یک نظام انتخاباتی ي مي همهوسیلهجاي حکومت بهبه» ها، اشرافبهترین آدم«

اند و از بهترین آموزش را دیدههایی که هاي باالي جامعه است، آننفع الیههمیشه به
ها این باور را قبول ندارند که آن». رسی حداکثر به پول و وسایل ارتباطی برخوردارنددست

یا تحت هاي پایهلنینی پاسخ مناسبی باشد، چون نمایندگان ارگان» دولت شورایی«
در عوض ). 46ص،2005(»گیرند یا نمایندگان ارتجاعي حزب کمونیست قرار میسلطه
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اگر دولت شوراها » کنند.نهاد میروند مطلوب دموکراتیک پیشعنوان کشی را بهها قرعهآن
چون اصل بنیادین کشی را همخواهد در درازمدت به حیات خود ادامه دهد باید قرعهب

)62،2002صکترل،		وکاکشات». (دموکراسی دوباره کشف کند
ریزي مشارکتی بر نقش مشارکت و پردازان برنامهنظر گرفتن تأکید بسیاري که نظریهبا در

) 1996	رومریا	1983نووههایک،مثلدموکراسی مستقیم دارند، ایراد منتقدان معروف (
سادگی کند، بهضرورتاً آزادي فردي و دموکراسی را سرکوب می		که سوسیالیسماینبرمبنی

حل است.بازار تنها راهسازوکار که استفاده از؛ یا این استداللاساس استبی
درپی حرفی ي الغاي تقسیم کار یا هیأت تصحیح پیبارههرحال کاکشات و کترل دربه

دلیل همیناساسی برخوردار است. بهي هاي دوین و آلبرت از جنبهزنند که در مدلنمی
رسد. نظر میچون شعار توخالی بهکال، گاهی همها از دموکراسی مستقیم و رادیدفاع آن

کنند فاقد نهاد مینهادي که کاکشات و کترل پیش«جاست: جهت نقد دوین بهازاین
دولت است، نهادي که بر طبقه و بیکننده در راستاي جامعه بیروندهاي دگرگون

طرز عجیبی غایب ها سیاست بهکه در مدل آنحکومتی مشارکتی استوار باشد. چراخود
ي تولید کمونیستی سطح سیاسی غالب است. در یوهگویند در شها میکه آناست هرچند

ها جایی براي تکثر و ابراز نظرات گوناگون پیرامون زندگی مطلوب وجود ندارد. طرح آن
ها روندهاي دموکراتیک و مشورتی به مردم و ها فاقد نهادهایی است که در آنطرح آن

دیگر آگاه شوند و ه منافع یکبدیگر مراوده داشته باشند و ها یاري رسانند تا با یکگروه
ترتیب منافع اجتماعی را کسانی تعیین آگاهی خود را دگرگون سازند. بدینطریق ازاین

ها اند که آني منافع اجتماعی کسانیکه نمایندهاند نه اینکنند که با قرعه انتخاب شدهمی
ریزي مرکزي برنامهها کنش متقابل دارند. در پیوند با مدلاند و با آنرا انتخاب کرده

تر خصلت ها در حقیقت بیش، مدل آن»سیاسی«کاکشات و کترل باید گفت در سطح 
). در مدل 66-67ص،2002» (که از خصلت سیاسی برخوردار باشدمدارانه دارد تا اینفن
وآدامن». (چهره وجود نداردبهي اجتماعیِ چهرهامل و مشاورهبینی براي تعپیش«ها آن

22)74ص،1997		دوین

وخالصهرامشارکتیریزيبرنامهمدلسهاصلیخصوصیاتزیرجدولدر
کند.میمقایسه
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وکارکوپندرشدهمشخص
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گذاريسرمایه

توسطگذاريسرمایههايبرنامهمشورتيپایهبرآهنگیهم
وشودمیارائهکارگريشوراهاي
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مرکزيریزيبرنامهنهاد

اماوندارندوجودبازارنیروهايبازار
داردوجودمبادله

نداردوجودبازارنداردوجودبازار

ومستقیمدموکراسیگیريتصمیم
نمایندگی

مستقیمدموکراسینمایندگیومستقیمدموکراسی

اتحاديدرباره
شوروي

سوسیالیسمکنندهآهنگهمحاکميطبقهگراییدولت

مشارکتیریزيبرنامهيدربارهموضوعچند
مطرح هاي مهم ریزي مشارکتی، برخی موضوعهاي برنامهي مدلهاي اخیر، دربارهدر بحث

م. در این فصل ها را مورد بررسی قرار دهیطور جدّي آنجا الزم است بهاند که در اینشده
پردازم و استدالل و نوآوري میچون عملی بودن، اطالعات، لی هممن مقدمتاً به مسائ

مورد طرح تر از آن هستند که تردید جدّي در دست نامربوطکنم که نقدهایی ازاینمی
اندازم، هاي موجود مشارکتی نظري میوجود آورند. سپس به مدلشارکتی بهریزي مبرنامه

وروي سابق، و چند روش کارِ مارکس و اتحاد شـي ارزشها به نظریهوص برخورد آنخصبه
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ریزي مشارکتی بر اساس درك مارکس از کنم که به تکامل طرح برنامهنهاد میپیش
رساند.سوسیالیسم یاري می

بودنعملی	-1
هنگ آکه امکان هماستشود اینزي مشارکتی ایراد میریترین نقدي که به برنامهرایج

است. درواقع غیرممکن بودن ن سازوکار بازار ناممکني مدرن، بدوکردن اقتصاد پیچیده
بعضی از ویکم، دراي در شرایط قرن بیستعملی بودن اقتصاد برنامهالغاي بازار یا غیر
لیسم بازاري یا است. سوسیاعنوان یک اصل بدیهی پذیرفته شده اي، بهمحافل مترقی کره

تنها الغاي بازار رود که نهشمار میاي بهحاضر گرایش غالب در چپ کرهکینزي چپ، درحال
خصوص یکم بهوقرن بیستيیافتهداند، بلکه با درنظر گرفتن شرایط تغییرممکن میرا غیر

ویژه با . بهشودآوري اطالعاتی نامطلوب هم تلقی میسازي و انقالب در فنهانیج
داشت مساله کارآیی.درنظر

سوسیالیسم در «سازي، اند. البته واقعیت دارد که جهانیپایهسادگی بیاما این سخنان به
» ورسوسیالیسم در یک کش«پردازي تبدیل کرده است. اما استالینی را به خیال» یک کشور

ریق یک انقالب در مقیاس استالینی با سوسیالیسم مارکسی ارتباطی ندارد که خود، از ط
تر هاي ملی را عمیقداريسازي، ارتباط متقابل بین سرمایهآید. جهانیدست میجهانی به

تر عنوان یک انقالب جهانی را پختهط عینی براي سوسیالیسم مارکسی بهکند و شرایمی
سازد.می
ریزي مشارکتی در اقتصاد ي پارکون یا برنامهکند که نظریه) تکرار می2006شوایکارت (اما 

کند که مدل او از آلود است. و اظهار میي دوران مدرن، صرفاً ناکجاآبادي هذیانپیچیده
سوسیالیسم بازاري، تنها مدل عملی براي یک جنبش مترقی است. اما این حقیقت روشنی 

که آغاز شود به برآمد آنز ال ی قبریزي مشارکتازار و برنامهاست که سوسیالیسم ب
وسایل ]عمومی[واقع مالکیت داري نیاز دارد. درسرمایهاي ضدّاي از مبارزات تودهلعادهافوق

تنها در یک موقعیت انقالبی شرط اساسی سوسیالیسم بازار،تولید یعنی پیش
کند. پس نیاز داریم دید میخصوصی را تهطور جدي مالکیت رسی است؛ چون بهدستقابل

مسأله از منظر استراتژیک نزدیک شویم. و تعیین کنیم که سوسیالیسم بازار یا که به 
ي اي براي بناي یک آیندهي تودهتواند در راستاي مبارزهیک میریزي مشارکتی کدامبرنامه

کنم که ) فکر می0620bداري نقش مؤثرتري ایفا کند. من نیز مثل آلبرت (پساسرمایه
سوسیالیسم ي سوسیالیسم بازار کارآتر است.بندي شدهریزي مشارکتی از مدل سرهمبرنامه
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واقع از ت، دربینی پذیرفته شده و مورد حمایت قرار گرفته اسنام واقعبازار، که معموالً به
23تر است.تر و خیالیواقعیتی غیرریزي مشارکرادیکالیسم برنامه

آوري تلقی شود. چون فنریزيآوري، نباید دلیلی در نفی برنامهترتیب رشد سریع فنبدین
تر ریزي تفصیلی در سطح کل اقتصاد را عملیآوري اطالعاتی، برنامهخصوص فنجدید، به

دهد مثال استفاده از بارکد اجازه میتصور نبود.چیزي که در آغاز قرن بیستم قابلسازد.می
-مهتوانیم نظامی از برناي شناسایی واحد داشته باشد و ما مییک شمارهکه هر محصولی 

وجود آوریم که قادر به کنترل تمامی روند توزیع از تولید تا مصرف و بازخورد آن، ریزي به
واقع براي غالب ی محصوالت در یک مقیاس ملی یا حتا جهانی باشد. دربراي تقریباً تمام

شده است. چیزي که ریزيو توزیع در سطح شرکت برنامههاي بزرگ روندهاي تولیدشرکت
سطح شرکت محدود ریزي، درکه برنامهاستبرانگیز است اینداري مسألهیهدر مورد سرما

ي رود. اما اگر همهشمار میلید، براي کل اقتصاد یک قاعده بهمرج تووماند و هرجمی
مثالً دسترس عموم قرار دهند ـ منظم در طورها اطالعات مالی تفصیلی را بهکتشر

ي وي یک صفحههاي شرکت و غیره، بر رترازنامه، حساب سود و زیان و گزارش هزینه
آوري، سادگی جمعبهتواند این اطالعات موجود راسیستم گوگل میي وب ـ استانداردشده

طح ملی یا گذاري را در سریزي براي تولید و سرمایهبرنامهادغام و محاسبه کند؛ و امکان 
)2006		کاکشات،جهانی فراهم آورد. (

گونه بازاري، بر حسب زمان کار، آنریزي غیرایجاد یک اقتصاد برنامهي مارکس براي برنامه
لحاظ نظري عملی است. البته براي این تصویر شده است، امروزه بهي گوتا که در نقد برنامه

قرار هم در ارتباطی متقابل ها کاال، که بایافته در میلیوني زمان کار پیکرهامر محاسبه
زمان ستانده الزم است، که به حل همان تعداد معادالت هم-ي دادهدارند از طریق رابطه

مطرح شد 1930ي ي سوسیالیستی دههاحتیاج دارد. نقد مشترکی که در بحث محاسبه
طور عملی غیرممکن پذیر باشد، بهاین محاسبه امکانطور نظرياین بود که حتا اگر، به

ریزي یک ساله، بیش از ده سال زمان الزم است ي برنامهخواهد بود؛ چون براي محاسبه
دهد با آورد که نشان میهایی را نمونه می) تجربه2006(). اما کاکشات2006کواك(

اقتصاد توان معادالت یک پوند هزینه میهزارنی و صرف پنچاي کنواستفاده از امکانات رایانه
اي، مفهوم مارکسی سوسیالیسم آوري شبکهآور اینترنت و فنعالوه به برکت رشد سرسامبه	در سطح ملی، مثالً در حد اقتصاد سوئد را، در عرض دو دقیقه حل کرد.

حاضر به امري داراي فعلیّت تبدیل شده ریزي مشارکتی درحالعبارتی برنامهاز پایین یا به
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تواند ابزار مؤثري براي تحقق گیري اینترنتی میراه با رايالین همآنهاياست. مثالً بحث
ي اقتصاد و سیاست را فراهم یکم در حوزهواصل دموکراسی مستقیم آتن در قرن بیست

25کند.

اطالعات- 2
کنند که تمام انواع اقتصاد هاي بازار استدالل میجمله سوسیالیستداران اقتصاد بازار ازهوا

گویند که تنها چنین میها همشوند. آنرو میاي، ضرورتاً با معضل اطالعات روبهبرنامه
)1988طور که السون (د این مسأله را حل کند. اما همانتواناقتصاد بازار است که می

رسی به اطالعات است تا پردازش آن. در نظام دستتر عدمکند مشکل بیشاستدالل می
رسی به آن علت نهاد مالکیت خصوصی، دستنده است و بهداري، اطالعات پراکسرمایه

تواند تمامی اطالعات الزم را به افراد سازوکار بازار نمی«در واقع 26شود.سختی حاصل میبه
دیگر قرار دارند، و از بسیاري جهات، مربوطه برساند؛ چون این افراد در در رقابت با یک

که نآازدیگر دارند. بازار بیششان از یکطرحمنفعتی در پنهان کردن اطالعات مربوط به
،2001کانیننگز،». (کندرس قرار دهد آن را بلوکه میقادر باشد اطالعات را در دست

)127	ص
ازاي، امروزه مشکل اطالعات بیشبکهآوري اطالعاتی و شگونگی فنهنظر گرفتن چبا در

) 43		ص،1988طور که السون (هماناجتماعی است. -اي فنی باشد، سیاسیکه مسألهآن
کسانی که از جایگاه قدرت برخوردارند، در برابر «که استکند، مسأله ایناستدالل می

هاي کارخانه، یکی از ي هزینهنمونه، محاسبهعنوانبه». کنندشاي اطالعات مقاومت میاف
در هر تواندي است، که میدارل اصلی مدیریت شرکت در هر اقتصاد سرمایهمسائ

تازگی در پیوند با اقتصاد اي که بهریزي مشارکتی مورد استفاده قرار گیرد. مسألهبرنامه
رسی و افشاي اطالعات شرکت مشارکتی برجسته شده است پردازش اطالعات نیست، دست

است که یکی از شرایط ضروري براي نظارت دموکراتیک و آگاهانه بر اقتصاد را فراهم 
رسی آزادانه و دموکراتیک به دست«چیزي نیست جز » ارت آگاهانهنظ«سازد. چون می

اي بتواند به گیرندهکه هر تصمیمترتیبیشان بهها و قیمتبوط به فرآوردهتمامی اطالعات مر
نظارت «کالم ). دریک43	ص،1988السون،» (رسی یابد که دیگريهمان اطالعات دست

)132ص،2001رکانیننگ». (ي شفافیت استاجتماعی مساله

نوآوري		-3
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دل در مقایسه با که این ماستریزي مشارکتی، ایناد برنامهیک ایراد رایج علیه اقتص
شومپیتري از » تخریب خالق«لحاظ کاراییِ پویا ضعیف است. چون از داري، ازسرمایه

موفق کند، گرچه از نظر کارایی ایستا در تخصیص منابع طریق نوآوري فنی استفاده نمی
گانگی و تقسیم کار، در اقتصاد یکه ازخودبجاآنزاساس است. ااست. اما این ایراد نیز بی

میزان زیادي افزایش تواند بهي کار و بارآوري مییزهرود، انگریزي مشارکتی از بین میبرنامه
شرکت محلی تولیدکنندگان مستقیم از طریق » نانوشتهِ «و » بسیج دانش«عالوه اگر یابد. به

داري د، نوآوري فنی از سرمایهها در مدیریت کارخانه به حداکثر برسدموکراتیک آن
و » دانش نانوشته«دست آوردنداران بهعالوه، براي سرمایهبه27مراتب پویاتر خواهد بود.به
داران سرمایهتولیدکنندگان مستقیم، در محل کار بسیار مشکل خواهد بود. چون» محلّی«

کنندگان تحت کارگران و مصرف28طور انحصاري در اختیار خود دارند.یت را بهحقوق مدیر
هاي شوند و منفعتی در ایدهداري منفعل میگیري در سرمایهمراتبی تصمیمساختار سلسله

داري مردم را از نظارت بر زندگی خود مراتبیِ سرمایهنوآورانه ندارند. چون مدیریت سلسله
نتیجه در سیج کند؛ درهاي اقتصادي خالق را بتواند تواناییاین نمیکند و بنابرمحروم می

)112-111ص،2002هانل،وآلبرتراه است. (این عرصه، با فقدان نوآوري هم
کنند: طور استدالل میهاي بازاري، اینیتر و سوسیالیستجمله شومپاقتصاد بازار ازمدافعان 

آوري شود، بنابراین از نوداري میفنی، نصیب سرمایهالعاده یا رانت که سود فوقجاآناز
شود. ي قوي تبدیل میه انگیزهخود براي نوآوري فنی بينوبهکند. این بهفنی استفاده می

اي که نظام نتیجه بدون رانت فنی، نوآوري چندانی هم وجود نخواهد داشت، نوآوريدر
تنها انگیزه براي نوآوري نیست ـعادهالکند. اما سود فوقداري تضمین میمالکیت سرمایه

تر، منزلت اجتماعی، رضایت یا تر، کار کم رنجزمان آزاد بیش«گوید طور که السون میهمان
هایی قوي وجود آوردن دانش جدید و حل مشکالت نیز همگی انگیزهشادي ناشی از به

)42	ص،1988» (روند.شمار میبه
پژوهش گذاري براي تحقیق وکاالهاي عمومی مثل سرمایهداري که در آن برخالف سرمایه

ریزي مشارکتی فاقد تري برخوردارند، اقتصاد برنامهعلت نارسایی بازار از حمایت کمبه
تري براي تحقیق و پژوهش و نوآوري تخصیص تواند منابع بیشنارسایی بازار است و می

داري، در مراحلی از نوآوري فنی، یهدر سرماکند حتاطور که کوتز استدالل میدهد. همان
ها این کار را المنفعه مثل حکومت و دانشگاهرفت، عمدتاً نهادهاي عاممثل اختراعات و پیش

ریزي مشارکتی حق مالکیت عالوه چون در اقتصاد برنامه). به98ص،2002دهند (انجام می
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تواند به سایر سرعت میبهسادگی و فکري وجود ندارد، نوآوري یک واحد اقتصادي به
ي نتایج بارآوري به داري که سهم عمدهواحدهاي اقتصادي تسري یابد. برخالف سرمایه

انجامد. کل نوع انسانی میشود، در اقتصاد مشارکتی این امر به رفاه سود سرمایه تبدیل می
فاده از نوآوري از استریزي، در عدمکه اقتصاد برنامهاینبررو، این اتهام هایک مبنیازاین
ریزي شوروي برنامهاي در مورد نوعکه تا اندازه؛ هرچندي مساعدي برخوردار استزمینه

ریزي مشارکتی صادق باشد.تواند در مورد برنامهجاست، نمیبه
ي در ي تغییرات فنی و نوآوربرخالف عقل متعارف، محدودیت و انحرافات جدي در زمینه

نقد «گویند: ) می240	،2005که کاکشات و کترل (طورمانداري وجود دارد هسرمایه
هایی کند ها در پذیرش و کاربست تکنیککه، آناستداري اینهاي سرمایهی به اقتصادواقع

.29»طور ساختگی ارزان استشوند. چون کار بهجویی در کار میهستند که باعث صرفه
چنان معتبر است. استفاده از ماشین همي شرایط بارهجهت بحث کالسیک مارکس درازاین

داري از کمونیسم بسیار استفاده از ماشین در سرمایه«نویسد: مارکس در کتاب سرمایه می
تر کردن کار الزم، یعنی داري ماشین صرفاً براي اقتصاديتر است، چون در سرمایهمشکل
که در کمونیسم، درحالیگیرد؛ ه حداکثر رساندن ارزش اضافی مورداستفاده قرار میبراي ب

ي و سرانجام آخرین نکته30»طور عمومی است.تصادي کردن کار بهورود ماشین براي اق
ي سودجویی و ترس از نابودي از وسیلهداري بهکه نوآوري سرمایهاستینداراي اهمیت ا

ناگزیر بهنظمی توأم است و مرج و بیوشود و با هرجانه برانگیخته میرحمطریق رقابت بی
آور و مخرب است.براي محیط زیست و بشریت زیان

مارکسکار-ارزشينظریهبودنمناسب		-4
هاي کنونی مدلهاي زیاد براي احیا و گسترش مفهوم مارکسی سوسیالیسم،رغم تالشبه

نظر هرچیز بهازبیش تأملی هستند. کمبودهاي قابلچنان دچارریزي مشارکتی همبرنامه
ي مشورت و مفهوم هنگی بر پایهآاي بین مدل پارکون آلبرت یا مدل همفاصلهرسد می

کار و -ها، ارزشکه این مدلر نظزایناصلی مارکس از سوسیالیسم وجود داشته باشد. ا
نظر در واقع به31کند.نهاد کرده رد میي گوتا پیشگواهی کار مارکس را که در نقد برنامه

ي کالسیک یا روند تعادلِ والراسی نظریه» قیمت مشخصِ«عمدتاً بررسد پارکون آلبرت می
گوید مدل پارکون، ) می25	ص،2002که اونیل(طور) استوار است. همان1936مثل النگه (

کند. مدل پارکون با اقتصاد هاي اجتماعی استفاده میپول براي هزینه-تي قیماز مقوله
تواند هاي اجتماعی با ابعاد گوناگون میانتخابنئوکالسیک در این نقطه مشترك است که 
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) 2006(کالینیکوس32ها بر حسب قیمت تقلیل داده شود.ها و فایدهي هزینهبه محاسبه
کند و بر میزان زیادي استفاده میکه از سازوکار بازار بهآنسبب نیز مدل پارکون را به

دهد. دوین مورد نقد قرار میورزد، نحو افراطی تاکید میتمرکز، بهي عدممسأله
دوین،خواند. (می» سوسیالیسم الکترونیکی نئوکالسیکی«خالصه، مدل پارکون را طوربه

)257	ص،2007

دوین» ي مشورتهنگی بر پایهآهم«) براي مدل 2006(از طرف دیگر کالینیکوس
کند. اما میل است که سیاست دموکراتیک در آن نقش اساسی بازي قائجهت اعتبار ازاین

-سرافایی قیمت-هاي نئوریکاردوییدیگر، مدلطرفي مشورت ازر پایههنگی بآمدل هم
ي هنگی بر پایهآهم«عالوه، نشاند. بهکار مارکس می-ي ارزشجاي نظریهي تولید را بهها

کند که در کند گرچه نیروهاي بازار را رد میدوین مبادالت بازاري را حفظ می» مشورت
» سوسیالیسم بازار«اما تمایز دوین بین 33کنند.سوسیالیسم بازاري مجازند و عمل میمدل 

) نشان 90ص،2002طور که اونیل (خواهانه است. همانکامالً دل» نیروهاي بازار«و 
ي بازار و نیروهاي بازار درستی روشن نیست که تمایز بین مبادلهدهد در واقعیت بهمی
ي بازاري درگیر هستند تاجایی که عامالن مستقل در مبادله«زیرا کند. گونه عمل میچه

34».کنندها را تعیین مینیروهاي وجود خواهند داشت و نتیجه

ي اقتصاد دهد هر برنامههاي سوسیالیسم بازاري گواهی میگونه که کمبودهاي تجربههمان
رد و سازوکارهاي بازار هنگی اقتصاد مارکسی را برحسب زمان کارآداري که همپساسرمایه

35کند.داري اصیل انحطاط پیدا میزودي به یک اقتصاد بازار سرمایهکند بهرا حفظ می

اي روژههنگی اقتصادي براي هر پآعنوان اصل اساسی همي زمان کار بهپذیرش محاسبه
شود.یکم مشخص میووان سوسیالیسم مارکسی قرن بیستعني اساسی دارد که بهجنبه

ها آوردهي زمان پیکریافته در فرریزي مشارکتی کنونی، محاسبهواقع براي عملکرد برنامهدر
مانی هاي مختلف در یک اقتصاد را تنها زکه مجموعه فرآوردهي اساسی دارد؛ چراجنبه

گیري طور برابر توزیع کنیم که با یک مقیاس مشترك اندازهتوانیم میان اعضاي آن بهمی
عنوان مقیاس مشترك باقی ه بهچگذاریم آنهاي پولی را کنار میتی قیمکرده باشیم. وقت

طور منفی بین توانند بهکنندگان میاست. مصرفیافته در محصولماند زمان کار تجسممی
هاي کاري را یهایی که برچسب زمان کار تجسم یافته را دارند انتخاب کنند و گواهفراورده

کنند مبادله کنند.ند با محصوالتی که انتخاب میدست آوردکه از طریق کار به
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طور براي بعضی از کاالها و شود. همینالبته هر کاالیی طبق استاندارد زمان کار توزیع نمی
عنوان ها را بهخدمات مثل بهداشت، آموزش و سایر کاالهاي مصرفی عمومی که مارکس آن

کند؛ یعنی توزیع بر اساس نیاز یي کمونیسم توصیف مرفتهي پیشاصل توزیع در مرحله
دیگر توزیع طبق زمان کار فردي، محدود به بخشی از بیاناز قبل اعالم شود. بهباید 

خواهد بود. » درآمدپایه«دل الذکر معامحصول اجتماعی است که بعد از کسر فوق
نظر درنیز باید » ذاري و نوآوري جدیدگصندوق انباشت اجتماعی براي سرمایه«آن، برعالوه

گرفته شود.
ي کار با وایسکف به اصل توزیع بر طبق زمان کار اعتراض دارد با این استدالل که محاسبه

ي صحیح زمان کار براي محاسبههاي مختلف مشکل است، امري کهشدت و مهارت
رکت در تولید یا اجراي کار را عوض، وایسکف شي توزیع درآمد الزم است. در پایهعنوان به
سادگی کند؛ چون این امري روشن و بهنهاد میعنوان مبناي توزیع درآمد پیشبه

ي که شرکت در تولید یا اجراي کار، محاسبه). اما این16ص،1992محاسبه است (قابل
تري براي توزیع عمل کند روعي مشعنوان پایهتري داشته باشد یا بتواند بهادهس

شدن تولید تقریباً ناممکن خواهد بود که افزایش اجتماعیبرانگیز است. در واقع با پرسش
ي ق با آن نسبت دهیم. برعکس محاسبهي منفرد را به محصول منطبسهم هر تولیدکننده

هاي مختلف ي شدّت و مهارتزمان کار به اندازه کافی ساده و روشن است گرچه مسأله
ماند.باقی می]حل نشده[

درستی نیاز به به» تقلیل کار ماهر به کار ساده«ی سازي کارهاي ناهمگن یعنهمگن
یافته در فرآورده دارد. براي این تبدیل، توسل به مزدهاي ي زمان کار تجسممحاسبه

باروك مطرح کرده است این گونه که بوهمکننده نخواهد بود، چون همانمختلف کمک
) 1992ت و کترل (حلی که کاکشااست. در عوض راه» بر دور تسلسلاشتباهی مبتنی«

شود و زمان نظر گرفته میعنوان نوعی محصول دره مهارت بهکاستاند اینمطرح کرده
رسد که نظر میشود. بهه چنین مهارتی محاسبه مییابی بآموزش و کارآموزي براي دست

یافته در محصول ي درست زمان کار تجسمگشا باشد. اما براي محاسبهحل راهاین راه
کار ماهر به کار ساده الزم است. البته این ربطی به اصل توزیع در اقتصاد مشارکتی تبدیل 

هاي ي هزینهوسیلهکه بههاي آموزشی و کارآموزي استي هزینهندارد. اگر کار ماهر نتیجه
ریزي مشارکتی وجود دارد هیچ دلیل که در اقتصاد برنامهطورشود همانعمومی تأمین می
گر یک ساعت کار دیبیانم. بهد که به کار ماهر بیش از کار ساده بپردازیموجهی وجود ندار
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واهی کار یک ي یک گوسیلهساوي مانند یک ساعت کار رفتگر بهطور مجراح مغز باید به
کاران خود ارزیابی اندازه از طرف همیککه هر دو نفر بهشرطیساعته پرداخت شود به

)26ص2005،هانلشوند. (
م ویکدهد که مدل مارکسی سوسیالیسم براي قرن بیستبندي آخر نشان میصورت

ریزي مشارکتی برمبناي مدل هاي موجود برنامهتواند با ترکیب انتقادي مدلمی
بود اگر مدل کاکشات و کترل را اما نادرست خواهد 36تدوین شود.» ي زمان کارمحاسبه«
تلقی کنیم. این دو مفهوم » ي کارمدل محاسبه«عنوان بهو نه» ارزش کار«ي مدل مثابهبه

اند چون زمانِ کار یک مفهوم فراتاریخی است و صرفاً تحت شرایط تاریخی کامال متفاوت
ش در سوسیالیسم مارکسی گیرد و شکل ارزداري شکل ارزش به خود میمشخص سرمایه

ي سوسیالیسم باقی هر آینه بپذیرم که مفهوم ارزش، کماکان در نظریه37رود.از بین می
انجامد.خطا به سوسیالیسم بازاري میاي است که بهراههماند، این بیمی
روسیهيمسأله	- 5
ریزي هاي باال در مورد سه مدل برنامهجا الزم است نشان دهیم که در بحثایندر

ي روسیه وجود دارد. اوالً درکی از گسست کیفی مسألهمشارکتی کاستی مشخصی در مورد 
ي به) هیچ جن57ص،1992بین لنینیسم و استالینیسم وجود ندارد. مثال آلبرت و هانل (

که سادگی حقیقت اینبه«کنند که میشوند و اظهارل نمیمثبتی براي انقالب اکتبر قائ
طبق ». هرگز به آزمون در نیامده استبندي شده، طور که در آغاز مفهومسوسیالیسم همان

ي طبقاتی است وعی از جامعهکند، اتحاد شوروي سابق ننظر آلبرت که از پارکون دفاع می
شد که حول حزب کمونیست و عوامل هدایت می» کنندههنگآي همطبقه«يوسیلهکه به
نیز » ي مشورتایههنگی بر پآهم«پرداز مدل دوین نظریه38».ریزي گرد آمده بودندبرنامه

ا این استدالل که کند، برد می» گراییدولت«عنوان ي اتحاد شوروي سابق را، بهم دورهتما
ي محاسبه«مشترکی با سوسیالیسم مارکسی ندارد. کاکشات و کترل که مدلهیچ وجه

عنوان ي استالینی را باید بهروسیه«ند گویعکس میاند برریزي کردهرا طرح» ان کارزم
هاي که با جنبهندنظر گرفت. هرچبراي ساختن سوسیالیسم مارکسی درولین تالشا

پردازان باال، اما نظریه39راه بوده است.چون نبود دموکراسی و غیره همیندي همآناخوش
فعلیّت تداوم لنینیسم را قبول دارند و بهيمثابهاصطالح استالینیسم بههمگی تز به

طور که جونگ دانند. اما همانکه خود را مارکسیست میلنینیسم باور ندارند؛ هرچند
دهد گسستی کیفی بین لنینیسم و استالینیسم وجود دارد. و این امر را ) نشان می2006(
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مشاهده کرد. 1928داري دولتی استالینی درانقالب سرمایهضدّ]برآمد[توان در می
ي چندانی لنینی خود از فایدهریزي مشارکتی موجود با وجود انحراف ضدّهاي برنامهمدل

آزار براي ساختن جنبش واقعی براي سوسیالیسم مارکسی برخوردار نیستند و به جزایر بی
اقتصاد «، »ي مشارکتیبودجه«، »موندراگون«شوند. مثل داري تبدیل میسرمایهمنزوي ضدّ

و غیره.» انجمن باوري«یا » LETS«، »اقتصاد مبتنی بر جماعت» «بستگیهم
آخرسخن

اي برخوردارند. این ریزي مشارکتی سه مدل از اهمیت ویژههاي اخیر در برنامهدر بحث
دوین، و » ي مشورتهنگی بر پایهآهم«آلبرت، مدل» پارکون«ند از: مدلاها عبارتمدل

شان با رغم اختالف مهمها بهکاکشات و کترل. این مدل» ي زمان کارمحاسبه«مدل 
ري و داگیري بدیل پساسرمایهدیگر، همگی در تجدید حیات بحث و تالش براي شکلیک
پردازي ها به سوسیالیسم بازار، نظریهکنند. نقد مشترك آنداري نقش ایفا میسرمایهضدّ

تأیید ي اهمیت مشارکت از پایین، تأکید بر نقش تقسیم کار و دموکراسی مستقیم، درباره
ریزي عملی بر هاي برنامهي دانش و اطالعات، طرح مدل»نانوشته«و » محلی«خصلت 

تکامل مفهوم اي در ي زمان کار و غیره، همگی نکات با ارزش و برجستهاساس محاسبه
ریزي هاي برنامهروند. این موج جدید مباحثه پیرامون مدلشمار میمارکسی سوسیالیسم به
در قرن م ـ انداز مارکسی سوسیالیسم براي قرن بیست و یکچشممشارکتی، امکان تحقق

تبدیل شدن به یک دهد؛ و از را نشان میـآوري اطالعاتیسازي و انقالب فنجهانی
ریزي مشارکتی است جوید. در واقع صرفاً با برنامهي ناکجاآباديِ ورشکسته دوري میبرنامه
هاي ها برگروهمتناسب با اثربخشی آنهاهگیري در مورد دادخودمدیریتی (تصمیم«که، 
وري از ش)، کارایی (به حداکثر رساندن بهرهاکس مطابق تالشنفع)، برابري (به هرذي

مندي به سرنوشت دیگران)، و تجدید حیات بستگی (عالقهیاب)، هممنابع تولیدي کم
ترتیب مبارزان تواند تضمین شود. و بدین) می338	ص،2000هانل،» (زیست بومی

ابر اقتصاد بازار نولیبرالی و عنوان بدیلی در برریزي مارکسی را بهتوانند برنامهرو میپیش
جاي اقتصاد اجتماعی منسوخ کینزي و سوسیالیسم بازار متناقض در دستور کار قرار به

ها و یتریزي مشارکتی هنوز از محدودپردازي برنامههاي اخیر براي نظریهدهند. البته تالش
انحرافاتی برخوردار است که از نظرگاه مارکسیسم کالسیک باید مورد مداقه قرار گیرد. 

افکندن اي در راستاي پیریزي مشارکتی و ترکیب آن با جنبش تودهي برنامهتکامل نظریه
ي مبرم نیروهاي داري و براي فراتر رفتن از آن، باید به وظیفههایی علیه سرمایهبدیل
تبدیل شود.رو پیش
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هایادداشت
داري هاي سرمایهبراساس نظر هانل بعد از سقوط شوروي و اردوگاه اروپاي شرقی، بدیل.1

وسیالیسم بازار، اقتصادهاي اند: سکه از طرف چپ مطرح شده به سه گروه زیر تقسیم شده
).168-169ص،2005ریزي مشارکتی یا سوسیالیستی (بر جماعت، برنامهمبتنی

).2006جونگ کیم (-)، سونگ2005نمونه مراجعه کنید (عنوانبه.2
است اخیراً هانل مدل خود را مدل » اقتصاد مشارکتی«ي عبارت پارکون شکل خالصه.3

هاي اجتماعی برابر نامیده است.گروه
مدل مشارکتی عنوانهاي خود را به) نیز مدل2002) و کمبل (2002اخیراً الیبمن (- 4

ریزي مرکزي استالینی باشد و اي از برنامهرسد الیبمن گونهنظر مید. اما بهمطرح کردن
ریزي مشارکتی را هاي اخیر در برنامه). بحث2006مدل کمبل هنوز تکمیل نشده است (لی

زند.کند و بر مدل پارکون مهر تأیید میبازبینی می
کنید به سوهینگ کیم ي سوسیالیسم مارکسی مراجعههاي اخیر دربارهدر مورد بحث.5
)2005b ،2006a.(
ي عنوان یک مسألهکه مارکس تولید سوسیالیستی را بهاینبراتهام مشترك مبنی.6

تواند وجود داشته باشد ریزي نمیکه برنامهي اینگیرد، یا بحث دربارهظر مینفنی در-اداري
ریزي، اجتماعی شدن تولید که خودِ برنامهپایهاداري متمرکز، براین-شکل آمرانهمگر به
کند. یعنی نظارت داري است، جوهر مفهوم سوسیالیسم مارکسی را درك نمیسرمایه

ي آزاد. البته براي بستهآگاهانه و خودمدار تولید از پایین توسط تولیدکنندگان هم
ی، ي اجتماعک رابطهعنوان یبهریزي نهي برنامهتالینیست مسألهاقتصاددانان بورژوا و اس

ي شدهتنظیمعنوان شکلی ازپیششود. بهي فنی فهمیده مین مسألهعنوابلکه صرفا به
.56، ص1998تر مراجعه کنید به تکتین تولید. براي بحث بیش

تر خصلت اجتماعی اتحاد جماهیر شوروي مراجعه کنید به جونگبراي بحث بیش.7
)2006.(
گی دو روي سادها بهنیسم و سوسیالیسم بازار آنرغم تقابل آشکار بین استالیدر واقع به.8

شده در یبمن اقتصاددانان استالینی اصالحعه کنید به اظهارات الاند. مثالً مراجیک سکه
طور کامل از بین برود اگر قرار است بازار به«مورد سوسیالیسم بازار که در زیر آمده است:

ي باالیی مارکس زدیک به مرحلهتا چیزي ني مرحله باالیی صبر کرد ظاهرا باید تا آستانه
ش براي پایان دادن کنیم و تالدست آید. در این دوران با بازار یا روابط کاالیی زندگی میبه
).2006، 212ص ».(هوده و مخرب استها امري بیآن
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ه توضیح داده خصوص در فقر فلسفه و گروندریسنقد مارکس به تز پولِ کار که بهجوهر.9
زار را مثل پرودون و گري خنثی ي قرن نوزده سوسیالیسم باشیوهپردازي بهالشده خی

ي برابر با استفاده از داري با تحقق مبادلهکردند که استثمار سرمایهتصور میها کند. آنمی
تر در مورد نقد یابد. (براي بحث بیشپولِ کار بدون الغاي خود اقتصاد کاالیی تحقق می

). بنابراین نقد مارکس به تز پولِ کار با 1993(نلیمراجعه کنید به مکمارکس به پرودون 
قد به آن شکل تناقضی ندارد که در ن» گواهی کار«مورد کمونیسم بر اساس ي او درمهبرنا

کنند مفهوم که مارکس و انگلس رد میچهآن«دیگربیانبرنامه گوتا مطرح شده است. به
جایی ها مطابق با محتواي کار موجود در متن اقتصاد تولید کاالیی است در تثبیت قیمت

دیگر در یک اقتصاد که وسایل تولید تحت مالکیت طرفکه تولید خصوصی است. از
ي مرکزي معنا که تابع برنامهاست، بدین» مستقیماً اجتماعی«اجتماعی است کار

واي کار کاالها بخش مهمی از روند ي محتجا محاسبهتعیین شده است. در اینپیشاز
)254، ص2005(کاکشات و کترل ». دهدریزي را تشکیل میبرنامه

توزیع متفاوت مطابق «) این درست است که مارکس 2006گوید (که کواك میچنان.10
توزیع «پذیرد اما این موضوع معادلي گوتا میرا در نقد برنامه» با کیفیت متفاوت کار

هاي متفاوت کار سروکار تر با بارآورينیست. انجام متفاوت کار بیش» انجام کارمطابق با 
ي شرایط عینی متفاوت کار است مثل وسایل تولید و تکنولوژي، که دارد که خود نتیجه
مثل مهارت و شدّت کار » هاي متفاوت کارکیفت«باها ندارد. اما ربطیکارگر کنترلی بر آن

ها کنترل دارد. پذیرفتنی نیست که مارکس انجام متفاوت اي بر آنازهندارد که کارگر تا اند
ي اول کمونیسم در مرحلهعنوان اصل توزیع حتامربوط به شرایط متفاوت کار را بهکار 

نظر گرفته باشد.در
عبارت عواید «نویسد که صراحت در نقد برنامه گوتا میبرخالف استدالل کواك، مارکس به

دهد.س.ج) که حتاانجام کار را می(که تقریباً همان معناي)ARBEITSERTRG(»کار
شکل کلی تر از آن است که ارزشی داشته باشد. اهمیت جزیی کار بهامروزه نیز بسیار مبهم

» بق انجام کارتوزیع مطا«گوید: دیگر مارکس میبیاندهد. بهو غیرمستقیم خود را نشان می
شود.ي اول کمونیسم نیز منسوخ میدر مرحلهحتا» عواید کار«یا 
توان ها را میه فقط مدل آنکنند کنمونه آدامن و دوین استدالل میعنوانبه.11

عنوان و مدل کاکشات و کترل را باید بهریزي مشارکتی نامید؛ چون مدل پارکونبرنامه
)78، ص 1997بندي کرد. (طبقه» ي مستقیممحاسبه«هاي مدل
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پردازان توسط نظریه1930ي ي سوسیالیستی در دههبراي مرور بحث محاسبه. 12
چنین کاکشات و کاترل . و هم1997و 1996مشارکتی مراجعه کنید به آدامن و دوین 

1993a.
پذیري سوسیالیسم کنند که تحققتالش می2002و شوایکارت 2001که نوو حالیدر. 13

داران سوسیالیسم بازار هم مثل بروس و کورناي از طرفبازار را ثابت کنند کسانی دیگري 
اند. بروس م بازار را پذیرفتهعملی بودن سوسیالیسغیرهاست کههستند که در واقع مدت

ي عمل بگذارد. در بوتهکلمه بهواقعیمعنايکه مدل سوسیالیسم بازار را بهبار تالش کرد یک
شود و فقط مالکیت دولتی بر صول و کار ایجاد میکنار بازار محبازار سرمایه در طرح او حتا

رو شد که شرایط الزم براي شود. ولی او با این واقعیت سخت روبهوسایل دولتی حفظ می
ولتی را زاید انجامد و مالکیت دداري میناگزیر به بازسازي سرمایهکارکرد این مدل به

ي رشدیافته، واحدهاي بازارمنطق ناب یک سازوکار «رسد نظر میکند. در واقع بهمی
(بروس و السکی » دهدتر اقتصاد نشان میعنوان اجزاي طبیعیخصوصی و غیردولتی را به

).149، ص 1989
آمد خارجی باالتر از حد میانگین بازار انحرافی است علیه فراهم کردن کاالهایی با پی«.14

بیش از حد میانگین. اما آن آمد خارجی نفع کاالهایی با پیچنین انحرافی است بهو هم
که تأثیرات منفی خارجی قاعده هستند نه استثنا. استشود اینچیزي که پذیرفته نمی

هاي اجتماعی ها و فایدههاي بازار عموماً هزینهچون این امر متضمن این امر است که قیمت
لبرت و هانل (آ» کنندکنند. بازارها معموالً در تخصیص منابع بد عمل میرا ارزیابی می

کننده را با گران کردن کاالها منحرف بازار، انتخاب مصرف«دیگر بیان). به42ص 1992
چنین کاالهایی شان متضمن تاثیرات خارجی مثبت است. و همکند که تولید یا مصرفمی

به ي کاالهاي خصوصی را نسبتو عرضهکند که تأثیر خارجی منفی داردتر میرا ارزان
)331، ص 2002(هانل » دهد.عمومی افزایش میکاالهاي 

که مدل طورتواند، آنهاي اجتماعی نمیفایدهها و کند هزینهاما کوتز مشخص می.15
). او 115ص 2002بندي شده محاسبه یا مقایسه شود (طور جدولگوید، بهپارکون می

هتر فی و چند بُعدي بعنوان اموري کیهاي اجتماعی بهها و فایدههزینهکند استدالل می
هنگی بر آهم«نفع مثل مدلداران ذيي تمام سهاموسیلهاست از طریق بحث و مشاوره به

دوین تعیین شود.» ي مشورتپایه
معناي پایان تقسیم کار عملکردي به«اما طبق نظر دوین الغاي تقسیم کار اجتماعی .16

ي الغاي تقسیم کار اجتماعی در مقایسه عالوه نظر دوین درباره). به73ص ، 2003(»نیست
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روند حیات که او این تغییر را در علتاینرادیکال است بهتربا مجتمع تنظیم مشاغل کم
بیند تا یک زمان کوتاه.یک نسل می

جهتایندهد ازي زمان کار را مورد انتقاد قرار میدوین مدل پارکون یا مدل محاسبه.17
گیرند. دانشی که از نظر نمیبندي اطالعات نانوشته را درصورتامکان عدم«که این دو مدل 
ص ، 2007(».طور الکترونیکی منتقل شودتواند بهشود نمیربه کسب میتجطریق کنش و 

258(
متعلق به دوین بر مدل » ي مشورتهنگی بر پایهآهم«تعیین قیمت در مدل .18

هاي ملّی در مورد توزیع بازده موجود بین تصمیم»متکی است.هاي تولید سرافاقیمت
گذاري اجتماعی و اقتصادي مصرف شخصی و خانوار از طرفی و مصرف اجتماعی و سرمایه

سطح صوري با لی را در بر دارد. در واقعی مسائدیگر براي سطح میانگین مزدهايطرفاز
هاي شود نرخ بازده و ساخت قیمتکه مزدهاي واقعی تعیین میی تجرید از رانت، وقت

هاي نسبی و توان با تعیین نرخ بازده الگوي قیمتشود. یا مینسبی نیز مشخص می
، 1960» کااليوسیلهتولید کاالها به«کنید به سرافا مزدهاي واقعی را تعیین کرد (مراجعه

).198، ص1988دوین 
ي یک اي محاسبهبا کمک تکنیک اطالعاتی و رایانهحتاکند که اما دوین استدالل می	.19

گیري اقتصادي ي مرکزي متعادل نیست، چون غالب اطالعاتی که مربوط به تصمیمبرنامه
خصوص ند متمرکز شود. بهتواي آن نمی»نانوشته«و » محلی«علت خصلت شود بهمی

قال اطالعات به بندي و انتي بخش زیادي از این اطالعات مانع جمع»خصلت نانوشته«
مدل «کنند چنین استدالل می). آدامن و دوین هم66، ص2002(دوین »شودمرکز می
مورد اطالعات کامل هاي نئوکالسیک درفرضو کترل پیشکاکشات » ي زمان کارمحاسبه

توانند با ي مستقیم میهاي محاسبهمدل»پذیرد.ي تمام عملکردهاي تولیدي را میدرباره
محاسبه را حل کنند اما نه با مشکل کشف که در برابر اقتصاد واقعی قرار دارد. مشکل فنی 

که استاینکنند که در آن فرض برسیک عمل میها در چارچوب الگوي معرفتی نئوکالآن
ها در که آنبندي و انتقال است. درحالیجمعقابلطور عینی موجود است واطالعات به
شود مقابله کنند گیري انفرادي نتیجه میاطالعاتی که از تصمیمتوانند با نقصان اساس می
توانند با نقایصی که درون الگوي معرفتی اتریشی به این شکل فایق آیند. الگوي ولی نمی

معرفتی که در آن اطالعات نانوشته است و باید از طریق روند یک بسیج اجتماعی کشف 
درك «گوید که کاکشات و کترل ی). هاچسون م75، ص 1997(آدامن و دوین » شود

هاي هوش مصنوعی و مورد محدودیتاي از اطالعات دارند و درالرانهساتجربی و فن
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). اما کاکشات و کترل در برابر این425، 1998». (کنداحتیاط عمل میتکنیک محاسبه بی
ناپذیري لتأکید بر تقلی«دهند با این استدالل که ي آلتوسري پاسخ میشیوهانتقادات به

)70، ص 2002است. (» خصلت انسانی اطالعات نانوشته ناشی از اومانیسم فلسفی
ي زمان کار گویند که یکی از دالیلی که توزیع بر اساس محاسبهکترل و کاکشات می.20

ي رادیکال طلبانهکار گرفته نشد الزامات تساويطور جدي بهبههرگز در اتحاد شوروي سابق
سید تري حاکم در اتحاد شوروي سابق از این می). در واقع طبقه13، ص 1993آن است (

طور ي زمان کار بهگر که توزیع بر اساس محاسبهکه درآمدهاي ممتازش تهدید شود ا
شد.کار گرفته میطور شعاري بهبهواقعی نه

که ، و اینشکل گواهی کارگیریم که پرداخت کار بهما از مارکس این ایده را الهام می«.21
ي سهم کارشان اندازهتوانند از موجودي و صندوق کاالهاي اجتماعی بهکنندگان میمصرف

را دریافت » آزمایش و خطا«از النگه ما یک روایت تغییریافته از روند…برداشت کنند
کار عنوان راهنمایی بههاي بازاري براي کاالهاي مصرفی بهي آن قیمتوسیلهکنیم که بهمی
استفاده قرار اعی کاالهاي مصرفی مختلف را موردشود که تخصیص کار اجتمفته میگر

کنیم که تعادل دهیم. از اقتصاددان شوروي استرمیلین این نکته را دریافت می
هاي مصرفی در هر خط تولیدي باید در یک نسبت عمومی با سوسیالیستی براي ارزش

)1993a ،105کاکشات (کترل و»زمان کار اجتماعیِ مصرف شده باشد.
معناي تعامل اجتماعی به«کند: در پارکون دوین همان نقد را به مدل پارکون ایراد می	.22

رایانه ي واسطههگیرد. تعامل بین شوراها ببحث و تماس رودررو فقط در شوراها انجام می
عنوان شهروند در این دیدگاه براي مردم به…ها در روند پیاپیانتقال دادهشود ـ انجام می
هاي اقتصاد و نوع جمعی بر سر اولویتهاي دستهي عمومی که در مورد انتخابدر حوزه

). لووي 257- 259، 2007(»خواهند در آن زندگی کنند جایی وجود ندارداي که میجامعه
مدل آلبرت بازتابی است از «دهد:انتقاد قرار میدیدگاهی مشابه پارکون را مورد هم با 

عنوان تنها دولت را بهاو نه…است» اقتصادگرایانه«ساختار فنی و تولیدي موجود و بسیار 
ي عنوان مقابلهچنین سیاست را بهبلکه هماحترام ـانتخابی قابلـ گذاردیک نهاد کنار می

محیطی، و تمدنی چه در سطح ف اقتصادي، اجتماعی، سیاسی، زیستهاي مختلانتخاب
).302، ص 2007». (گیردح ملی و یا جهانی ندیده میمحلی و چه در سط

علت درك سطحی از پویایی متناقض رقابت بازار کند که بهالسون یادآوري می.23
گرایانه است که در نگاه نآن آرماازازار) بیشتحقق نوو (سوسیالیسم بسوسیالیسم قابل«

)9، ص1988» (رسد.نظر میاول به
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داري یکی از یافته در کاالها در اقتصادهاي سرمایهزمان کار تجسمدر واقع تخمین .24
مورد ارزیابی از هاي تحقیق متداول در علم اقتصاد مارکسیستی تجربی است. درموضوع

) مراجعه کنید.2006و تسولفیرس و ریو (1994آمریکا و کره به انور شیخ و توناك (
داري مورد ي تولید بردهاش شیوهي ماديپایهکه دموکراسی آتن عموماً ایندوجوبا.25

خاطر دموکراسی مستقیم و مردمی به آن انتقاد قرار گرفته است ولی کاکشات و کترل به
)1995کنند. (مثال الن وود مراجعه می

کند مورد خاطر وسعت اطالعاتی که ایجاد میمکتب اتریشی همیشه بازار را به«. 26
کند. سازد تأکید نمیقدر اطالعات را پراکنده میهاین نکته که چدهد اما برستایش قرار می

شوند، در هم مربوط میدنبال سود هستند و توسط روابط نقدي باواحدهاي اقتصادي که به
هاي تولید و نوآوري، براي مخفی کردن اطالعات انگیزه دارند. یکی از مورد بارآوري، هزینه

کند. اما زیان براي پراکندگی ابتکارات زمینه فراهم میهاي بازار طریقی است کهسودمندي
، 1988(السون، ». سازدرسی مشترك به اطالعات فراهم میآن، موانعی است که براي دست

)32ص
مولدین مستقیم نقش قاطعی در نوآوري فنی » نانوشته«و » محلی«در واقع اطالعات.27

توسط 1930ي ي سوسیالیستی در دهههاي محاسبهکند. این موضوع در بحثبازي می
مکتب اتریشی مورد تأکید قرار گرفته است.

نفع چه چه کسی و بهکه از دانش نانوشتهاستمساله این«ظر آدامن و دوین، براساس ن.28
تنها هاي اقتصادي کلیدي نهگیريشود. در مدل ما مشارکت در تصمیمکسی استفاده می

). 45، ص 2006» (یابدبلکه به نمایندگان تمام مالکان اجتماعی تعمیم میداران به سهام
ي مشورت ازآهنگی بر پایهکنند که مدل پارکون بر مدل هماما آلبرت و هانل فکر می

ي هنگی بر پایهآکنند که در مدل هملحاظ نوآوري برتري دارد. آلبرت و هانل استدالل می
گیري واحد تمام کسانی تنظیم شود که در تصمیممشورت هر نوع نوآوري باید توسط

هاي متعددي را که در بنگاه کار کارگران باید نمایندگان گروه«نفع هستند. وتولیدي ذي
دلیل این امر روشن »به اهمیت آن متقاعد سازند.کنند، قبل از شروع نوآوري نسبتینم

هاي متعددي در بیرون ر گروهاست، معموالً قضیه چنین است که تصمیمات بنگاه صنعتی ب
کند که براي منافع خود نماینده داشته گذارد و خودمدیریتی اقتصادي ایجاب میاثر می

که استي منافع مشروع اینیندگی بر پایهي خاص نماضعف این شیوهباشند. اما نقطه
وآوري را تواند جلوي نآورد که میوجود میساالري لخت بهبراي یک دیوانامکان زیادي 

بگیرد.



سونگ جین چونگ|148

کار «دار فقط براي بخش که سرمایهمعنااینداري کار همیشه ارزان است بهدر سرمایه.29
کند.پرداخت می» الزم
گاه مرز رد، آننظر قرار گیمنظور ارزان کردن محصول موردصرفاً بههرگاه ماشین«.30

تر از کاري خرج این خواهد بود که تولید خودِ ماشین کمازآالت عبارتاستفاده از ماشین
دیگري دار محدودیت این براي سرمایهشود. باوجودماشین جانشین آن میبردارد که کاربرد 

کند، بلکه ارزش مقابل کار انجام شده پرداخت نمیکه وي درنایبهر نیز وجود دارد. نظ
وجود ین محدودیت او در استفاده از ماشین پردازد، بنابرانیروي کار استخدام شده را می

تفاوت بین ارزش ماشین و ارزش نیروي کار يوسیلهخواهد داشت. این محدودیت به
ي بنابراین حدود استفاده از ماشین در یک جامعه…شودجایگزین شده تعیین می

). 515ص ،1981(مارکس » ي بورژایی کامالً متفاوت خواهد بودکمونیستی با یک جامعه
کمک را در استفاده از تکنیک جدید بهکه مارکس برتري کمونیسماستتوجهجالب

کند.ي زمان کار در پاراگراف باال ثابت میمحاسبه
چنین مرکزیت همروشنی اعتبار قانون مارکسی گرایش نزولی نرخ سود وهانل به.31

کند.کننده را رد میي متحولعنوان سوژهي کارگر بهطبقه
و » بازار کاذب است«کند که مدل پارکون یک مدلچنین استدالل میتکتین هم.32

چون کتاب گوید که مدل پارکون همچنین میربطی با مارکسیسم کالسیک ندارد. او هم
)75، ص1998داند. (ت که نظارت همپایگان را ضروري میارول اس]جورج[

کنندگان در استفاده به تقاضاي مصرفت نسبتیانعطاف و حساس«پذیرد که دوین می.33
راه است یک بخش مکمل از این طور معمول با سازوکار بازار هماز ظرفیت موجود که به

)86، ص1992». (مدل است
)413- 414، ص 1998چنین مراجعه کنید به هاچسون. (هم.34
اقتصادي ویک نظام گوید براي مدل سوسیالیسم در قرن بیست) می2006(کواك.35

پرداخت مناسب در قبال انجام کار، تشکیل صندوق اجتماعی و تصمیم مستقل براي 
تر شبیه یک نظام کند. اما مدل او بیشنهاد میگذاري در سطح شرکت را پیشسرمایه

پول و رقابت بازاري تنظیم شده است تا یک سوسیالیسم مارکسی. چون در مدل او کارکرد
واحد گذاري، به تصمیم در سطح هر شرکتعالوه در مدل او سرمایهبازار مجاز است. به

معناي کینزي آن به» گذاريسوسیالیزه شدن سرمایه«از شود. این امر حتاواگذار می
هم او گذاري جداازسرمایهرسد به سوسیالیسم بازار. در مدل تر است چهدهمانعقب

ناپذیر خواهد بود.ند اجتنابداري هستهاي مازاد تولید که ذاتی سرمایهبحران
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نظرم ما به هر به«کند: نهادهایی را مطرح میشکل زیر پیش) به78ص،200الیبمن(.36
کشات و کترل و هم به توجه کا**هاي ماتریسیدو نیاز خواهیم داشت: هم به معکوس

متقابل و هنگی آاز تکوین و بسط هماستدوین به دانش محلی و نانوشته. کلید کار عبارت
هاي رفته معادالت و قیمتهاي مشارکتی و تا حدودي پیشحلروابط افقی که راه

کند.محلی و ابتکار عمل را در هم ترکیب میيشده و دانش ویژهحساب
اي جایی براي اما در چنین جامعه«ه است: مالحظلحاظ توجه رسدولسکی قابلازاین.37

با کلی متفاوت شکل تولید موجود در این جامعه بهکه روقانون ارزش وجود ندارد ازآن
که بازي کور بازار واگذار نشده، بلکه تنظیم تولید و توزیع بهروآناست، و ازتولید کاالیی

و اگر امروز اقتصاددانان متعددي در بلوك …ي اجتماع قرار داردتحت کنترل آگاهانه
تنها دهند، این نهشوروي قانون ارزش را تا سطح یک اصل سوسیالیستی توزیع ارتقا می

يدهندهکه نشانبلپرابراژنسکی و معاصرین اوست ازها ي نظري آني فاصلهدهندهنشان
ي حد از اهداف اولیهچهاقتصادي در اتحاد شوروي تااین نیز هست که مناسبات اجتماعی و

اند.گسسته1917انقالب اکتبر 
مراجعه کنید به » ي روسیهلهامس«ي سیستی درك آلبرت دربارهبراي نقد مارک.38

).2003کالینیکوس (
ي کامال لهارا به یک مسرسد که کترل و کاکشات تضاد اتحاد شوروي سابق نظر می. به39

ند کمبودها و مازادهاي زمانی پیوستگی و انسجام ندارلحاظ اي که بهبرنامه«فنی نظیر 
کنند که این الش میدهند و تکاهش می» کنندهحساسیت به تقاضاي مصرفمکرر، عدم

نتایج ناگزیر تالش براي «عنوان ت فنی گریزناپذیر توجیه کنند. بهنوع مشکالتضادها را به
که زمان مساعد براي آن فرارسیده اینزاریزي مرکزي قبلنامهراه انداختن یک نظام بربه

)108، ص 1993». (باشد
ي جنوبیهاي حاکم در صنایع تولیدي کرهگروه.*

ترتیب ها و سطرها بههاي اقتصادي است که در ستونماتریس آرایش عددي از داده.**
ها توزیع اند. سطرها مصرف توزیع یک متغیر اقتصادي مانند محصول و ستوننوشته شده

متغیر نظیر منابع دیگر است.
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هاي عقالنیت نولیبرالیتناقض
ناصر زرافشان

گویند صاحبان یکی از محورهاي اصلی اقتصاد بازار آزاد، حذف نظارت دولت است. می
ترند بازار نزدیکهاي خصوصی از همه به ها و بنگاهوکار، کارفرمایان و مدیران شرکتکسب

شناسند و یگر میکس دو هم شرایط خود و هم شرایط و تغییرات بازار را بهتر از هر
توانند بکنند کدام است و دانند که سودآورترین کاري که میبهتر میهمهبنابراین از

که براي جیب خود و منافع خود کار جاآناي انجام آن کار چیست و ازمفیدترین روش بر
یگري کس دآن از هري آنان هم براي تأمین این منافع شخصی و حفظ کنند، انگیزهمی

نوعی کند و بههرحال براي نفع شخصی خود کار نمیکه دولت که بهتر است. درحالیبیش
ي خود اندازهو چه تمامی جامعه) است، اوالً بهي منافع دیگران (چه طبقات معین نماینده

ي آنان که خود فرض وجود انگیزه هم به اندازهصاحبان این منافع انگیزه ندارد و ثانیاً به
مستقیماً در بازار فعالیت و دخالت دارند از بازار اطالع ندارد تا بتواند بهترین و سودمندترین 

کارفرمایان و مدیران ي دولت در کارِ این نابراین مداخلهها را انتخاب و اجرا کند ـ بسیاست
شود منابع نتوانند به کارآمدترین شکل خود هاي خصوصی موجب میاقتصادي و بنگاه

آید. دولت باید از سر راه بار میتري بهتر و ضعیفو نتایج پایینمورد استفاده قرار گیرند
بازار کنار رود.
ي ادعاهاي هواداران بازار آزاد است که مخالف نظارت و دخالت دولت در این، چکیده

ه را باید تذکر داد: از سبک و سنگین کردن این ادعاها یک نکتهستند. پیش اقتصاد جامعه 
توان نظارت آن بر امور اقتصادي نمیو نظارت یا عدم» طور عام و انتزاعیبه«از دولت 

ي نهایی این بحث تأثیر لت و ساختار سیاسی و طبقاتی آن در نتیجهوگو کرد. نوع دوگفت
موضوع را با توجه به نوع بایدهاي ذهنی و انتزاعی بافیاساسی دارد. پس براي پرهیز از کلّی

ي دولت سروکار لحاظ، با سه گونهبررسی کرد. ازاینهم انواع واقعاً موجود آن ـآندولت ـ 
داریم:
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ي هاي اقتصادي، بعنی طبقات گستردهي تولیدکنندگان اصلی ثروتیندهدولتی که نما-1
ي چنین دولتی با نظام اقتصادي چیزي فراتر از کش جامعه باشد. رابطهمردمی و زحمت

اندیشی جاي است، زیرا دولتِ خودِ تولیدکنندگان است. در آن باید خرد و پیش» نظارت«
ریزي است. امّا چنین دولتی بر نظم و برنامهنیومرج را بگیرد و الجرم مبترقابت و هرج

تر هم که بیشانی حضور ندارد و بحث پیرامون آناکنون در متن نظام اقتصادي مسلّط جه
.یک بحث نظري مفصّل است، در این نوشته موردنظر من نیست

و دخالت دولت،بر بازار آزاد و بدونتصاد مبتنیعیار، با اقداري تمامدولت سرمایه-2
سرانجام

زات طوالنی دنبال مبارداري است، امّا بهک دولت سرمایهدولت رفاه که آن نیز اساساً ی-3
جهت محدودکردن خودکامگی سرمایه و گسترش عدالت اجتماعی، نیروهاي دموکراتیک در

هاي اقتصادي بخش خصوصی مقرّر و نیز براي آن نوعی عملکرد نظارتی نسبت به فعالیت
.ي آن محوّل شده استعهدهترین خدمات اجتماعی بهاز ضروريانجام برخی

رو جهان همین دو نوع اخیر است و ازاینانواع غالب دولت در نظام اقتصادي مسلّط فعلی
گردد.ها برمینظارت دولت عمدتاً به آنبحث جاري بر سر نظارت یا عدم

بر سه فرض اصلی دولت، مبتنیباري، ادعاي هواداران بازار آزاد و مخالف نظارت و دخالت
شرح زیر است:به
با سنجیده واست، یعنی عقالنیهاي اقتصادي در بازاررفتار و تصمیمات افراد یا بنگاه-1

شود؛ي عوامل دخیل در موضوع اتخاذ میگرفتن همهدرنظر
آن، ز شرایط بازار و تغییراتهاي خصوصی اوکار، افراد و بنگاهاطالعات صاحبان کسب-2

ترشان از بازار اتخاذ ها که برمبناي اطالعات گستردهاز دولت است و تصمیمات آنبیش
شود، تصمیمات بهتري است؛ ومی
ترین نفع شخصی را براي خود به مفروضات باال، هر عامل فردي در بازار بیشوقتی بنا-3

خالل شود، زیرا ازمیخود تأمین نیز خودبهجامعهمنافعحداکثرگاهتأمین کند، آن
عمل ها بهنگاهجهت حداکثرسازي منافع شاخصی افراد و بمجموعه اقدامات فردي که در

ترین سمت اقتصاديکند که بهوري تنظیم و برقرار میآید، بازار روابط قیمت را طمی
ي کنندهترین منفعت شخصی تضمینکند. خالصه، بیشي تخصیص منابع میل مینحوه

.افع جامعه هم هستحداکثر من
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در دولت که حتااستافتد ایننظر میاً از ي که در این بحث غالباتوجهي قابلنکته
بود نیز، ي اوهاي شیکاگوبچّهوفریدمنيگونه که مورد عالقهعیار از آنداري تمامسرمایه

شوند نظر گرفته ي واحد درعنوان یک مجموعهوقتی بهـ داراناز دیدگاه منافع خود سرمایه
ي کمیته«داري را دولت سرمایهمارکس که جا هم نظارت دولت ضروري است. آنبازـ

داري است که در گونه نظارت دولت سرمایهنامد، مراد او همینمی» اجرایی بورژوازي
ها براي تأمین آید که وجود آنعمل میظت از آن منابع مشاع و مشترکی بهراستاي محاف

داران ضروري است.مدت و مشترك سرمایهمنافع دراز
نفرد آزاد باشد که بدون طور مداري) بههدار واحد (یا هر بنگاه سرمایآیا اگر هر سرمایه

مدّت خود هر اقدامی را محدودیت و نظارتی در جهت تأمین حداکثر منافع کوتاهگونه هیچ
نحو بهترینداري هم بهسرمایههاياهداران و بنگاراده کرد انجام دهد، منافع سایر سرمایه

صورت فردي مدّنظر قرار داري را بههاي سرمایهداران یا بنگاهشود؟ وقتی سرمایهتأمین می
گونه با توجه به این رقابت، یعنی اصلی ها رقابت و ستیز اصل حاکم است. چهدهیم بین آن

مصالح و منافع کلّی و دهد، حفظ داري را تشکیل میکه اساس و سرشت بازار آزاد سرمایه
داري رعایت شود، سرمایهي هیچ فرد یا بنگاه منفردتواند از ناحیهداران میمشترك سرمایه

نین مقابل چي این بنا است، ذاتاً درشالودهکه اصل تعقیب منفعت فردي کهدرحالی
دیگر، منابع مشترك و مشاعی وجود دارد که ضمن گیرد. ازسويضرورتی قرار می

ي بقا و پایداري بلندمدت عنوان شالودهها، هم بهها، محافظت از اصل آنبرداري از آنبهره
جهت ي یک بنگاه واحد دروسیلهها بهرویه از آني بیو استفادهکلیّت نظام ضروري است 

ش است. بارزترین ازیان سایر همتایانمدّت آن بنگاه، بهازي سود کوتاهحداکثرس
، محیط زیست، نیروي کار و منابع طبیعی تجدیدناپذیر است. زمانی هاي این منابعمصداق
ي عملکرد سرمایه تنها استثمار انسان از سوي انسان بود. امّا ي اصلی در زمینهدغدغه

نباتی نیز مداخله کرد و تباهی تر در دنیاي حیوانی و وجوي سود بیشسرمایه در جست
معرض ي خاکی زیرپاي انسان را هم دررهسرمایه کبار آورد، و امروز این انباشت رقابتی به

ي زمین و محیط زیستی که از دیدگاه منافع درازمدت و جمعی تهدید قرار داده است. کره
داران هم حفاظت از آن ضروري و حیاتی است. چه مرجعی باید از آن همین سرمایه

آور نظارت کند؟ي تباهیحفاظت و بر این مسابقه
حلّ این گویند راهیوقاحت مو مخالف نظارت دولت با» آزادي بازار«ح اصطالمدافعان به

تري است. یعنی راه کاهش آلودگی محیط آوردن نیروهاي بازار بیشوجودمسأله هم به
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دیگر ایجاد یک بازار عبارتو به» وفروش انتشار مواد آالیندهخریدحقّ قابل«زیست ایجاد 
ي سازي محیط در محدودهحقّ آلوده«افراد بتوانند ویژه براي آلودگی است که در آن 

که کسانی محیط ایني این اقتصاددانان دلیلقیدهرا خرید و فروش کنند. زیرا به ع» بهینه
ن آلودگی را هاي رفع ایکه هزینهاستکنند اینآلوده می» از حدّ مجازبیش«زیست را 

محیط زیست تلویحاً مجاز و حیات و ترتیب، اصل موضوع یعنی آلودناینپردازند. بهنمی
ریدوفروش شود که در بازار مخصوص خود خموجودیت انسان هم به کاالیی تبدیل می

و این » حدّ مجاز«هم این که معلوم نیست بازدست آید. ضمن اینشود تا از آن سود بهمی
ور را چه کسی باید تعیین و بر آن نظارت کند. این بحث یادآ» ي بهینهمحدوده«

ي تردد ممنوع شهر تهران است. چند سالی پیش هنگامی که بحث ي محدودهچهتاریخ
ي شهري براي تهران و ممنوعیت تردد در این محدوده طی ساعاتی از روز مطرح محدوده

از حدّ مجاز ترافیک و جلوگیري از آلودگی بیششد ابتدا توجیه اصلی این تصمیم کاهش
تعاقباً متولیّان امر با گرفتن مبلغی از خودروها این حقّ آلودن هواي تهران اعالم شد. اما م

آالیند.پردازند دیگر هوا را نمیرا فروختند، گویی خودروهایی که این مبلغ را می
وري جمعی و مشترك ترتیب، برخالف این مدّعا، منافع فردي همیشه با بهرهاینبه

ترین داري نیز یکی دیگر از زندهسرمایهسو نیست. بحران مالی جاري داران همسرمایه
روزها در توضیح دالیل این هاي این بحث است. برخی اقتصاددانان جریان غالب، اینمثال

اي که گویند طی دورهي نظام آنان را دربرگرفته است میکه اکنون مجموعهبحران 
ها و ها و بانکرکتشده است، بر کار شتدریج فراهم و بر هم انباشته میمقدمات بحران به

گذاري نظارتی اعمال نشده است، زیرا این مؤسسات هاي سرمایهمؤسسات مالی و صندوق
والن دولتی و ومداران قرار نداشتند، بلکه مسوالن دولتی و سیاستوتحت نظارت مس

گسخته ي مالی لگامنتیجه، سرمایهظارت این نهادهاي مالی بودند. درمقامات سیاسی زیر ن
جا رسید ن از هرگونه نظارتی عمل کرده موجب سقوط کلّ سیستم شدند و کار به آنو بیرو

هایی، که نباید در اقتصاد سابقه از طرف همان دولتکه اگر تزریق مبالغ هنگفت و بی
داري به فروپاشی کلّ نظام سرمایه2008دخالت کنند، به این مؤسسات نبود، سقوط 

هاي آزادي ي تعقیب سیاستنتیجهي دولت وقتی دراخلهمدگران عدمانجامیده بود. موعظه
هایی متوسل شدند که شدن قرار گرفتند، به همان دولتي غرقکامل بازار در آستانه

آوري از ها مبالغ هنگفت و سرسامبود، تا این دولتتابوشان در امور اقتصاديمداخله
نه گوبینیم که حناي اینمیمعیشت مردم بزنند و به مؤسسات مالی مزبور تزریق کنند.
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داران هم دیگر رنگ باخته ي منافع خود سرمایهدر محدودهافاضات اقتصاد بازار آزاد، حتا
است.

داري که تحت نظارت شدید دولتی قرار داشتند، رشد بسیار باالتر آن اقتصادهاي سرمایه
شان و »ي اقتصاديمعجزه«ي معروف ي جنوبی و ژاپن و تایوان در سرتاسر دورهمانند کره

عیار بازار ي گذشته با سیاست تمامها با نرخ رشد کشورهایی که طی چند دههي آنمقایسه
گر قول تحلیلر بطالن ادعاي مخالفان نظارت. بهشدند تأیید دیگري است بآزاد اداره می

ي آساي اقتصاد کرهکه در دوران رشد معجزهاینجودوبادوربررسی اقتصاد خاور يمجله
مرجع مختلف 199مجوز از 299اندازي یک کارخانه در این کشور نیاز به اخذ جنوبی راه

رصد در سال رشد کرده د6از ي گذشته با نرخ رشد بیشر سه دههداشت، امّا این کشور د
درصد بوده است.2که نرخ رشد اقتصادهاي اروپاي غربی عموماً زیر آناست. حال

ریکاي التین و افریقاي ویژه در امبهي دیگر هم ـ توسعهشورهاي درحالدر بسیاري از ک
که این کشورها به امید رشد یعنی پس از آن1980ها پس از نرخ رشد آنجنوب صحرا ـ

و » آزادسازي«اصطالح تر نظارت دولت و قوانین و مقررات اقتصادي را لغو و بهبیش
بوده است که اقتصاد 1970و 1960کردند خیلی کندتر از دهه هاي » زداییمقررات«

ها تحت نظارت دولت قرار داشت.آن
بناي اقتصاد بازار آزاد که گفتیم سنگیکی از سه فرض اصلی امّا در این مجال بپردازیم به 

النی هاي اقتصادي در بازار عقشود که رفتار و تصمیمات افراد یا بنگاهاست: نخست، ادعا می
گیرند.ي عوامل دخیل در بازار تصمیم مینظرگرفتن همهها سنجیده و با دراست و آن

داري ي سرمایهدربارهگفتار 23«ي کتاب استاد اقتصاد کمبریج و نویسندههاجون چانگ 
جان مري کند:زمینه مطرح میاینرا درمورد جالبی» دهندلی که بروز نمیئپیرامون مسا

بود در سال » لیالج«ها در بازار مالی، ي بازيدار و کارشناس مالی، در زمینه، سرمایهودر
»  سرمایهمدیریت بلندمدت «نام آسا بهغول» گذاريتأمین سرمایهصندوق«یک 1884

هم 1997، برندگان نوبل اقتصاد در سال مایرون اسکولزوروبرت مرتونتأسیس کرد که
ها گذاري ابداعی آنل قیمتي آن بودند و این صندوق هم فعاالنه از مدمدیرهاعضاي هیأت

دنبال به1998کرد. در سال ي نوبل داده بودند، استفاده میها جایزهبه آنخاطر آنکه به
ي ورشکستگی قرار گرفت. گذاري در آستانهبحران مالی روسیه، این صندوق تأمین سرمایه

رفت ي مالی چنان غول عظیمی بود که انتظار میدر عرصه» مدیریت بلندمدت سرمایه«
جا غرق کند. هم یکو همه را بادنبال خود بکشد ورشکستگی آن دیگران را هم به
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از بیم فروپاشی نظام مالی ایاالت متحده متجاوز از ده بانک ي فدرال رزرو مدیرههیأت
کار را وادار ساخت به این شرکت پول تزریق کنند و برخالف میل خود، به بستان
صندوق کارساز احیاي اینداران این صندوق تبدیل شوند. گرچه این اقدام هم براي سهام

برچیده شد.2000نبود و سرانجام بساط آن در سال 
درس عبرت نگرفته بود، همان » مدیریت بلندمدت سرمایه«که از شکست سهمگین ولزاسک

نام گذاري دیگري بهدوق تأمین سرمایهصن1999راه و روش را ادامه داد و در سال 
گذارانی که براي (پی.جی.اِ.ام.) تأسیس کرد. سرمایه» مدیریت دارایی پالتینوم گروو«

کردند پشتیبانی مالی کردند احتماالً فکر میاسکولز تأسیس این صندوق مالی جدید از
و اد استثنایی دمعلول یک روي1998اسکولز در سال -نشکست مدل مرتو

برندگان نوبل -ـ یعنی بحران روسیه ـ بوده است و مرتون و اسکولز بینیپیشغیرقابل
ا متأسفانه معلوم شد که گونه باید عمل کرد. امّخبر است و چهدانند در بازار چهـ میاقتصاد

ترینسام این صندوق هم عمالً متالشی شد. گروه2008تباه کرده بودند، زیرا در نوامبر اش
مغز متفکر و ي نوبل ـ یعنی مرتون ـي دیگر جایزهو برندهاسکولزي هم که شریک یادشده

ورشکسته شد.2009ي کارشناس ارشد آن بود، در ژانویه
در » دمدت سرمایهمدیریت بلن«توان ورشکستگی شوند و میاشتباه میالبته همه مرتکب 

جا حساب اشتباه گذاشت. امّا تکرار این اشتباه براي بار دوم یعنی چه؟ ایننوبت اوّل را به
مرتونکند که مورد اوّل هم واقعاً فقط یک اشتباه نبوده است.گیري میآقاي چانگ نتیجه

ي نوبل در اقتصاد، که برندگان جایزهکنند. وقتیند چه میکه داردانستند نمیاسکولزو
اند، ها بردهگذاري داراییي قیمتهایی که این جایزه را براي کارشان در زمینهویژه آنبه

دانند چه گونه می توان ادّعا کرد که افراد همیشه میتوانند بازار مالی را بخوانند، چهنمی
است؟ها عقالنیکنند و رفتار آنمی

ها یعنی نخبگان آنهاي اقتصادي منفرد، و حتاو بنگاهدهد که افراد مورد باال نشان می
بهترین راه تأمیندانند حتاي نوبل هم نمین جایزهي مالی و برندگانظران برجستهصاحب

رسد به تأمین حداکثر منافع جامعه.ها کدام است تا چهمنافع خود آن
بوي نظام اقتصاد نولیبرال درآمد، سیلی از اعترافات 2008که با بحران ازآنپس

اندرکاران این سیستم جریان یافت که همه حاکی از آن بود که متولیّان و کارشناسان دست
پیچ و درهاي پیچوشنی از بسیاري از مشتقهاول این سیستم هم خود شناخت ردست
رفتار عقالنی عوامل فردي در بازاراند. فرض معناي این دوره نداشتهي مالی بیافزارها
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وقتی این فرض باطل را هم بپذیریم باز هم تأمین فرضی موهوم و باطل است. امّا حتا
جمعی نیست و معناي باالترین منافعهاي خصوصی لزوماً بهراد و بنگاهباالترین سود اف

جتماعی غیرعقالنی به نتایج اتواند منجراقدامات عقالنی فردي هم میدیگر، حتاعبارتبه
شود.
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يجامعه«و » نظام بسته«
»نابداريسرمایه

فروغ اسدپور

کند نوعی ترویج می1آلبریتون-سکین-داري که مکتب اونوسیاسی سرمایهآن نوع اقتصاد
نوع خاصی از اقتصاد فلسفی نقد فلسفه از منظر «یا » بازاندیشی فلسفی اقتصاد سیاسی«

شناسی ). این نوع اقتصاد سیاسی فلسفی به هستی1999(آلبریتون » مارکسی است
شناسی یا منطق دارد. منظور از هستیعبارتی به منطق سرمایه، توجه خاصی سرمایه، یا به

هاي آن است. اقتصاد سیاسی منديسرمایه ساختارهاي عمیق و پایدار سرمایه و قانون
داند، بلکه هدف آن توضیح و تشریح فی مفاهیم مارکسی را مفاهیم فنی و کمّی نمیفلس

گونگی ترکیب و هه چن است. این نحله از اقتصاد سیاسی بشامعناي فلسفی و دیالکتیکی
هاي اجتماعی فعال در سپهر هاي سرمایه با دیگر نیروها و سازوکارمنديکنش متقابل قانون

بندي معناي تقسیمشکلی عمودي (بهي این رابطه بهسانهشناتاریخ و توضیح روش
دارد. اي وجه ویژهسازوکارهاي موردنظر به اصلی و عالی، ضروري و تصادفی و جز آن) نیز ت

ي عمودي پیچیده و دیالکتیکی بین منطق سرمایه و دیگر این دیدگاه، وجود یک رابطهبنابه
مندي موجب ایجاد این الیه2داري است.رمایهمند سنیروهاي اجتماعی ناشی از هستی الیه

شود. این روش موضوع تحقیق خود یعنی داري میروش خاصی براي تحلیل سرمایه
مجرد -کند: الف) در سطح منطقیداري را در سه سطح تحلیلی بررسی میسرمایه

ي هدهد) که نام جامعدست میاي از این سطح تحلیل بهي اولیهي مارکس نمونهسرمایه(
شود؛ ب) در سطح تاریخ ساختارمند که مراحل تکامل داري ناب به آن اطالق میسرمایه

گونگی انباشت سرمایه و هداري تحت هدایت منطق سرمایه و با تمرکز بر چتاریخی سرمایه
پشتیبانی و دخالت دولت، قانون و ایدئولوژي (البته این پیوندها عاري از تناقض و درگیري 

شود و پ) سطح تاریخ جه به آرایش قواي متخاصم طبقاتی پردازش مینیستند) و تو
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داري که در آن ترکیب و تعامل منطق سرمایه با دیگر نیروها و سازوکارهاي سرمایه
دهاي تاریخی را ایجاد داداري روياي معین از تکامل سرمایهانضمامی در مرحله-تاریخی

مندي داري با رویکرد فلسفی تالش نظاممایهترتیب علم اقتصاد سیاسی سراینکند. بهمی
يمثابهاري و ساختارهاي موجود در آن. بهدمندي جهان سرمایهاست براي درك الیه
توان گفت که برخی سازوکارهاي مولّدِ پایدار باید وجود داشته و فعال استداللی فلسفی می

هاي فلسفی ا با استداللداري بتواند به همین شکل کنونی عمل کند امباشند تا سرمایه
ار علم اند. شناخت این سازوکارهاي واقعی کتوان گفت که این دسته سازوکارها کدامنمی

هاي تحقیق علم اقتصاد سیاسی ساختارها هستند و ترتیب، ابژهایناقتصاد سیاسی است. به
ها در دههاي تولید پدیدادها. هدف علم اقتصاد سیاسی، تولید شناخت از سازوکارنه روي
هم ترکیب شده و جریان بالفعل و جاري هایی که باري است، یعنی سازوکارداسرمایه
کنند. براي کسب این شناخت، تحقیق ما باید داري را ایجاد میهاي جهان سرمایهپدیده

هاي متعدد ها و ایجنسیوکاري باال و نیروها، سازگانههاي سهمعطوف به بررسی الیه
ي قادر نیست همهي ما جا که معدهدیگر باشد. اما از آنها با یکي آنرابطهتنیده و درهم

ي تصاویر جهان را در نیست همهجا در خود جاي دهد و چشم ما قاها را یکخوراکی
ي موضوعات را شدید معرفتی همهجا ببیند و مغز ما قادر نیست بدون ایجاد آشفتگی یک
تجرید و روش سه سطحی شناخت روي بیاوریم که جا تحلیل کند، مجبور هستیم بهیک

همتاي آن در تاریخ شناسی یکتاي سرمایه و قدرت بیدر باال یاد شد. با توجه به هستی
کنیم.ترین سطح شناخت دقت میاصلیيمثابهبشریت ابتدا به ساختارهاي سرمایه به

معینیساختارهايتوانمیگونهچهعلمیروشدراساساًکهپرسیدبایدابتدااما
کرد؟مشخصدیگرنیروهايوساختارهاباتنیدگیدرهمبدونرا
ي علوم طبیعی رسم بر یطهرسد که نخست باید به این نکته اشاره کرد که در حنظر میبه

اي بستهنظاممندي خاص معموالً که براي شناخت یک سازوکار یا یک قانوناستاین
مراد از نظام بسته آزمایشگاه و محیط 3علم روي باسکاريشود. در فلسفهترتیب داده 

هاي منديي آن است، یعنی جایی که دانشمندان و کادرهاي علمی سعی دارند قانونبسته
ها در این کنند. آنها را جدا ي پدیدههاي سازندهطبیعی را تشخیص دهند و سازوکار

هاي هاي موجود، نظریهو تکنیکفرایند از وسایل تولیدي (وسایل آمایشگاهی، مصالح 
کنند تا اند استفاده میتر تولید شدهکه پیشهاي موقت علمابژهمتفاوت علمی رایج) یا

پایدارهايابژهعبارتیها یا بهي پدیدههاي سازندهکاردادها و سازوهاي رويمنديقانون



فروغ اسدپور|159

شان تشخیص دهند. ما در تأثیراتها را از راه را از محیط باز بیرونی جدا کنند و آنعلم
دادهایی که خلق هاي بادوامی مواجه هستیم که مستقل از رويمحیط آزمایشگاه با سازوکار

ي ها بیرون از شرایط بستهکه این سازوکاراستود دارند. معناي این حرف اینکنند وجمی
شان سایی دقیقاکنند، اما در شرایط بیرونی شنآزمایشگاهی نیز وجود دارند و عمل می

ي آزمایشگاهی الزم است تا بتوان عملکرد جهت نیز شرایط بستههمیندشوار است و به
با نظام بازنظر در محیط بیرونی یا دریص داد زیرا فعالیت سازوکار موردها را تشخآن

راحتی ممکن نیست. آمیخته و امکان جداکردن آن بههاي دیگر درهمفعالیت انبوه سازوکار
توانند هاي باز نمیدیگر در داخل نظامآمیختگی نیروهاي متعدد با یکدلیل درهمین بهنقوا

یابند. همین ) دست نمیactual) باشند و لزوماً هم به فعلیّت (universalشمول (عام و جهان
جا هم اهمیّت دانشمند کشد. از همیننیز ضرورت ایجاد نظام بسته را پیش می

شود. این دار انجام آزمایش است روشن میهاي باز که عهدهنظامآزمایشگاهی در داخل 
. باید مراقب باشد 1دانشمند باید بتواند دو کار اصلی و مهم را در حین آزمایش انجام دهد: 

هاي . باید از دخالت2که سازوکار تحت مطالعه در حین انجام آزمایش فعاالنه عمل کند. 
هاي آل بدون مزاحمتند تا بتواند در شرایطی ایدهبیرونی در عملیات سازوکار پرهیز ک

نظر را تشخیص دهد و تشریح کند.هاي دیگر، سازوکار موردسازوکاربیرونی و دخالت
همداريسرمایهسیاسیاقتصاددربستهنظامایجادآیاحاال باید پرسید که

جداییدرارسرمایههايسازوکاروهامنديقانونتوانمیآیایعنیاست؟ممکن
شناخت؟وکردبررسیاجتماعیهايسازوکاردیگراز

طور که مارکس هم گفته است در پاسخ آلبریتون به چنین پرسشی مثبت است. همان
آید. کمک ما میي آزمایشگاهی نیروي تجرید بهستهجاي نظام بي علوم اجتماعی بهحیطه
تجرید اقتصاد سیاسی مارکسیستی را به ما داري ناب دقیقاً قدرت ي سرمایهي جامعهنظریه

»  تجریدهاي واقعی«انی بیهاي سرمایه یا بهدر خودتجریدگريدهد که البته ریشه نشان می
ضمن، این نظریه گوید. درها سخن میاز آنسرمایه که مارکس در سراسر دارد، همان

داري ایفا سرمایهسیاسیي باسکار را در اقتصاددقیقاً همان نقش و کارکرد نظام بسته
یک از لکرد سرمایه را هنگامی که با هیچگونگی عمهتوان چکمک این نظریه میکند. بهمی

بیان آلبریتون هدف از ترتیب دادن ز خویش تصادم ندارد نشان داد. بهنیروهاي بیرون ا
ی یافتن نیرومندترین روش دیالکتیک«داري ناب ي سرمایهتئوریک جامعه-آزمایشگاه فکري

داري بندي روابط درونی و متقابل بین مقوالت اصلی زندگی اقتصادي سرمایهبراي صورت
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ر آن. در این سطح از بها، بهره، مزدها و نظایند از: ارزش، قیمت، سود، اجارهااست که عبارت
کلی سودهاي طور ان دانستن این موضوع هستیم که بهنمونه خواهعنوانتحلیل ما به

داري مرتبط ي مقوالت اصلی اقتصاد سرمایههمهگونه و به چه نحوي با چهدارانه سرمایه
هاي اصلی سرمایه داریم یا ه تمایل به شناخت برخی از پویاییهستند. و باالتر از هم

دیگر را هنگامی گونگی حرکت و تعامل انواع مختلف مقوالت اقتصادي با یکهخواهیم چمی
). این روش 1999بدانیم (آلبریتون » خود نباشندکه درآمیخته با نیروهاي بیرون از

ی خود را دهد تا بدون اصطکاك با نیروهاي بیروندیالکتیکی به منطق سرمایه اجازه می
شود، منطقی نیست که از حالت مشاهده میچه که دراینترتیب آننمایش بگذارد و بدینبه

ی ه و ذات آن است یعنسوي ما بر سرمایه تحمیل شده باشد، بلکه منطق خود سرمای
نیامیخته است. در این سطح از تحلیل یعنی در سطح هنگامی که با نیروي دیگري درهم

داري ناب دولت، ایدئولوژي و قانون، سه نهاد و عنصري که به ي سرمایهي جامعهنظریه
شوند تا سرمایه کنند، همه در پرانتز گذاشته میبازتولید ساختارهاي سرمایه کمک می

ي کافی براي نمایش خود در اختیار داشته باشد.فضا
يبستهنظامدر»طبیعینیرویی«چونهمراسرمایهمنطقتوانمیچرااما اصوالً

مانندبیانیبهیابادوام،ساختارهايیاواتذدارايموجودیتیيمثابهبهنظري
کرد؟بررسیشناختپایداريابژه

منطق سرمایه به این دلیل ممکن است که در هیأت سرمایه نظر آلبریتون پردازش علمی به
رو داري ناب هم ازآني سرمایهي جامعهو هستیم. نظریهرهشده روببا نوعی واقعیت شئ

داراي چنین خصوصیات مجرد و خاصی است که به تنها واقعیت اجتماعی مدرنی (سرمایه) 
کنندگی است.شدگی و شئمرتبط است که داراي گرایشات نیرومند شئ

ي سرمایه است که قابلیت پردازش علمی آن را کنندهشونده و دگرشئخصوصیت خودشئ
ي منطق معناست که با کامل شدن نظریهاینشوندگی سرمایه بهکند. خودشئفراهم می

شود (از ) کاالیی میinterestسرمایه شاهد این هستیم که سرمایه خود نیز در شکل بهره (
شود). اکنون پوشی میهاي آن در این مطلب چشمین موضوع و پیچیدگیبحث پیرامون ا

کردن زندگی اقتصادي ي نظریه با تابعي بسته شدن دایرهنتیجهاقتصادي در-االییمنطق ک
دیگر بیانرساند. بهکنندگی را به اوج میئمعنا دگرشاینکند و بهامیت آن را بازتولید میتم
ها و ترکیبات آن به درك دهد که دگردیسیشکیل میرا ت» شکل سلولی«کاال آن «

). زندگی اقتصادي در داخل 1999(آلبریتون »» کندبازتولید مادي کل جامعه کمک می
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گر است که بدون داري ناب) تابع بازارهاي خودتنظیمي سرمایهچنین تمامیتی (جامعه
کنند. اعی را هدایت میگی اجتمها بازتولید زندپشتیبانی دولت یا دخالت مستقیم انسان

استقرارش نوعی محض پاگیري وي اجتماعی است که بهاایه رابطهنظر مارکس سرمبه
شدگی از خود بروز داده و روابط اجتماعی دیگر را در خدمت گرایش نیرومند شئ

شدگی داري ناب که شئي سرمایهر جامعهددهد.خودافزایی خویش به مقام شئ تنزل می
سط این مقوالت است، مقوالت اقتصادي در واقع به بلعیدن روابط اجتماعی توتام و تمام 
ترتیب مقوالت اقتصادي به چیزها یا روابط بین اشخاص اشاره اینکنند. بهاشاره می

شده عبارتی به روابط اجتماعی میانجیشده، یا بهبه روابط اجتماعی شئکنند بلکهنمی
روابط اجتماعی بین بازیگران (کاال و پول) میانجی» شئ«دهند. توسط کاالها، ارجاع می

شدگی اقتصادي است. مارکس این وضعیت را اقتصادي هستند که نام دیگري براي شئ
ي بازاربنیادي د. در چنین جامعهنامبین اشیا در بازار می» روابط اجتماعی«ایجاد 
ها در دن عاملیت انسانهاي عوامل انسانی اقتصاد تابع نیروهاي بازار است. بلعیکنش

حامالن صرف «ها را شود تا مارکس انساناي سبب میمقوالت اقتصادي در چنین جامعه
یابی مقوالت شخصیت«بنامد و تجسم روابط انسانی در اشیا را » مقوالت اقتصادي

نیروهاي اقتصادي » حامالن«ها به شدگی همانا تبدیل انسانپس منظور از شئ». اقتصادي
شود.از سوي منطق سرمایه بر آنان تحمیل میاست که 

ي انسانی در سازوکارهاي بازتولید اقتصادي اصوالً زمانی که از دخالت مستقیم و آگاهانه
پردازي رو هستیم که امکان نظریههشده روبجامعه خبري نباشد در واقع با وضعیتی شئ

جا که اقتصاد در . از آندهدرا به ما می» طبیعی«یک نیروي يبهمثامنطق سرمایه به
قالل داري) داراي نوعی استویژه در مراحل معینی از تاریخ سرمایهداري (بهي سرمایهجامعه

نظر دلیل هم بههمیناجتماعی است بهنسبی از زندگی اجتماعی و درنتیجه سرشتی ضدّ
توان آن را دلیل میهمینتماعی ایستاده است و باز بهرسد که بر فراز سر زندگی اجمی
اي کمّی و تکنیکی پردازش کرد.گونهودیتی جدا از زندگی اجتماعی و بهچون موجهم

داري یاد داشت که چنین تمامیّتی تنها در مجردترین سطح نظریه یعنی سرمایهاما باید به
معناي گفته شده وجود گونه تمامیّتی بهتر تحلیل، هیچناب وجود دارد. در سطوح انضمامی

شود و منطق سرمایه با نیروهاي مقابل عملکرد منطق سرمایه مقاومت میزیرا درندارد
کنند یا خوش انحراف میآمیزد که مسیر حرکت ناب و مجرد آن را دستمیدیگري درهم

هاي باز بیرونی ظامي باسکار است که در نکاهند. این بیان دیگري از گفتهاز تأثیر آن می
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شمول توانند عام و جهاندیگر، قوانین نمینیروهاي متعدد با یکآمیختگی دلیل درهمبه
که منطق سرمایه در اینرسند. پس بانمیباشند و اگر هم باشند لزوماً همیشه به فعلیت

شود دلیل مقاومتی که در برابر آن انجام میبخش است اما بهن نیرویی تمامیّتتاریخ مدر
جا هم دیالکتیکِ سطوح مختلف تحلیل ز همینهرگز بر تاریخ چیرگی کامل ندارد. ا

یابد.ضرورت می
یککاملشدگیشئآیاکهاستشود اینجا طرح میگري که در ایناما پرسش دی

سهولتبرايکهاستنظريدلمنوعییاشدهساختهاينظریهفرضیه
است؟شدهپردازشسرمایهدرونیمنطقپردازينظریه

ي کند که نظریهپرسشی دوسویه است. او از سویی تصدیق میپاسخ آلبریتون به چنین 
امل نوعی پردازش نظري است اما درضمن شدگی کداري ناب با فرض شئي سرمایهجامعه

خواهانه ابداع نشده بلکه ي نظري خودسرانه و دلاي فرضیهمثابهافزاید که این نظریه بهمی
آورد. زیرا وجود میرمایه در تاریخ بهي سدهکننهاي خودشئاي است که گرایشپدیده

اي گونه مجموعهکند که چهگرایشی است که به درك این موضوع کمک می» شدگیشئ«
تواند منطقی درونی از آنِ خود را تکامل دهد که بر فراز از روابط اجتماعی (سرمایه) می

ي مارکس در نظریهنظر آلبریتون عظمتها بایستد. بهمقابل آناعی و دردیگر روابط اجتم
ها به آن اجازه مایه از انساني سرجا بود که براي فاش کردن خصلت حقیقتاً بیگانهاین
به خصلت واقعی خود رفتار کند.دهد تا در سطح نظریه بنامی
سوي چیرگی سپهر داري متوجه رشد گرایش بهسرمایهي تاریخنظر آلبریتون با مطالعهبه

کم تا شویم که دستاقتصادي می-گر کاالیینطق خودتنظیمگسترش ماقتصادي از راه 
چنین علت دخالت دولت و همبعد بهخورد (از آن دوره بهچشم میبه1870ي دهه

ي ها شاهد تغییر وضعیت نسبت به دههیافته در سازوکار این منطقهاي سازماندخالت
رکس براي پردازش ي مامایهدر انگلستان هستیم). همین نیز دست1870و 1860
کنندگی سرمایه در دیگر خودتجریدگري و خصلت شئبیاني منطق سرمایه شد. بهنظریه

ي منطق درونی سرمایه را در تاریخ و منطق خودگستر آن، ماده و مصالح اصلی نظریه
ي نظریه امتداد دهد و تر در حیطهرس مارکس قرار داد تا او بتواند آن را باز هم بیشدست
عنوان نمایش بگذارد. بهصورت نگیرد بهش مقاومتیامقابلکه درصورتیآن را درتماهی
براي توصیف » مدل«ي کار بردن واژهي پایانی در این قسمت باید اضافه کرد که بهنکته

معناي غیرواقعی ، یا پردازش نظري منطق سرمایه بهداري نابي سرمایهي جامعهنظریه
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مدلِ ساختار درونی یک اتم «گوید که درستی میزمینه، باسکار بهراینبودن نظریه نیست. د
تر از ساختار درونی اتم واقعی یا ي شمسی ضرورتاً کاملیا منظومهDNAیا یک مولکول 

ها ي کمال چیزي نیست که توسط انسانلهي شمسی نیست. مسایا منظومهDNAمولکول 
اقعی امري غیرو» نظري«این تصور باشد که امر ). اگر کسی بر 1975(باسکار » تعیین شود

هاي ها و گرایشهاي مربوط به ساختارها، سازوکارگزاره«صورت تر واقعی است، دراینیا کم
ظاهر » تجرید محض«یا » آلیزه شدهآرمانی یا ایده«چون امري ها همبرآمده از دل این

نمایند، ها توصیف میکاري که آنکنند یا سازوها معرفی میشوند. زیرا گرایشی که آنمی
). یعنی 1975(باسکار » شودنشده پدیدار میتعدیلودرت در شکل تغییرنیافته یا جرحنبه
ي کند) نظریهمنظر (منظري که امر نظري را مترادف با امر غیرواقعی فرض میایناز

رمانی است ي آمند، امري یک گرایش ساختارمند و قانونپرداز دربارهدانشمند یا نظریه
ها و ساختارهایی هستند که موجب تر از سازوکاردادها واقعینظر روينقطه(وبر). از این

شوند زیرا داد نمیقلم» واقعی«مند هاي قانونطدلیل هم گزارههمیناند و بهشدهها ایجاد آن
ترتیب در ایني مستقیم نیستند. بهقابل مشاهدهها در جهان تجربی منديکه این قانون

کنند، شک مشاهده را تولید میدادهاي قابلها و علل ساختاري که رويواقعیت سازوکار
که شود. درحالیتجربی محدود می/دادها یا سطح امپریکشود و واقعیت به رويمی

شان که در گویند و نه از تأثیراتساختارها از سازوکارهاي مولدها میهاي مربوط به گزاره
توان پذیرفت حالت البته مینظر باسکار درایندهند. بهخود را به ما نشان میدادشکل روي

ي هایی دربارهها، گزارههاي برآمده از دل آنها و گرایشمنديهاي مربوط به قانونکه گزاره
ی هستند که شاید هایها گزارهتوان پذیرفت که اینواقعیت تجربی نیستند و البته می

که استکنند اینفراموش می» هاآلیستدهای«چه آلیزه شده باشند اما آنسهم خود ایدهبه
کنند. شناسی بحث مییت و هستیي سطح متفاوتی از واقعها اصوالً دربارهاین گزاره

نحوي توأمان هم از قوانین توان بهمند جهان میترتیب با درك و تصدیق خصلت الیهاینبه
شوند و هم شگاه و در یک نظام بسته کشف میآزمایدر شمولی بحث کرد کهکلّی و جهان

آیند و تجربی به فعلیت در میندرت در حالتنین بهبه این نکته آگاه بود که این قوا
شان اطمینان داشت.پذیري کلیها تعمیمضمن به حقیقت آندر

درنابداريسرمایهيجامعهينظریهاستراتژیک-سیاسییاعملیسودمندي
چیست؟

سرمایه را بشناسیم. ذات توانیم ذاتداري ناب میي سرمایهي جامعهبا استفاده از نظریه
هاي پایداري هستند که با وجود رشد ناموزون سرمایه همان ساختارها و سازوکار



164|» داري نابي سرمایهجامعه«و » نظام بسته«

به ایجاد حال منجر درعینمتفاوت و متنوع آن در سطح تاریخی هاي داري و شکلسرمایه
ی اگر این همگونشوند، حتاداري میر جوامع سرمایهاجتماعی دسازي روابط گوننوعی هم

بخشی ترتیب، ذات یا منطق سرمایه همان نیروي مجرد وحدتایننیز تامّ و تمام نباشد. به
تاریخی را تا حدود زیادي کاهش هاي یابنده تفاوتاست که از راه بازار جهانی گسترش

ترتیب از اینکند و بهتفاوت را ایجاد میـي باالیی از وحدت ـ در عیندهد و درجهمی
دهنده را به سطح تاریخ کاهد و نوعی منطق سازمانداري میبودن تاریخ سرمایه» تصادفی«

داري ناب ي سرمایهکند. از همین ابتداي کار روشن است که کارکرد نظریه جامعهوارد می
همتاي آن در تاریخ بشریت رت بیسرمایه و قد» ذات«ها و منديروشنایی افکندن بر قانون

هاي ها و پارادایمي واژهطور که آلبریتون نیز تصریح کرده است همهاست. این نظریه همان
شدگی، ي زبان، آگاهی، سوبژکتیویتی، ایجنسی، ابژکتیویتی، شئفلسفی رایج را در زمینه

که در این سرمایه علت اهمیت نقد منطقگیرد و بهو نظایر آن به چالش میشدگی بیگانه
بناي علم عنوان سنگدهد، جا دارد که بهخود تخصیص مینظریه جاي بزرگی را به
ضمن این کار برده شود. درر گرفته و در تحقیقات اجتماعی بهاجتماعی مورد پذیرش قرا

چالش گرفته و نقد هاي گوناگون آن را نیز بهئولوژينظریه انواع و اقسام رفرمیسم و اید
هاي مختلف خود به منطق نیرومند و برتر سرمایه و د زیرا که رفرمیسم در شکلکنمی

دهد.چیرگی نسبی آن بر تاریخ انسانی عصر ما بهاي الزم را نمی

منابع
Robert Albritton (1999), Dialectics and Deconstruction in Political Economy, St.
Martin’s Press.
Roy Bhaskar (1975), A realist theory of science, Verso.

هایادداشت
1.Kozo Uno, Thomas T. Sekine, Robert Albritton :ي اقتصاد سه متخصص برجسته

مارکس يسرمایهمندي ازاي متعدد تفسیر جدید نظامهسیاسی هستند که در کتاب
اند.دادهداري رشد ي سرمایهدست دادند و روشی سه سطحی براي توضیح جامعهبه
دادهاي تاریخی و جا به انواع سازوکارهاي فعال در ایجاد و خلق رويمندي در اینالیه.2

گونگی هها به اصلی و عالی، ابژکتیو و سوبژکتیو و نظایر آن و درضمن چبندي آنتقسیم
ي ترین الیهدهد. در اصلیهم ارجاع میتنیدگی این سازوکارها باآمیزش و درهم

رو هستیم در ههاي سرمایه روبمنديداري، با سازوکارها و قانونسرمایهشناسیهستی
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هاي اجتماعی دیگري آمیختگی این سازوکارها با ساختارها و ایجنسیي میانی با درهمالیه
رو هدادهاي تاریخی روبي باالیی با رويیم و در الیهاچون دولت و نظایر آن مواجههم

سازوکارهاي مختلف و ایجنسی طبقاتی، جنسیتی، قومی، ملی آمیزي هستیم که بیان درهم
و نظایر آن است.

3.Roy Bhaskar :رئالیستیي علم گذار فلسفهیانبریتانیایی که بن-ي هندينویسنده-
نگارش درآورده است.زمینه بههاي متعددي درایندي است و کتابانتقا
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هاي نوبل اقتصادطنزها و پوچی
پرویز صداقت|ریچارد وُلف

که استاز آند که چهاردهم اکتبر اعالم شد بیشي نوبل اقتصاهاي جایزهطنزها و پوچی
ها جا تنها به یکی از آناینبنابراین در کوتاه به آن پرداخت. احتماالً بتوان در یادداشتی 

کنم.اشاره می
دانشگاه یو.سی.ال.اِي. بر از لوید شاپلیاز دانشگاه هاروراد وآلوین راثي نوبل،دو برنده
گونه بر بازار نظارت کرد تا باره که چهي بازار و دراین»هاشکست«ارها، یات بازروي جزی

ه ـ کبراي آکادمی سلطنتی علوم سوئدین موضوع ـ اند. ابخورد کار کردهتر شکستکم
توانست تصور کند یا در ترین موضوعی است که میي نوبل است مهمي جایزههداکنندها

بیابد.2012کل عالم علم اقتصاد در سال 
چون اقتصاددانانی که همداري هستیم. بازارها ـ انی سرمایهما در پنجمین سال بحران جه

گیري یا غلبه بر بینی، درك، پیشدر پیشـبازارها هدف علم اقتصاد استکنند گمان می
وقت دارند یا مزایا و اند، کار پارهکار شدهبحران شکست خوردند. صدها میلیون کارگر بی

ها نفر درگیر اعتصابات عمومی و تظاهرات اند. میلیونامنیّت شغلی خود را از دست داده
اند. منتقدان جدي شان داده هدف قرار دادهاري را که شکستداي هستند که سرمایهتوده

داري مدرن (که صرفاً محدود به بازارها نیست) هاي سرمایهبحران جهانی جاري بر جنبه
کند و استمرار هاي وحشتناك اجتماعی تولید میاند که این بحران را با هزینهتمرکز کرده

دهد.می
زند. این آکادمی، مش آکادمی سلطنتی سوئد را برهم نمیحال، هیچ بحرانی تداوم آرابااین
هاي مرده از مانده است. واقعیتاست، عقب» سلطنتی«ش که اچون اسماش، هممشغولیدل

سازي سازوکارهاي بهینه«ن چوهاي نظري مرده همچون سلطنت و فانتزيگذشته هم
ادویی ساخته است استمرار اي جوارهبت» اقتصاد نوکالسیک«را که جریان اصلی » بازار
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به بازارها و دقایق آن )Necrophilicدوستانه (بخشد. این آکادمی سخت به وسواسِ مردهمی
چسبیده است.

آمیز و ي سازماندهی خاص تولید که درگیر مناسبات پیچیده، تناقضمثابهداري بهسرمایه
ها جالب بیابند. سلطنتیثبات با سیاست و فرهنگ است موضوعی نیست که این شدت بیبه

پایان چنان تجلیل بیآن همتوجه به ي غالب اقتصاد بدوننوبل و حرفهيجایزه
دهد.را ادامه می» کارآ«داري و ساختار بازار سرمایه

داري با تجدیدحیات کینزگرایی، اقتصاد مارکسی و دیگر ي سرمایهیابندهبحران تعمیق
که استجریان غالب چنانستیزد. واکنش غالب میهاي بدیل اقتصادي با جریاننظریه

30برسد به تغییر، در هژمونی انحصاري رخ نداده که گواهی بر تردید، چهچیزگویی هیچ
اي در پذیرد مبادا نقایص پایهجریان غالب هیچ نیازي به تغییر را نمیسال گذشته باشد. 

هاي مشارکت باید توجه را از شیوهجریان غالب اقتصاد نوکالسیک را نشان دهد. این جریان
هژمونی اقتصاد نولیبرالی در بحران منحرف سازد.
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ي دنیاامریکا و بقیه
پرویز صداقت|امانوئل والرشتاین

تدریج یکی از موضوعات با نزدیک شدن به انتخابات امریکا، سیاست خارجی این کشور به
ثبات درازمدت در سیاست شود. اصالً پنهان نیست که طی نیم قرن اخیر، نوعی بحث می

هاي داخلی زمانی رخ داد که جرج بوش خارجی امریکا وجود داشته است. حادترین اختالف
اي را دنبال کرد که از طریق تجاوز نظامی جانبهطلبیِ عامداً یکجمهور شد و قدرترییس

به افغانستان و عراق در پی بازگرداندن چیرگی امریکا بر جهان بود.
کاران امیدوار بودند با استفاده از قدرت نظامی امریکا براي تغییر نومحافظهبوش و 

در سرتاسر جهان به دولت امریکا دارند همه را اي نسبتیی که عملکرد غیردوستانههارژیم
یابی به کارانه در دستکه امروز روشن شده است سیاست نومحافظهمرعوب کنند. چنان

ي قدرت امریکا را به جاي ارعاب همگان کاهش آهستهت بهش موفق نبود. این سیاساهدف
اي براي بازگشت از این سیاست ارائه کرد و ، اوباما کارپایه2008افولی شتابان تغییر داد. در 

کاران اش را محقق کرده و بنابراین خسارتی را که نومحافظهکند وعدهادعا می2012در 
اش بودند جبران کرده است.مسبب
توانست این خسارت را جبران کند؟ من ا این خسارت را جبران کرده است؟ آیا میاما آی

زمینه نیست که سیاست خارجی جا بحث دراینام در اینحاضر هدفتردید دارم. اما درحال
زمینه بحث کنم که مردم امریکا اینام درناکام ماند. بلکه مایلطور موفق شد یا امریکا چه

کنند.میدر مورد آن چه فکر 
در افکار عمومی امروز امریکا در مورد سیاست خارجی تردید و نبود ترین عنصر مهم

ها بار اکثریت امریکاییدهد که براي نخستیناخیر نشان میهاي شفافیت است. نظرسنجی
نظر اینان، خاورمیانه اشتباه بود. ظاهراً بههاي نظامی بوش در کنند که مداخلهفکر می

رسد.نظرشان منفی میمالی امریکا صرف نتایجی شد که بهي هنگفت جانی و هزینه
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تر است تا به کنند که گرایش و سیاست دولت عراق به دولت ایران نزدیکآنان تصور می
اي قرار هاي خیلی شکنندهکنند که دولت افغانستان بر پایهایاالت متحده. آنان تصور می

اند که بتوانند سربازان قدر هواداران طالبان در آن نفوذ کردهتشی که آنبا ارـ دارد
که وعده شده، خواهند، چنانقتل رسانند. آنان میکارشان هستند بهامریکایی را که هم

جا را ترك کند. امّا آنان باور ندارند که وقتی این نیروها آن2014نیروهاي امریکایی تا 
اثباتی در قدرت خواهد بود که تاحدودي دوست ایاالت متحده جا را ترك کرد دولت بآن

است.
جمهوري، جو بایدن از هاي بین دو معاون نامزدهاي ریاستتوجه است که در مناظرهقابل

ها قاطعانه گفت نیروهاي امریکایی نباید به ایران فرستانده شوند. و پل رایانِ دموکرات
فکر گسیل نیروهاي نظامی نیست. هر دوي کس بهخواه گفت در جناح وي هیچجمهوري

که استاي که باید توجه داشت آند. نکتهانشان راست گفتهي مواضعها احتماالً دربارهآن
در مورد ارسال نیروهاي پیاده شانکنند هر اقدامی در جناحرسد هر دو فکر مینظر میبه
زند.یدهندگان آسیب مشان در میان رأياحتمال موفقیّت حزببه

هاي امریکا گویند مداخلهبیش از این چی؟ مسأله دقیقاً همین است. همان مردمی که می
چنان ي پذیرش این ایده نیستند که ایاالت متحده نباید همعنوان آمادههیچاشتباه بود به
چنان ي امریکا همگسترش بدهد. کنگرهاش را حفظ کند یا حتّاوهاي نظامیگستردگی نیر
دهند. هاي خود پنتاگون است رأي میتر از درخواستهاي پنتاگون که بزرگبه ارقام بودجه

شان است گیريي رأيگذاران به حفظ مشاغلی در حوزهاین تاحدودي حاصل تمایل قانون
ي ابرقدرتی امریکا طورهروست که اسآنچنین ازکه در پیوند با نیروهاي مسلّح است. اما هم

مندي در میان همگان است.چنان تعهدِ شورانگیز بسیار قدرتهم
آیا انزوایی تدریجی در پیش داریم. تردیدي نیست که تا مقطعی چنین است. در حقیقت 

تري از ضرورت و رفته با تأکید بیشتر هستند که رفتهتر و راستدهندگانی چپرأي
کنند. اما عقیده دارمي جهان دفاع میمی امریکا در بقیهمطلوبیت کاهش فعالیت نظا

مند نیست.حاضر، یا هنوز، این نیرو قدرتدرحال
توان انتظار داشت بازنگري آهسته و آرام، اما بسیار مهم، احساسات چه میمقابل، آندر

شان است. روگردانی از اروپا، هر هاي خاصی از متحدانها نسبت به مجموعهامریکایی
خاطر استمرار داشته است. بهتعریفی از اروپا داشته باشیم، مدت زمان درازي است که 

لحاظ نظامی و اقتصادي انجام الت متحده طی هفتاد سال گذشته بهي چیزهایی که ایاهمه
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بسیاري از شهروندان امریکایی، شود. براي تصور می» قدرناشناس«داد، اروپا تاحدودي 
هاي امریکا خیلی اکراه دارد. اکنون، از آلمان و ر پشتیبانی از سیاسترسد اروپا دنظر میبه

شوند.جاهاي دیگر دارند نیروهاي امریکایی خارج می
هاي متفاوتی در مورد اروپاي البته، اروپا گروه وسیعی است. آیا امریکایی متعارف دیدگاه

اي »مناسبات ویژه«شود یشرقی (اقمار شوروي سابق) دارد؟ یا در مورد بریتانیا که تصور م
ها. هاست تا امریکاییبند بریتانیاییتر ترجیعبیش» مناسبات ویژه«با امریکا دارد؟ این 

هنگامی که دهد که اهل تمکین است، نه ایاالت متحده هنگامی به بریتانیا پاداش می
پلتیک آگاه هاي عادي دشوار از این تعهد ژئورسد امریکایینظر میسرپیچی کرده است. و به

باشند.
هاي واقعی از جانب دوطرف براي حفظ مناسبات نزدیک اروپاي شرقی فرق دارد. فشار

دارد از پیوند با اروپاي شرقی وجود داشته است. در جانب ایاالت متحده، دولت عالقه 
هاي اروپاي غربی به عملکرد مستقل استفاده کند. و عنوان راهی براي مقابله با گرایشبه

هایی از جانب نسل دوم مهاجران از این کشورها براي گسترش پیوندها وجود دارد. اما فشار
شود و بنابراین کا تضعیف مییابد که تعهد نظامی امریاروپاي شرقی این مطلب را درمی

کنند که پیوندهاي اقتصادي با اروپاي غربی، تدریج احساس میچنین بهاتکا نیست. همقابل
سبب مهاجران غیرقانونی تضاد با مکزیک بهتر است. ها حیاتیاي آنخصوص آلمان، بربه

با ی در سیاست امریکا پیدا کرده و در سطح اصول نظري پیوندهاي نزدیکنقش مهم
مورد سایر کشورهاي امریکاي التین، رشد ترتیب درهمینمکزیک را تضعیف کرده است. به

یکا و علّت ناشکیبایی عموم مردم امریکا سردي دولت امرجایگاه مستقل ژئوپلتیک باعث دل
بوده است.

هاي رغم تمامی تالشاي است که بهرزش یوان چین، بازيدر آسیا، فشار براي افزایش ا
راي تحت کنترل درآوردن آن خواه) بدو جناح دموکرات و جمهوريهاي امریکا (از هردولت

گذاري در امریکا منع ع سرمایههاي چینی از برخی انواشود. بنگاهتر میهرچه گسترده
کند.ها را تشویق میبریتانیا آنحتااند که شده

ن ي کانونی نگرانی امریکا. اکنون تمرکز روي ایراو سرانجام خاورمیانه نیز هست؛ ناحیه
هاي محدودش نومید شده نهسبب گزیرسد دولت بهنظر میاست. همانند امریکاي التین، به

تري انجام دهد، هرچند اسراییل تحت فشار است که اقدام بیشماً از جانباست. دائ
چیست.» تربیش«کس کامالً اطمینان ندارد که معناي هیچ
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، اگر نگوییم پیش از آن، محور 1967کم از شکل ممکن، دستهرپشتیبانی از اسراییل به
افراد «ما تر کسی با آن سر مخالفت برداشته است. اسیاست خارجی امریکا بوده است. کم

گویند سیاست اسراییل هاي نظامی که میتدریج از برخی چهرههستند که به» شمارياندك
کنند.براي منافع امریکا خطرناك است، آشکارتر حمایت می

مورد ایني آتی کاهش نخواهد یافت. دردههآیا پشتیبانی از اسراییل کماکان در یکی دو
بازد. اما رنگ تعهد شورانگیز امریکاست که رنگ میتردید دارم. اسراییل احتماالً آخرین

دهد.باختن آن قطعاً رخ می
کند که ، سیاست خارجی امریکا این واقعیت را هضم می2030و قطعاً تا 2020احتماالً تا 

حریف نیست بلکه صرفاً یکی از چند قدرت ژئوپلتیک فنامریکا دیگر یگانه ابرقدرت همه
فاه تر نگران رهاي عادي که کماکان بیشدر میان امریکاییهاي نوظهوراست. دیدگاه

دهد. ل فراسوي مرزها به این تغییر نگرش میدان میاقتصادي خودشان هستند تا مسائ
تري براي غیرامریکاییان خواهد داشت، در کمي هرچهجاذبه» رؤیاي امریکایی«ه کچنانهم

ایاالت متحده شاهد چرخش به درون خواهیم بود.
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طلبی آگاهی متناقض و اصالح
دارریشه

مزدك دانشور|کریس هارمن

ي کلیدي در تاریخ سوسیالیسم انقالبی ایتالیا، این مساله را توضیح آنتونیو گرامشی، چهره
]ناقض این معنا را دارد کهاین ت[برند. رنج می» آگاهی متناقض«داده که اکثر کارگران از 

کنند و بسیاري از مفاهیم این نظام را داري رشد میي سرمایهها در جامعهسو آناز یک
ي جمعی برخوردارند. این تجربه ي مبارزهکنند و از دیگر سو، از تجربهجذب می

نفع و جهان را تا حدّي بهایستنددیگر میمعناست که در ستیز طبقاتی در کنار یکاینبه
شخصه ها بهاوّل است که آنخی از این تجربیات، تجربیاتی دستدهند. برخود تغییر می

هایی ها، اجتماعات و سازماننسلی به نسل دیگر در کارگاهاند و دیگر تجربیات، ازداشته
این در اعتصابی ازش گاه پیشود. کارگرانی که هیچمیهاي کارگري منتقل چون اتحادیه
رمز گیرند، زبان اتحاد و احترام به خطوط قکار میبستگی را بهاند، زبان همشرکت نکرده

ي شکنند از واژهبراي کسانی که اعتصاب را میمثال عنوانجنبش. در این بیان طبقاتی به
توان نتیجه گرفت که ذهن کارگران شود. پس میاستفاده می*»شکناعتصاب«تحقیرآمیز 

هاي تالش جمعی حال هم از عناصري تشکیل شده است که رو به آینده دارد و ارزشمیانه
ي طبقاتی طریق جامعهدهی در آن موجود است و هم از عناصري ارتجاعی که از و سازمان

و تعصبات خاص آن کسب شده است.
هاي اند، در طی مبارزهي تغییر جامعه باز کردهشان را رو به ایدهشمار مردمی که ذهن

طرز هاي خودجوش بهاي و قیامیابد. اعتصابات تودهطرز شگرفی افزایش میکالن طبقاتی به
ها در این قیام[بار زند. براي اولیندامن می» گام بعدي«هاي مربوط به اي به بحثسابقهبی

کنند. سیاست در شان را براي تغییر حس میکه مردم توان بالقوه]اي استو اعتصابات توده
شود. در صف اتوبوس، مغازه، کارخانه و اداره، در هر جا به بحث روز تبدیل میهمه
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هاي آید که در دورهاي بحث و حرف پیش میگونهآموزشگاه و هر محل اجتماعی به
شخصه نیز خاطراتی روشن از فرانسه در ماه مه رفت. نگارنده بهغیرانقالبی تصورش هم نمی

گرا هاي چپعجیبی روزنامهدارد. از زمانی که مردم با ولع1975و پرتغال در سال 1968
-2هاي لگونه مردم در آرژانتین ساکه چهخریدند و یا اینمدن روي گیشه میمحض آرا به

کردند.آمدند و بار دیگر با حرکت بعدي بحث میدر اجتماعات محلی گرد می2001
ي جمعی چون اعتصابات و هابستگی در تجربههم انزجار از نظام اقتصادي فعلی و هم هم

توان با کنش حدي به این ایده نزدیک شوند که میتاشود که کارگرانتظاهرات، باعث می
هاي سوسیالیستی زمانی با کنترل امور جامعه را در دست گرفت. ایدهجمعی و دموکراتیک،

ي طبقاتی هاي مردم نیز در این مبارزهشود که تودهي کارگر عجین میي طبقهتجربه
شرکت کنند.

ها و هاي روي میز نیستند. روزنامههاي سوسیالیسم انقالبی تنها گزینهها، ایدهي اینبا همه
گیرند را پیش می» تفرقه بینداز و حکومت کن«ي ي کهنهي حاکم شیوههاي طبقهرسانه

پراکنی هاي قومی و مذهبی، دروغهاي بالگردانی چون اقلیت(مثل مقصر انگاشتن گروه
ي طبقاتی کنند کسانی را که هنوز به این مبارزهها) و تالش میالیستي سوسیدرباره

1905ي مثال در روسیهعنوانکه در خط اول هستند بشورانند. بهاند، علیه کسانی نپیوسته
کاري(شورا)، دولت تزاري با راست افراطی هم» سویت«گیري اولین از اعتصابات و شکل

منحرف **»جمعی یهودیانکشتارهاي دسته«سري از انداختن یکراه کرد تا جنبش را با به
نظام هاي ضدّي تالشتوان نتیجه گرفت که امروزه ما دیگر فقط شاهد احیاکند. پس می

هاي قومی و ي حاکم در یورش به اقلیتداري نیستیم، بلکه ناظر واکنش طبقهسرمایه
کا، حمالتی که علیه مسلمانان در اروپا و امری» هراسیاسالم«مذهبی نیز هستیم. 

مهاجران گیرد، تحریکاتی که بر ضدّصورت میمذهب و مسیحی در پاکستان شیعه
در جویان راهایی که پناهبولیویایی و اهل پاراگوئه در آرژانتین جریان دارد، مقصریابی

ند به این توانها هستند. مردم میحملهدست ضدّهمه از اینوبریتانیا هدف گرفته است، همه
بدهند که مذهب را در جهان ما هایی پاسخبرگرداندن از اندیشهها با روافکنیهراس

هاي محور را. پس اگرچه ایدهکند و نه استثمار سرمایهعنوان واقعیتی عمده مطرح میبه
وخروش علیه نظام سرمایه رشد کند، اما براي به تواند در جوشسوسیالیسم انقالبی می

ها وجود دارد.شان باید جنگید و دانست همیشه جدالی بر سر این ایدهدنکرسی نشان
طلبیاصالح
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پشتیبانی «توان کسانی دانست که درصدد برقراري توازن مابین طلبان را همیشه میاصالح
گویند جامعه باید در راستایی ها میو تقابل با آن هستند. آن» دارياز کلیّت نظام سرمایه

تدریج و آن هم از طریق مذاکره و فرایندهاي قانونی و نه دارانه تغییر کند اما بهغیرسرمایه
در بریتانیا و » کارگر قدیم«ي مستقیم و انقالب. و این رویکرد حزب از طریق مواجهه

دموکرات در اروپاي غربی بود.احزاب سوسیال
و [شد ترویج و تشویق میدارانیمي سیاستوسیلهاي بهطلبانههاي اصالحن دیدگاهچنی
دست موجود بهشان را از طریق کسب نمایندگی کارگران در نظم که جایگاه]شودمی

داري از اصالحات مترقی درون ساختار موجود تطبیق شان را با جانبها زندگیاند. آنآورده
سمت هدایت این قیام علیه نظام موجود را به کنند که هرگونهاند و ناگزیر تالش میداده

علت ایندر فراسوي آن. گاه این رفتار بهکنند که اصالحات را در نظام حاکم بخواهد نه
خاطر آن است اند. گاه نیز بهحاکم را پذیرفتهي هاي طبقهها بسیاري از ارزشاست که آن

اند که توانایی تصور هرگونه ي اصالحات شدهمداران چنان غرق در ایدهکه این سیاست
کنند ا تالش میهاند. به هر کدام از دالیل باال که باشد رفرمیستجایگزین را از دست داده

ها نیز با تالش هاي آنداري بازدارند. کوششچالش کشیدن دولت سرمایهتا جنبش را از به
اند.واره در پی آشتی طبقاتیشود که همراستا میها همز رسانههایی ابخش
هاي مردم تحمیل شده نگریست و امري که به تودهيمثابهبه رفرمیسم بهحال، نباید بااین

افتادند. هاي رفرمیستی، مردم به دامن انقالب میتصور این را داشت که در نبود ایده
هاي اجتماعی تحت سلطه در هاي رفرمیستی در حقیقت ناشی از این است که گروهاندیشه
کنند تا بین ها تالش میجا که اعضاي این گروهز آنکنند، و اي طبقاتی زیست میاجامعه

ي طبقاتی و آگاهی دریافتی از شده از جامعهتناقضات موجود (یعنی مابین آگاهی کسب
شود. رفرمیسم بیان منسجم سیاسی میعی) پلی بزنند، رفرمیسم متولدمقاومت جم

شان استفاده ه اهدافمداران و در راستاي نیل باست که از سوي سیاست» آگاهی متناقض«
شود.می

هایادداشت
*.Scab :هاي زشتی معناي یک بیماري قارچی نیز هست که بر روي سیب لکهاین لغت به

کند.ایجاد می
پوگروم.**
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ه متن کامل آن در دست کبخشی از کتاب زیراي است ازترجمهي باالمقاله
:انتشار است

Chris Harman (2007), Revolution in the 21th Century, Bookmarks Publications
London.
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هاي مارکس بر نگاهی به افزوده
»سرمایه«چاپ فرانسوي 

فریدا آفاري

) 1872-1875نظر گرفتن اهمیتی که مارکس براي چاپ فرانسوي کتاب سرمایه (با در
هاي مارکس بر چاپ افزوده	سرمایه،	از کتاب	مرتضويحسن	ي جدیدقائل بود، ترجمه

ي هر صفحه منتشر کرده است. او با انجام این کار به خواننده این فرانسوي را در حاشیه
) مقایسه کند. 1890امکان را داده تا ویراست نهایی مارکس را با ویراست نهایی انگلس (

منتشر ي فارسی جدیدعنوان یک مقدمه در ترجمهاي از کوین اندرسون نیز که بهمقاله
گر تغییراتی در نظرات مارکس در کشد که نمایانهایی را به بحث میشده است، آن افزوده
موارد مشخص است.

هایی بپردازم که در آن مارکس لزوماً تغییر نظر نداده بلکه م به افزودهادر این مقاله مایل
استدالل خود عبارات یا جمالتی را بازنویسی کرده یا بسط داده تا نکات کلیدي را در

تر کند:روشن
خصلت «مورد مفهوم کار انتزاعی، درك او از هاي مارکس در، افزوده»کاال«کم، در فصل ی

سرشت «ترین بخش این فصل که کند. در آخرین و پرآوازهتر میرا روشن» ي کاردوگانه
هاي مورد شیوهدر1890بر چاپ آلمانی ي مبتنینام دارد، ترجمه» راز آناي کاال و وارهبت

جا در این«گوید: داري که در آن کار خصلتی دوگانه نداشت، چنین میتولید پیشاسرمایه
ي متکی بر تولید کاالیی، عام و نه همانند جامعهشکل طبیعی کار یعنی خاص بودن آن ـ 

ي فرانسوي چنین ) ترجمه106(ص » ي اجتماعی کار است.واسطهکل بیشـبودن آن
ي متکی بر و نه همانند جامعهـ جا شکل طبیعی کار یعنی خاص بودن آن ندر ای«است: 

ي واسطهشکل بیـ]تاکید از من[سرشت انتزاعی آنتولید کاالیی، عام بودن آن،
)60ي شماره ، افزوده106(ص »اجتماعی کار است.
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در نظام » شکل کار«به » سرشت انتزاعی آن«در این بند مارکس با ربط دادن عبارت 
ي کار و نه صرفاً با عمل مبادله شناسایی داري بار دیگر تولید کاالیی را با شیوهسرمایه

ها خصلت کند که بسیاري مارکسیسترو اهمیت پیدا میکرده است. این تمایز ازاین
دانند که از برابر دانستن انواع متفاوت کار در وط به انتزاعی میانتزاعی کار را صرفاً مرب
، دیالکتیک جدید و کتاب شود. (رجوع کنید به کریس جان ارتورفرایند مبادله ناشی می

آید که مارکس بر نظر می) اما به41-55و صص. 13، ص 2004، لندن: بریل سرمایه
داري ناشی ي تولید سرمایهد کار در شیوهي انجام خوورزد که از نحوهانتزاعی تأکید می

شود.می
ویژه فصل نهایی آن، و به» فرایند انباشت«ي هفتم، ها و تغییرات در پارهترین افزودهاساسی

ي ي هفتم را از پارهچنین پارهوارد شده است. مارکس هم» قانون عام انباشت سرمایه«
هایی را خاطرنشان ام افزودهجا مایلر اینجدا کرده. د» اصطالح انباشت بدويبه«هشتم یا 

پردازد:داري میکاري در سرمایههاي ادواري و بیکنم که به معضل بحران
، مارکس نقد خود بر آدام اسمیت»دگرگونی ارزش اضافی به سرمایه«ودوم، در فصل بیست
از زمان …«گوید: چنین می1890بر چاپ آلمانی ي مبتنیدهد. ترجمهرا گسترش می

بعد مرسوم بود که انباشت را صرفاً مصرف محصول اضافی توسط کارگران به آدام اسمیت 
مولد، یا تبدیل ارزش اضافی به سرمایه را تبدیل ارزش اضافی به نیروي کار تلقی 

ي متغیر سرمایهاین تصور، تمامی ارزش اضافی بدل شده به سرمایه،بنابه…اندکردهمی
ي ثابت و ي اولیه به سرمایهکس، ارزش اضافی مانند ارزش پرداخت شدهعشوند. اما برمی

آدام اسمیت در پایان …شودي متغیر، به وسایل تولید و نیروي کار تقسیم میسرمایه
ي انفرادي اگر هر سرمایهحتارسد که ي احمقانه میسره نادرست به این نتیجهتحلیلی یک

ي متغیر حل ي اجتماعی فقط در سرمایهسرمایهبه دو بخش ثابت و متغیر تقسیم شود،
)634-635(صص » شود.شود، یعنی این سرمایه منحصراً براي پرداخت مزدها خرج میمی

آغاز » سره نادرستآدام اسمیت در پایان تحلیلی یک«اي که با در چاپ فرانسوي، جمله
ي مازاد ناشی از هاهنگامی که مجموع ارزش«صورت بازنویسی شده است: اینشده، به

شود، آشکار است که ها به سرمایه تبدیل میي مجموع سایر ارزشانباشت به همان شیوه
ي انباشت صرفاً به خطاي بنیادي در تحلیل تولید دکترین اشتباه آدام اسمیت درباره

ي منفرد به بخش که سرمایهکند که با آنواقع وي تاکید میشود. در داري بدل میسرمایه
گونه نیست شود، اینولید و مزدها، تقسیم میت و بخش متغیر، یعنی به ارزش وسایل تثاب
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ي ي اجتماعی یکی است. برعکس ارزش سرمایههاي منفرد با سرمایهکه مجموع سرمایه
ي دیگر سرمایهبیانبهکند،اجتماعی برابر با مجموع مزدهایی است که پرداخت می

)11ي ي شماره، افزوده645(ص » ر نیست.ي متغیاجتماعی چیزي جز سرمایه
بخش قول شد، مارکس تاکید کرده که در فرایند انباشت سرمایه در بندي که نخست نقل

شود. در زیان مزدها مصرف میمنظور ابتیاع وسایل تولید و بهاي از ارزش اضافی بهفزاینده
خطاي «آدام اسمیت، له توسط افزاید که نادیده گرفتن این مسایچاپ فرانسوي او م

»داري است.بنیادي در تحلیل تولید سرمایه
، 3هاي مارکس بر بخش افزوده» قانون عام انباشت سرمایه«سوم، وسپس در فصل بیست

نقد فوق بر آدام اسمیت » ي صنعتیجمعیت نسبی یا ارتش ذخیرهي اضافهتولید فزاینده«
چنین آغاز 1890بر چاپ آلمانی ي مبتنیکند. این بخش در ترجمهیتر مرا روشن

رسید، نظر میعنوان گسترش کمّی آن بهباشت سرمایه، که در ابتدا فقط بهان«شود: می
می کیب خود، یعنی از طریق افزایش دائي ترکه دیدیم از طریق تغییر کیفی پیوستهچنان

)676(ص» یابدن جزء متغیر آن تحقق میزیاجزء ثابت آن به
گوید: ، این بند بسط داده شده است و بخشی از بند جدید چنین میدر چاپ فرانسوي

حال نهماشود دري اجتماعی میشدن سرمایهترنشان دادیم که انباشت که سبب بزرگ«
سان تقاضا براي کار نسبی را کم همیندهد و بهش متغیر خود را کاهش میمقدار نسبی بخ

»  ي مزدبگیر چیست؟خواهیم ببینیم اثر این حرکت بر سرنوشت طبقهکند. اکنون میمی
)37يشمارهي، افزوده676(ص 

ي میان افزایش تر به رابطهجا مارکس با بسط دادن چند بند دیگر، هرچه بیشایندر
بر چاپ آلمانی ي مبتنیردازد. ترجمهپي مکرر میهاکاري و بحراني ثابت، بیسرمایه

مسلماً با رشد مقدار کل سرمایه، جزء متغیر آن یعنی نیروي کار تنیده «گوید: چنین می
) چاپ 677(ص » کاهش است.حالنسبتی که پیوسته دریابد، اما بهشده در آن، افزایش می

ي شکاف دهندهکند که در آن به آمار نشانفرانسوي نیز زیرنویسی توضیحی اضافه می
بافی انگلستان استناد فزاینده میان نرخ تولید ارزش و نرخ افزایش اشتغال در صنعت پارچه

درصدي 40، تولید ارزش رشدي 1861تا 1851ي ده ساله از شده است: در یک دوره
، 40ي ي شماره، افزوده677درصد رشد کرده است. (ص4تغال صرفاً داشته، اما میزان اش
زیرنویس توضیحی)
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اي کلیدي که در چاپ فرانسوي منتشر شده و هاي ادواري، افزودهي ظهور بحراندر زمینه
اي که صنعت اما فقط در دوره«شود، از این قرار است: یافت نمی1890در چاپ آلمانی 

ازالی اعمال کرد، تنها پس تولید مکننده بر کلّانید، تأثیري تعیینماشینی عمیقاً ریشه دو
که از آنبر صنعت داخلی چیره شد، تنها پسمدد صنعت ماشینیکه تجارت خارجی بهآن

ود الحاق کرد، و خهدنیاي نو، آسیا و استرالیا را باي از پی مناطق گستردهدربازار جهانی پی
رهاي صنعتی پا به صحنه گذاشتند ـ تنها شماري کافی از کشوکه از آنسرانجام تنها پس

بخش تکراري را مشخص کرد، هاي خود تداومتوان تاریخ چرخهدوره است که میدر این
هاست و همیشه اوج آن بحرانی عمومی، و هایی که مراحل پیاپی آن شامل سالچرخه

ها ده تا یازده دّت این چرخهي دیگري است. تاکنون مي آغاز چرخهپایان هر چرخه نقطه
سال بوده است اما دلیلی در دست نیست که این مدت را ثابت بدانیم. برعکس باید نتیجه 

ایم، این مدت متغیر داري که ما شرح دادههاي تولید سرمایهبگیریم که بر مبناي قانون
ي در ترجمه. این افزوده 681رفته کاهش خواهد یافت. (صا رفتههاست و طول این چرخه

آمده است)786یسی بن فاوکس در یک زیرنویس در صانگل
داري رقابتی براي ي سرمایهکند که انگیزهچنین استدالل میمارکس در این فصل هم

ي وسایل تولید بیانجامد. در تواند به تمرکز و تراکم فزایندهافزایش نرخ انباشت سرمایه می
رقابت «نویسد: بحث قرار گرفت، مارکس میلنین مورد	امپریالیسمفرازي که بعدتر در کتاب

وري ، به بهرهچنان باشدچیز هماگر همهشود. ارزانی کاالها،با ارزان کردن کاالها برپا می
هاي تر سرمایههاي بزرگراین، سرمایهکار و این نیز به میزان تولید وابسته است. بناب

ي تولید یاد داریم که با تکامل شیوهبهبراین، کنند. عالوهتر را مغلوب میکوچک
وکار در راه انداختن یک کسبي منفرد الزم براي بهي سرمایههداري، مقدار کمینسرمایه

)673(ص » کند.رایط متعارف افزایش پیدا میش
ي بند باال افزوده شده که بخشی از آن از این قرار در چاپ فرانسوي، چند بند در ادامه

گذاري شده در ي معینی از صنعت سرمایههاي منفردي که در هر شاخهسرمایهاگر «است: 
د. در یک رسمرز نهایی خود میجا به حدوته شوند، تمرکز در آني واحد آمیخیک سرمایه

ي اجتماعی در رسد که کل سرمایهاي فرا میمرز فقط در لحظهي معین، این حدوجامعه
)674(ص » داري واحد متمرکز شده باشد.سرمایهدار واحد یا شرکتدستان یک سرمایه

		سرمایه	جلد اول1890ست که انگلس در چاپ آلمانی اهاییبند فوق یکی از معدود افزوده
ي عنوان مبنایی براي نظریهها نیز به این بند بهگنجانده است. برخی مارکسیست
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23تر پیرامون محتوي آن و کلّ فصل بحث بیش1اند.داري دولتی استناد کردهسرمایه
داري در جهان معاصر الزم است.هاي متنوع سرمایهي شکلزمینهردمایه کتاب سر

واقع ام. در ي کلیدي در چاپ فرانسوي اشاره کردهمن در این مقاله تنها به چند افزوده
از جلد 	حسن مرتضوي	ي فارسیهاي بسیاري در این اثر وجود دارد که در ترجمهافزوده

این ي چه در مقایسهگنجانده شده و سزاوار تعمق و بحث است. آن	سرمایه	اول کتاب
واره که مارکس هماستشود اینآشکار میسرمایههاي پیشین ها با روایتافزوده

چنین براي ها همهاي این اثر بود. این افزودهبازاندیشی و پرورش مفاهیم و مقولهحالدر
کند که از منظر مارکس کدام مفاهیم نیازمند کاوش فراتر و بسط دادن خواننده روشن می

بود.

یادداشت
، »داري دولتیمون سرمایههاي مارکسیستی پیراتئوري«جوع کنید به فریدا آفاري، ر	.1

.2009،2011، نوسامان،1-3هاي بخش
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ي جلد دوم سرمایهدرباره
حسن مرتضوي|ایزومی اومارا 

پس از مرگ مارکس و انگلس، نخستین تالش براي انتشار آثار کامل ي مترجم:اشاره
-Marx-Engels-Gesamtusgaubeها با عنوانآن MEGA 1920ي شوروي در دههدر اتحاد

هاي استالینیستی موجب توقف کار بر این تصفیه1930ي انجام شد. اما در آغاز دهه
جلد 11ریزي شده بود تنها جلدي که در ابتدا برنامه40ي ویراست شد و از مجموعه

ي براي همیشه پایان یافت. مؤسسه1935انتشار یافت و خود این پروژه در سال 
ي مرکزي حزب کمونیست شوروي در دومین تالش، بین یسم کمیتهلنین-مارکسیسم

راه جلدهاي همجلد به30مجموعه آثار این دو متفکر را در 1966تا 1954هاي سال
زبان روسی منتشر کرد. این چاپ روسی که اساس چاپ آثار مارکس و انگلس تکمیلی به 

-ي مارکسیسمات از سوي مؤسسهراه با ملحقجلد هم39بود، در ) MEW(به زبان آلمانی
ان انتشار ي مرکزي حزب سوسیالیست متحد جمهوري دموکراتیک آلملنینیسم کمیته

آغاز شد. هدف 1975در آلمان شرقی و مسکو در سال MEGAیافت. سپس انتشار دومین 
و تعلیقات در جلدي مجلد دوگانه (متن ویرایش شده در یک جلد و حواشی 165انتشار 

هاي حزبی در برلین و مسکو دنبال سقوط دیوار برلین و بسته شدن مؤسسه. بهدیگر) بود
جلد از آن منتشر شده بود 40ي این پروژه که تا آن تاریخ ، ادامه1989پس از سال 

ي ویژه مؤسسه، پس از یک دوره مشکالت، بنیادهاي غربی به1990ي متوقف شد. در دهه
ي آن را گ بودجهبراندنبور-دام و آکادمی علوم برلینالمللی تاریخ اجتماعی در آمستربین

است و از تیراژ 1989ي آن بسیار محدودتر از که سطح کنونی بودجهاینتأمین کردند. با
ها بسیار کاسته شده است، کنترل ویرایشی این مجموعه به گروه متنوعی از ویراست

آن 1989ي پس از مشاورهمارکس پژوهان عمدتاً غربی سپرده شده است. مثالً هیأت 
المللی مانند شولومو آوینري، ایروینگ فتچر، اریک هابسبام فقید، هاي بینشامل شخصیت

یوجین کامنکاي فقید، برتل اولمان، ماکسیمیلیان روبل فقید، امانوئل والرشتاین بوده است. 
ي ؤسسه)، وابسته به مIMESانگلس (-المللی مارکسکنترل ویرایشی در دست بنیاد بین
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هاي ویراستاري براندنبورگ، است و گروه-المللی تاریخ اجتماعی، و آکادمی علوم برلینبین
کنونیي کنند. برنامهو سایر کشورها فعالیت میهدر آلمان، روسیه، ژاپن، ایاالت متحد

MEGAجلد دوگانه در چهار بخش است: بخش114انتشار املشI شامل آثار، مقاالت و
دفاتر IVمکاتبات و بخشIIIو مطالعات مقدماتی، بخشسرمایهIIها، بخشنویسپیش

.جلد انتشار یافته است53امروز بهریزي شده تاکه از مجموع برنامهگزیده است

) که در II/13و MEGA)II/12ي دو جلد موجب امتنان و افتخار من است که درباره
رهیافتی «المللی که به کنفرانس بیناز این1رانی کنم.سنداي ژاپن ویرایش گردید سخن

گزارم. بسیار جالب م کردید سپاسادعوت» و بازتفسیر مارکسMEGAي جدید به پروژه
مارکس از نو ترجمه 	سرمایهي مجلدات مربوط بهجا در سئول همهاست که در این

المللی است که در این عکس مربوط به سمپوزیوم بین]دهدعکسی را نشان می[شوند.می
ع این سمپوزیوم گرفته شده است. موضو2005نوامبر 26دانشگاه چائو در ژاپن در 

»  پژوهش معاصرو MEGA II/12مارکس در سرمایهانتقادي جلد دوم-ویراست تاریخی«
بود. در این عکس سفیر جمهوري فدرال آلمان در آن زمان کنار من ایستاده است. وي جلد 

انگلس) را در دست گرفته است. این کتاب -(آثار کامل مارکسMEGAدوازدهم بخش دوم 
انتشار یافت.2005در برلین در اوایل نوامبر 

ي انتشار میراث کامل ادبی مارکس و انگلس در که رولف هکر اشاره کرده است، ایدهچنان
انتشار یافته MEGAگردد. از آن زمان بسیاري از مجلدات برمی1911یک مجموعه به 

گران آسیایی ویرایش نشده و توسط پژوهش2005تا سال MEGAاست. اما هیچ مجلد 
رانی خود در این سمپوزیوم تأکید کرد که جلد در سخنانتشار نیافته بود. سفیر آلمان

شود.است که در آسیا منتشر میMEGAنخستین مجلد از MEGAدوازدهم بخش دوم 
ي المللی دربارهاین سمپوزیوم، یک سمینار تخصصی بینبربه یادبود این انتشار، عالوهما

MEGAماین، مسکو، آمستردام فرانکفورت آمگران بسیاري از برلین، برگزار کردیم. پژوهش
جیل چونگ به ما پیوست.-یافتند. از سئول، پروفسور مونو پکن در این سمینار حضور

آمیز بود. من فرصت یافتم که در باشگاه سمپوزیوم و کنفرانس تخصصی ما بسیار موفقیّت
م ستایش اناني تایمز ژاپن از سخرانی کنم و روزنامهخوانندگان خارجی در توکیو سخن

مان و نتایج پژوهشی آن سخن بگویم.ي کار ویراستاريم دربارهاکرد. امروز مایل
سندايویراستاريگروه
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سنداي را به شما معرفی کنم. این گروه MEGAپیش از هرچیز، مایلم گروه ویراستاري 
هستم و گر آلمانی است. من سرپرست این گروه گر ژاپنی و دو پژوهششامل هفت پژوهش

سنداي کنم. به این دلیل است که گروه ما را گروهدر دانشگاه توکیو در سنداي کار می
نامند.می

آغاز کرد. این گروه 1998ي در سنداي کار خود را در ژانویهMEGAگروه ویراستاري
ي شدهي ویرایشرا ویرایش کرد که شامل نسخهMEGAجلد دوازدهم از بخش دوم 

) بود. انگلس پس از انتشار 1884-1885(2هسرمایبراي جلد دومفریدریش انگلس
ي متفاوت مارکس در نوشتهنوشته را از هفت دست، این دست1883ویراست جلد یکم در 

منتشر کرد. ما 1885در سرمایه	عنوان جلد دومویرایش کرد و آن را به1885-1884
جلد در برلین و این آخري یعنی2005در نوامبر II/12 MEGAمتن ویرایش شده را در 

منتشر کردیم.2008در سپتامبر II/13 MEGA) را در 1885(سرمایهدوم

است.	MEGAنوشته دري دستشدهي ما بازتولید روایت ویرایشنخستین وظیفه
بود. MEGAي انگلس در یافتهي ویرایشنوشتهي اصلی گروه بازتولید صحیح دستدغدغه

نخستین MEGA«ایم این است: نظر گرفته، درMEGAترین اصلی که ما، ویراستاران مهم
دهد و طور کامل ارائه میها را بهکس و انگلس است که میراث ادبی آنویراست آثار مار

هایی است که ها، مقاالت و نامهها و نیز نوشتهجامانده از آنشامل تمامی مطلب کتبی به
ها، نویسها، پیشنوشتهاین، این مجموعه تمامی دستبرخته شده است. عالوهشناتاکنون 
ها و غیره آن را در اي کتابهاي حاشیههاي موجود و نیز یادداشتها و گزیدهیادداشت

طور جامع تکامل آثار متنوع مارکس و انگلس را از آشکار و بهMEGA…گیردبرمی
تکامل متنی …دهدها نشان میت نهایی در متنشان تا روایهاي اندیشهنخستین طرح

هاي اند، همیشه در فهرستی از گونههاي گوناگونی که انتشار یافتهها به روایتنوشتهدست
) در MEGAانگلس (-ي آثار کامل مارکس(پروژه» شودآن مستند می

http://www.bbaw.de/bbaw/Forschung/Forshungsprojekte/mega/en/Satartseite.(

جمله ش، ازاهاينوشتهگونه توانستیم روایت تکامل این متن را از طریق دستما چه
کردیم. خود ها رمزخوانی میمستند سازیم؟ نخست باید از گونههاي مختلف آن گونه

		ي ویرایش شده را براي جلد دومنوشتهاز دستصفحه30انگلس فقط حدود 
نوشته را نوشته تر صفحات این دستنوشته بود. منشی او، اسکار آیزن گارتن، بیشسرمایه

ها را بود. انگلس مطالب رمزخوانی شده را به آیزن گارتن دیکته و خودش هر شب آن
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هاي موجود در این هاي متعددي را ایجاد کرد. گونهکرد. این روش گونهتصحیح می
ها. ) ترجمه4ها و () افزوده3ها، () حذف2ها، (سی) بازنوی1ند از (انوشته عبارتدست

مارکس از نویسندگان به زبان اصلی خودشان نقل کرده بود. از سوي دیگر، انگلس هنگام 
هاي مارکس را به زبان آلمانی ترجمه قولي ویراستار، تمامی نقلنوشتهسازي دستآماده

ها را از نو قولات خود این نقلیحکردن مطالب یا هنگام تصحکرد. وي هنگام دیکتهمی
هاي یادشده را قرار دادیم. تعداد رمزخوانی گونه3هاترجمه کرد. ما در قسمت فهرست گونه

صفحه است. تعداد صفحات فهرست 481صفحات خود متن ویرایش شده در جلد دوازدهم 
صفحه است که بسیار عظیم است.307ها گونه

آوري اطالعاتی موفق به رمزخوانی هاي فنجدیدترین مهارتگروه سنداي با استفاده از 
ها و خواندن نبودند. ضروري بود تمامی بازخوانیهایی از متن شد که در گذشته قابلبخش
شده در مستند شود. اطالعات حذفMEGAهاي موجود در متن براي مجلد حذف

تی که با مداد نوشته و با خصوص کار بازیابی محذوفاها ناپدید شده بودند. بهبازخوانی
کن پاك شده بود، دشوار بود.پاك

ي نوشتهدست371يهر دو تصویر مربوط به صفحه]دهد:کاغذي را نشان می[
برداري ي انگلس هستنتد. هنگامی که از کپی سیاه و سفید براي نسخهشدهویرایش

متن اصلی که در مورد تصویر سمت چپ استفاده شده، دو خطّ اول شود، چناناستفاده می
هاي تصویري گرهاي دادههمه، این دو خط با جدیدترین پردازششود. بااینخوانده نمی

شوند. نتیجه در تصویر خواندن شدند و اکنون خوانده میتراست) قابلي کنگر(پردازش
شود.سمت راست دیده می

سرمایهویرایشدرانگلس-مارکسيمساله
ي نوشتهدستي انگلس از هفت شدهي ویرایششتهنوتر اشاره کردم، دستکه پیشچنان

انگلس کرد. آیا هاي زیادي از خود میباید پرسشمارکس ایجاد شده است، گروه ما می
؟ این موضوع نحو کافی در این ویرایش دنبال کرده است یا نهواقع مقاصد مارکس را بهبه

بار توسط کارل کائوتسکی در سال انگلس معروف است نخستین-ي مارکسکه به مساله
دانید، که میمطرح شد. چنانسرمایهجلد دوم4طالح ویراست مردمیاصدر به1926

از چه لحاظ متفاوت MEWبا MEGA«رانی خود بئاتریس بوویه همین پرسش را در سخن
ي اول مهم تلقی کرده لهمساي اندازههمانله را بهمساطرح کرد. گروه سنداي این م» است؟

است، 	مایهسر	هاي مجاز جلد یکمشامل تمامی متنMEGA II/5-II/1است. مثالً: مجلدات
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) و 1890) و چهارم (1883)، سوم (1872-1873)، دوم (1867هاي اول (یعنی ویراست
عنوان ). ویراست چهارم به1887ي انگلیسی ()، و ترجمه1875-1872ي فرانسوي (ترجمه

همهدر جهان ازاین همان متنی است که استفاده شد و 23جلد MEWاي در متن پایه
ي انگلیسی نظارت هاي سوم و چهارم را ویرایش و بر ترجمهتر است. انگلس ویراستمعروف

سازي گیري میان این سه متن وجود ندارد. انگلس هنگام آمادهکرد. هیچ تفاوت چشم
ي فرانسوي را ي ترجمهشدههاي بهبودیافته یا تصحیحویراست سوم آلمانی، بخش

تارش به ویراست گفایی از متن ویراست دوم آلمانی کرد. وي در پیشهگزین بخشجاي
ام مگر با این اطمینان که اگر نویسنده هم زنده یک واژه را تغییر ندادهحتا«گوید: سوم می

»زد.بود خود دست به این تغییرات می
فهرست «که ردولف هکر ویرایش کرده بود، فهرست مهمی با عنوان MEGA II/8در 
بینیم که مارکس با انتشار یافته است. در این فهرست می» سرمایهرات براي جلد یکمتغیی

کند دقّت به عباراتی در ویراست دوم آلمانی جلد اول اشاره میطور خاص و بهجزییات، به
ي فرانسوي جایگزین شوند. در این میان، من و هاي نظیر در ترجمهباید با عبارتکه می

ي این فهرست و عبارات ویراست سوم و چهارم ویراست ام به مقایسهبرلینیکاران هم
گیري انجامید که انگلس از فهرست مارکس انگلیسی پرداختیم. این بررسی به این نتیجه

کردن ویراست سوم استفاده نکرده بود.براي آماده
الت متحد یک نسخه از این فهرست را براي ف. آ. زورگه در ایا1877مارکس در سال 

این 1885را کامل کند. زورگه در اوت سرمایهي جلد یکمارسال کرد تا کار ترجمه
سازي ویراست چهارم توجه کمی به فهرست را نزد انگلس فرستاد. اما انگلس هنگام آماده

گونه ویراست دوم این فهرست نشان داد. بنابراین، آخرین وصیت خود مارکس که چه
بهبود یابد، در متن ویراست چهارم آن بازتاب کافی نیافته است.آلمانی جلد اول باید 

مجلدات مربوط است، دکتر کارل اریش فولگراف، ویراستارسرمایهکه به جلد سومجاییتا
MEGA II/4.2, II/14. II/15و سرمایههاي مارکس براي جلد سومنوشته، که شامل دست

کالم مارکس به«ي خود با عنوان مقالهاست، در1894ي انگلس در شدهویراست چاپ
ي انگلس شدهسوم از متن اصلی مارکس در ویراست چاپکند که یکروشن می» مارکس؟

تغییر کرده است.
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وجه تلهمسارمایه، به این دوم سمربوط به جلد MEGAکردن دو جلد ما هنگام آماده
ي این نوع قضاوت جدّي دربارهي عینی براي هر زیادي نشان دادیم. تا همین اواخر پایه

وجود نداشت.سرمایه 	ل در ارتباط با جلد دومئمسا

اضافیفهرستسه
) آیا انگلس 1ي مهم مطرح است. (جا سه نکتههاي گوناگونی دارد. در اینله جنبهاین مسا

) 2ي مارکس را در هنگام ویرایش خود رعایت کرد یا نه؟ (نوشتهساختار و عناوین دست
رایش خود مورد استفاده قرار ي مارکس را در وینوشتهکدام قسمت از کدام دستانگلس 
ي انگلس وشدهي ویرایشنوشتهتوان بین دستهایی را میچه تفاوت) 3(داد؟ 
MEGA II/12ترتیب، گروه سنداي هنگام آماده کردن ایني مارکس یافت؟ بهنوشتهدست

) را در 887-895، صص. MEGA II/12(ي ساختارهافهرست مقایسهتصمیم گرفت تا
ي له) در ارتباط با مسا896-934جا، صص. (همانفهرست منابع، و)1ي (لهارتباط با مسا

) تهیه 3ي (له) را در ارتباط با مسا934-1205جا، صص. (همانهافهرست تفاوت) و2(
کند.

ساختارهايمقایسهفهرست
سان هستند یا کند که آیا دو برداشت یکمیتعیین ي ساختارهافهرست مقایسهیکم،

هاي ها و بخشها، فصلایم که آیا تمامی عناوین پارهخیر. ما در این فهرست بررسی کرده
ي مارکس برابر نوشتهي انگلس با عناوین متناظر هفت دستشدهي ویرایشنوشتهدست

هستند یا نه.
منابعفهرست

ي مارکس در نوشتهکه چه قطعاتی از دستمروري است بر اینمنابعفهرست دوم،
ي انگلس استفاده شده است. چه جمالتی را انگلس از شدهي ویرایشنوشتهدست
کار برده است؟ آیا انگلس ي خود بهشدهي ویرایشنوشتهدستي مارکس در نوشتهدست

هاي ها انگلس متنپارههاي اصلی را تغییر داده است؟ در کدامنوشتهنظم قطعات دست
) 1دهد (اصلی مارکس را خالصه و کوتاه کرده و از این قبیل. این فهرست آشکار نشان می

ي انگلس با نظم متن اصلی خود مارکس شدهي مطالب در متن ویرایشکه نظم ارائه
دو وجود دارد.مورد اختالف بین آن700) بیش از 2منطبق نیست و (

هاتفاوتفهرست
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ي انگلس و شدهي ویرایشنوشتههاي بین دستتفاوتهاتفاوتفهرست سرانجام،
کلّی طورها را بهسازد. هنگامی که تفاوتهاي مارکس را در جزییات مستند مینوشتهدست

ها ها را به سه دسته تقسیم کرد. یک تفاوت مربوط به افزودهنتوان آگیریم، مینظر میدر
هاست.یا مکمل

(فصل دهیمجا نشان میهایی را که به بازنویسی مربوط است در ایننمونه از تفاوتیک 
اول، بخش اول):

II/12 (Produktionsweise(ي انگلسي ویرایش شدهنوشتهدست29خط 9ي در صفحه
، خطّ 691)، ص. II/11ي مارکس (نوشتهدستکهحالیدري تولید) نوشته شده است (شیوه

ي تولید).(دورهProduktionperiodeنوشته شده است 4-3
) به VIIي نوشتهي مارکس (دستنوشتهدست» ي تولیددوره«مورد اصطالح فنّی دراین

کرده است.رتغییي انگلسنوشتهدر دست» ي تولیدشیوه«
):19دهیم (فصل اکنون یک نمونه از تفاوت ناشی از حذف را نشان می

ي ) واژهII/12ي انگلس (شدهي ویرایشنوشتهاز دست24-25، خطّ 328ي در صفحه
Netto-Revenueي مارکس (نوشتهي زیر در دست(درآمد خالص) جایگزین جملهII/11 ،(

neat-revenueشده است:4-5، خط 706ص.  — und vom Standpunkt der einfachen
Konsumtion ist alle Revenue »neat revenue«–») و از منظر مصرف ـدرآمد خالص

)».ـ است» درآمد خالص«ساده کلّ درآمد 
از » درآمد خالص است«ي کل درآمد و از منظر مصرف ساده«ي مورد، جملهدراین
شده است.حذفي انگلسشدهمتن ویرایش19در یک بخش از فصل VIIIي نوشتهدست

):10سپس، یک مورد تفاوت ناشی از افزودن (مکمل) را نشان می دهیم (فصل 
,das) این عبارت II/12ي انگلس (شدهي ویرایشنوشته، از دست12-13، خطّ 161در ص. 

was ich Cirkulationskapital nennen will،ي مربوط به سرمایهخواهم آن را(که من می
، 143)، ص. II/11ي مارکس (نوشته(است) در دستistي بنامم) جایگزین واژهگردش

شده است.15خطّ 
در ») بناممي مربوط به گردشسرمایهخواهم آن راکه من می«ي مورد جملهدراین

شده است.افزوده10بخشی از فصل 
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دانید میکه جالب یک تفسیر بیافزایم: چنانهاي م به این نمونهامایل
»Cirkulationskapitalي دومي کلیدي پارهواژه» ي مربوط به گردش)(سرمایه	سرمایه		

اي است در شکلی متعلق به فرایند است. این سرمایه، سرمایه» برگشت سرمایه«یعنی 
دست بهییر جوهر و تغییر ناشی از دستگردش، متعلق به تغییر شکل توسط مبادله (تغ

است که با شکلی از سرمایه که به فرایند ي پولی ي کاالیی و سرمایهرو سرمایهشدن)، ازاین
ي مولّد، تفاوت دارد.تولید تعلق دارند یعنی سرمایه

مشخصاً مربوط به» ي مربوط به گردش)(سرمایهCirkulationskapital«ي کلیدي این واژه
رد. ما در بکار میشده بهي ویرایشنوشتهار در دستبانگلس است. او این اصطالح را ده

کس اصطالح ي کلیدي را بیابیم. مارتوانیم معناي این واژهي مارکس نمیشتهنودست
دار برد. انگلس آشکارا طرفه چهار معناي متفاوت به کار میرا ب» ي در گردشسرمایه«

هاي هایی که ناشی از داللتاست تا از سوءبرداشت» ي مربوط به گردشسرمایه«اصطالح 
توانیم از این است اجتناب کند. پس ما می» ي در گردشسرمایه«ضمنی متعدد از اصطالح 

عنوان سهم انگلس مستند کرد.بهتوانسوءبرداشت بپرهیزیم و این را می
چرا مورد است! 5000شده در این فهرست بیش از هاي گردآوريدر مجموع، کلّ تفاوت

مارکس ناقص بود و متن ـ هاي نوشتهچنین تفاوت بسیار زیادي وجود دارد؟ تمامی دست
هاي گوناگونی انسجامنتیجه، عدمهر بازنویسی تغییر کرده بود. دردراز جمله انشاي آن ـ

هاي وجود آمد. انگلس مجبور بود در متنتر و جدیدتر بهیمیهاي قدنوشتهبین دست
ي خود را از این هفت شدهي ویرایشنوشتهباید دستمارکس دخالت کند زیرا می

هیچ توضیحی MEGA II/12جا ایجاد شد. ما در ها از همینشته ایجاد کند. تفاوتنوتدس
هاي ل نظري ناشی از تفاوتسائي مها چه اهمیّتی دارند. بحث دربارهایم که این تفاوتنداده

متنی به خواننده واگذار شده است.
II/13MEGAمجلد

ایم:ي موارد زیر نوشتهدربارهMEGA II/13ي ویراستار ما در مقدمه
هاي پنجم و ششم، ي اول، فصلدو فصل آخر پارهسرمایهدوم ) انگلس در ویرایش جلد 1(

براي جلد مارکسIVنوشته هاي هفتم و هشتم، از دستي دوم، فصلو فصل آغازین پاره
IIي نوشتهبلکه باید دستIVي نوشتهجا انگلس نه دستر اینویرایش کرد. دسرمایهدوم

نوشته شده IVي نوشتهپس از دستIIي نوشتهداد زیرا دسترا مورد استفاده قرار می
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سرمایه 	توان در ویرایش انگلس از جلد دومي مارکس را نمیاست. بنابراین، تکامل نظریه
درك کرد.

ول انگلس مسو، سرمایهي سوم جلد دومهنگام آماده کردن فصل بیستم پاره	)2(
فصل را اي اینکرد که مارکس مفهوم پایهاي است. وي گمان میکنندهتعیینسوءبرداشت

هاي این فصل مرتکب اشتباه دلیل، در نظم و ترتیب چیدن متنهمینتغییر داده است. به
5پردازد.تفصیل به این موضوع میبهMEGA II/13ي ما در شده است. مقدمه

هانمایه
24افزوده شده است. در جلد MEGAاین، حاشیه و تعلیقات عظیمی به هر دو جلد برعالوه

MEW یادداشت هست که جلد دوم25فقط	گیرد. در دو جلد کنونی ما را دربرمیسرمایه
ي کلیدي در واژه240ي موضوعی، حدود ایم. در ارتباط با نمایهتوضیح نوشته600بیش از 

ي کلیدي وجود دارد.واژه700ما بیش از MEGAوجود دارد. در 24MEWجلد 
بار در فصل چهارم جلد دومفقط یک» داريسرمایه«، اصطالح سرمایهدر هر سه جلد

ایم و در توضیحات ي موضوعی به این مورد اشاره کردهآمده است. ما در نمایهسرمایه 
ایم.ي آن نوشتهدرباره

گزار شده است. برسرمایه اي هر سه جلدکرهيسمپوزیوم امروز به مناسبت تکمیل ترجمه
ي جنوبی با تکیه بر این ترجمه هاي شما در کرهرود که پژوهشصمیمانه انتظار می

مان براي شما در این تحقیق سودمند باشد.رفت کند. امیدوارم نتایچ مطالعاتپیش

منابع
Izumi Omura: Zum Abschluß der Veröffentlichung der verschiedenen Ausgaben
des Kapital in der MEGA2: von der 3. deutschen Auflage, der ,,Auflage letzter
Hand von Marx» (1984), zur 3. Auflage, ,,die dem le Willen des Autors zu einem
bestimmten Grad entspricht» (1991). In: MEGA-Studien 1994/2, Hrsg. von der
Internationalen Marx-Engeles-Stiftung, Berlin, 1995, S. 56ff.
Carl-Erich Vollgraf, Jürgen Jungnickel : «Marx in Marx› Worten»? Zu Engels›
Edition des Hauptmanuskript zum dritten Buch des Kapital. In: derselbe, S. 3ff.
Izumi Omura: Die Bedeutung der MEGA-Edition des Zweiten Bandes des Kapital.
Engels Redaktion und Druckfassung (Bände II/12, 13). In Pnakower Vorträge, Heft
135, Berlin, 2008, S. 58ff.
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Izumi Omura: Eigentliche Erörtrungsstruktur des 2. Kapitels (Abschnitts) des
,,Umschlages des Kapitals» in Ms. II: Engels sollte bei der Edition des 5. bis 8.
Kapitels der Druckfassung ihren Text nicht aus Ms. IV, sondern aus Ms. II.
übernehemen. In Beiträge zur Marx-Engels-Forschung . Neue Folge 2010,
Hamburg, im Druck.
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جهان از نگاه جنوب
بابک پاکزاد|گوي ایزوئه لئون با سمیر امینوگفت

بهشمانگاهکنم:تمرکزمرتبطامامجزاپرسشسهرويمصاحبهایندراممایل
فروریزييزمینهدرتاننظريوسیاسینهادپیشآن،تغییرامکاناتوجهان
منظرازویژهبهجهانی،چارچوبازتانتحلیل،آنازگسستوداريسرمایهنظام

جنوب؟اندازچشمونگاهازجهانوضعیتازشمااندازچشمخاورمیانه،وآفریقا
اي نیست، ضروري است موضوع را به سه براي پاسخ به این پرسش، که مطلقاً پرسش ساده

يکنندههاي مهم و تعیینتقسیم کنیم. نخست، بیایید بررسی کنیم: ویژگیبخش
داري معاصر؟ چه چیز طور عام، بلکه سرمایهداري بهي معاصر چیست؟ نه سرمایهدارسرمایه

که بگذارید بر ش چیست؟ دوم آناهايي آن وجود دارد؟ مشخصهحقیقتاً جدیدي درباره
من آن را ه چیزي بیش از یک بحران است ـ م کسرشت بحران کنونی تمرکز کنی

کنم. سوم، در این چارچوب بیایید تحلیل تعریف می» داري معاصرفروریزي نظام سرمایه«
ي مسلط و حاکم که شاملهمان سرمایهوهاي ارتجاعی حاکم ـ هاي نیرکنیم: استراتژي

شان در سرتاسر رتجعپیمانان موجهیِ امپریالیستیِ ایاالت متحده، اروپا و ژاپن و همسه
هایی پرداخت که مردم توان به چالشچیست؟ تنها با درك این مساله میاست ـجهان 

اند.جنوب، چه در کشورهاي نوظهور و چه دیگر کشورهاي جنوب، با آن مواجه
اي »فرضیه«متواضعانه، آن را که داري معاصر ـ تز من پیرامون سرشت نظام سرمایه

ایم. این داري انحصاري شدهي جدید سرمایهکه ما وارد مرحلهاستایننامم ـبحث میقابل
مایه، اکنون سرمایه تا حدي ي تمرکز سراي کیفیتاً جدید است، با توجه به درجهمرحله
کند.چیز را کنترل میي انحصاري عمالً همهشده که سرمایهممتراک

ت. در پایان قرن نوزدهم مفهوم جدیدي نیس» ي انحصاريسرمایه«تردیدي نیست که 
ساخته و پرداخته شد و در مراحل مشخص و متوالی طی قرن بیستم توسعه پیدا کرد؛ اما 

ي انحصاري دار شد. سرمایهي پدیي کیفیتاً جدید، مرحله1970-1980هاي با آغاز دهه
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کرد. در حقیقت، اکنون هیچ فعالیت چیز را کنترل نمیآن وجود داشت، اما همهازپیش
داري انحصاري ل از سرمایهاي وجود ندارد که خودمختار یا مستقدارانهاقتصادي سرمایه

ظاهر مستقل هایی را که بهآنکند، حتاچیز را کنترل میي انحصاري همهباشد ـ سرمایه
ي یافتهرسند. یک مثال از میان موارد بسیار، کشاورزي در کشورهاي توسعهنظر میبه

شده، سموم که در کنترل انحصاراتی قرار دارد که نهادها، بذرهاي اصالحداري است سرمایه
کنند.ي بازار را تأمین میدفع آفات نباتی، اعتبارات و زنجیره

انحصار «این تحولّی کیفی است که من آن را کننده است ـ اي قطعی و تعییناین مساله
ین اها گسترش یافته است. زهام؛ یعنی انحصاري که به تمامی حونامیده» یافتهتعمیم

کامالً ي نخست، دموکراسی بورژوایی وهلهی دارد. درآمدهاي ماهوي و مهمویژگی پی
هاي راست بود که معادل ائتالف-بر اپوزیسیون چپشود: اگر روزگاري مبتنیاثر مییب

شان از اقتصاد وبیش بورژوایی که هریک با مفاهیموبیش پرولتري، کماجتماعی، کم
ها در خواهان و دموکراتمثال، جمهوريشدند؛ اکنون، برايیگر متمایز میدسیاسی، از یک

گرایان در فرانسه،راستسارکوزيها و جریانسوسیالیستاوالندایاالت متحده، یا جریان
ها نسبت به اجماعی که تحت فرمان ي آندیگر، همهبیاناند. بهسانسان یا تقریباً یکیک

اند.رأيانحصاري است، هميسرمایه
که اثر شده، چنانزند. دموکراسیِ بیآمد، تحولی را در زندگی سیاسی رقم مینخستین پی

شود به یک مضحکه بدل هاي انتخاباتی در ایاالت متحده دیده میدر دور نخست رقابت
متحده را آمدهایی بسیار جدي دارد. ایاالت یافته پیي انحصاري تعمیمشده است. سرمایه

آمدي جدّي است زیرا دیگر دموکراسی راهی براي بدل کرده. این پی» هااحمق«به ملّت 
بیان و ابراز خود ندارد.

، مبناي عینی ظهور چیزي »یافتهداري تعمیمسرمایه«که استي این روند آندومین نتیجه
اي است ام. این نکتهخواندهژاپن -اروپا-وجهیِ ایاالت متحدهسه» امپریالیسم جمعی«است 

توانم از آن دفاع کنم: هیچ کنم، زیرا هرچند هنوز فرضیه است، میکه قویاً بر آن تاکید می
اي میان ایاالت متحده، اروپا و ژاپن وجود ندارد. اندك رقابتی در سطح اقتصادي تضاد عمده

ه از سوي ایاالت پیمانی با سیاست هاي مشخص شدوجود دارد، امّا در سطح سیاسی، هم
ي جامعه«چه ما چه سیاست جهانی باید باشد، بالفصل است. آني آنمثابهمتحده به

نامیم رونوشت گفتمان ایاالت متحده است: تنها در عرض سه دقیقه، می» المللیبین
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هاي اعظم نظیر امیر قطر و پادشاه سعودي حاضر سفراي اروپایی با برخی اضافات، دموکرات
نمایندگی سازمان ملل از کشورها کاریکاتور است.سازمان ملل وجود ندارد ـ شوند.یم

»  یافتهداري انحصاري تعمیمسرمایه«داري انحصاري به این تحول بنیادي، گذار از سرمایه
سبب اعمال ه ـ بهیافترو انحصارهاي تعمیمزآنکند که اتبیین میگرایی رااست که مالیه

امکان مکیدن بخش هرچه ـ هاي اقتصاديدر تمامی فعالیتچه هستکنترل بر هر آن
تري از ارزش اضافی تولید شده در سرتاسر جهان و تبدیل آن به سکوي پرش بزرگ

انحصارطلبان، سکوي پرش امپریالیستی را دارند که عامل نابرابري و رکود در کشورهاي 
ژاپن است.-اروپا-وجهی ایاالت متحدهشمال از جمله سه

برد. یا سر مید: این سیستم است که در بحران بهرساني دوم میمساله مرا به نکتهو این
ولید است؛ در این مفهوم که این نظام از بازتفروریزيیکاین فقط یک بحران نیست ـ 

دیگر، قربانی تضادهاي درونی خود است.بیانبهمبناي اصول خویش ناتوان است، خود بر
خاطر که زیر ضرب مردم است، بلکه بهینخاطر ابهنهیزد، راین سیستم دارد فرومی

اش در اعمال مدیریت براي تحمیل خود به مردم که به رشد اش. موفقیتموفقیت
قبول آور، که غیرقابلنظر اجتماعی ننگتنها از هایی منتهی شده که نهر نابرابريآوسرگیجه

اش نیست، بلکه روریزيحال، این دلیل فشود که قبوالنده شود. بااینتالش میاست و هنوز 
اش نیست.که این سیستم قادر به بازتولید خود برمبناي بنیادهاياستواقعیت این

کشاند که مربوط به استراتژي نیروهاي ارتجاعی له مرا به بعد سوم موضوع میاین مسا
اري ي انحصمسلط است. وقتی از نیروهاي ارتجاعی مسلط سخن می گویم، به سرمایه

راه با تمام ژاپن هم-اروپا-وجهیِ امپریالیستیِ تاریخی ایاالت متحدهي سهیافتهتعمیم
کنم که از قالبی به قالب دیگر در نیروهاي ارتجاعی متحدشان در سراسر جهان اشاره می

تجاع جهانی ي اراند و بخشی از این نظام سلطههاي هژمونیک محلی جمع شدهبلوك
غایت متعدد و در کشورهاي کنند. این نیروهاي بومی ارتجاعی، بهمیهستند و آن را حفظ 

اند.غایت متفاوتمختلف به
یافته در گرايِ تعمیمي انحصاريِ مالیهکه همان سرمایهاستراتژي سیاسی نیروهاي مسلط ـ 

با ـ ژاپن) است-اروپا-تاریخی (ایاالت متحده-وجهیِ امپریالیستیِ جمعیِ سنتیسه
ـها، دشمنان، کشورهاي نوظهورندبراي آنشود.به دشمنان تعریف میبخشیهویت

ها کمابیش نوظهور چین و بقیه نظیر برزیل و هند و دیگرانی که براي آندیگر،بیانبه
شوند.محسوب می
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که این پروژه اي دارد. قصد ندارم پیرامون ایني حاکم چین پروژهچرا چین؟ زیرا طبقه
که آن استچه مهم است اینیات شوم. آنکاپیتالیستی، وارد جزیستی است یاسوسیالی

مالی -ي انحصاريپذیرش اوامر سرمایهي آن کشور شامل عدماي دارد. پروژهکشور پروژه
هایی کند؛ مزیتش تحمیل میاهايوجهی است که خود را از طریق مزیتي سهیافتهتعمیم

هاي نابع طبیعی سیاره، کنترل رسانهرسی به مچون کنترل تکنولوژي، کنترل دست
هاي ي مالی و پولی جهانی، کنترل سالحشده، کنترل نظام ادغام…گروهی، تبلیغات و

چالش طلبیده است.سروصدا این نظام را بهکشتار جمعی. چین بی
کار چون پیمانهایی هست که همکار صرف نیست. در چین بخشچین دیگر یک پیمان

قیمت و هاي ارزانبازيفروشندگان اسباب، نظیر سازندگان وکنندفرعی عمل می
کاري فرعی ابزاري آسان که چین نیاز به ارز دارد و پیمانروستکیفیت. این تنها ازآنبی

اش و جذب شود. ویژگی این کشور توسعهجا ختم نمیبراي تأمین آن است. اما چین به این
طور که دست خویش است. چین آنبازتولید آن بهو رفته، توسعهیشآوري پسریع فن

نیست » ساخت در چین«و فقط کارگاه جهان نیست. بحث بر سر کنند فقطبرخی ادعا می
ها خاطر امکان یافته که آنهمه تنها بدیناست. این» وسط چینساخت ت«بلکه بر سر 

هاده که امکان شکلی متناقض مسیري بنا نسوسیالیسم بهاند:دست به یک انقالب زده
داري را ممکن کرده است.اي از سرمایهاجراي نوع ویژه

اگر بخواهم .گیرندي بعد قرار میظهور در ردهتمام کشورهاي نوباید بگویم که بعد از چین،
درصد 20درصد و بقیه 30درصد، برزیل 100باید بگویم که چین بندي کنم،ها را ردهآن

هاي کاران فرعی فعالیتیگر در مقایسه با چین، پیماننوظهورند. کشورهاي نوظهور د
ي هنگی میان سرمایهآهممنظور ایجاد جا که بهشوند: از آني محسوب میاقتصاد

البته …وجهی و کشورهاي نوظهور نظیر هند و برزیل ويِ سهیافتهمالی تعمیم-انحصاري
کارانی فرعی هستنتد.پیمانها هایی در مذاکرات وجود دارد، آنجز چین، حاشیهبه

وجهی بدل شده است. به این دلیل است که جنگ علیه چین به بخشی از استراتژي این سه
ي اعالم جنگ به چین، قبل از هاي بودند که از ایدهاي دیوانهبیست سال پیش، آمریکایی

کردند.که خیلی دیر شود، حمایت میآن
آمیز بوده شان چنین مسالمته سیاست خارجیروست کاند، ازهمینها موفق بودهچینی

بینیم که . میپیوندداست. اکنون روسیه نیز در گروه کشورهاي حقیقتاً نوظهور به چین می
کردن نیروهاي مسلح روسیه را ارائه داده و براي بازسازي نیروي پوتین طرح مدرنیزه
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اي واقعی در برابر قدرت ریزي کرده که وقتی بنا شود وزنهدریایی دوران شوروي برنامه
جا، سخن از این نیست اي مهم است. در اینلهکند. این مسامتحده ایجاد مینظامی ایاالت 

اندازش سوسیالیستی است یا نه. مساله بر سر این پوتین دموکرات است یا نه، یا چشمکه 
وجهی است.نیست بلکه بر سر امکان تقابل با قدرت سه

ها، و بسیاري دیگر ـها، ما مصرييشما اکوادوري ما ـ همهي جهان، کلّ جنوب،یهبق
داري انحصاريِ آییم. کشورهاي ما تنها و تنها به یک دلیل محلّ توجه سرمایهحساب نمیبه

تواند بدون کنترل ي انحصاري نمیما، زیرا سرمایهرسی به منابع طبیعیجمعی است، دست
را بازتولید کند. این تنها چیزي است که مورد و اتالف کل منابع طبیعیِ جهان خود 

ي انحصاري است.ي سرمایهعالقه
ها باید مطمئن شوند رسی انحصاري به منابع طبیعی، امپریالیستمنظور تضمین دستبه

آندره گوندر فرانکگونه که، آن»ي لمپنیتوسعه«که کشورهاي ما توسعه نیابد. بنابراین به 
ي آن در شرایط بسیار متفاوتی بحث کرده بود، البته فرانک دربارهرسیم ـ تعریف کرد، می

دهد که او توضیح میـعاریت گرفتمبهاما من این اصطالح را براي کاربرد در شرایط جدید 
-هنجاريي بیتوسعه است. توسعهاي که امپریالیسم براي ما دارد عدمطور تنها پروژهچه

زور منابع گاز، چوب یا ورشد قلّابی تامین شده به ضربفت، اي سرشار از نفقرزدگی خطه
یزي است که دارد فرو همان چاینرسی به منابع طبیعی ـراي دستبهر چیز دیگر،

پذیرند.ناپذیر است. مردم دیگر آن را نمیلحاظ اخالقی تحمّلریزد چراکه بهمی
التین ریشه داشت و اتفاقی ها در در آمریکاي نخستین موجدهد.ها رخ میپس فروریزي

اکوادور و ونزوئال رخ داد. اصالً اتفاقی اي نظیر بولیوي،نیست که در کشورهاي حاشیه
ل و کشورهاي دیگر خواهیم دید هاي دیگر را در نپابعد، نوبت بهار عربی رسید. موجنیست.

ي خاص رخ دهد.که این موضوعی نیست که تنها در یک منطقهچرا
دنیا چالش است. یعنی، این چالش را ند، این یکاقهرمان این مبارزاتبراي مردمی که

توان در چارچوب این سیستم گنجاند، در چارچوب تالش براي گذار از نولیبرالیسم، نمی
رانی شایسته، کاهش داري با چهره انسانی، ورود به منطق حکمیابی به سرمایهبراي دست

هاي مدیریت فقر مطلقی ها همه شیوه، زیرا این…وکراتیزه کردن زندگی سیاسی وفقر، دم
.ي همین منطق استاست که نتیجه

که این فقط یک استـ اینیگاهی عمدتاً متمرکز بر جهان عرباز جاگیري من ـ نتیجه
اي بزرگ براي مردم. من از انقالب سخن ي تاریخی است، لحظهبحران نیست، یک لحظه



سمیر امینگوي ایزوئه لئون باوگفت|196

اکنون شرایط عینی براي استفاده کنم. همز این اصطالح سوءخواهم اچه، نمیگویم. اگرمی
داري در ابعاد وسیع وجود دارد. سرمایهي اجتماعیِ بدیل و ضدّهاي گستردهساختن بلوك

افکنیم.ورزي وجود دارد تا راهی رادیکال را پیشرایطی براي جسارت

اي است از:ترجمهباالگويوگفت
The World Seen from the South: Interview with Samir Amin by Irene León,

MRZine.
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مالیه، نفت و بهار عربی
پرویز صداقت|آدام هانیه

کاري خلیج شش دولت شوراي همنقش مهم2011هاي عربی ویژگی بسیار بارز شورش
ـ بوده است. ي عربی، قطر، بحرین و عمانفارس ـ عربستان سعودي، کویت، امارات متحده

اي امریکا و اروپا به عنوان مجاري سیاست خاورمیانهها، بهها، این دولتجریان خیزشدر
اي از ابتکارات دیپلماتیک و سیاسیِ آشکار مبادرت کردند و درصدد تضعیف و مجموعه

ها، لتسه مورد از این دو1فرونشاندن سوگیري رادیکال مبارزات در سرتاسر منطقه برآمدند.
هایی بودند که با تر بحرین، خودْ شاهد خیزشمهمهمهربستان سعودي، عمان و ازع

هاي غربی از رو شد. دولتها روبهانگیز رسانهسرکوب خشنِ دولتی و سکوت شگفت
صراحت به وضع موجود اولویت دادند و ن صریح این سرکوب سرباز زدند، بهساختمحکوم

اي هرا مسدود سازند. اولویتِ پشتیبانی از نظام» رژیمتغییر «تالش کردند هر امکانی براي 
خود این منطقه در پشتیبانی از منافع امریکا و اروپا در سلطنتی خلیج فارس ـ و نقش مهم

هایی از اهمیتِ کانونی کشورهاي این منطقه در درك سیاسِت منطقه ـ بار دیگر نشانه
ي مدرن است.خاورمیانه

اي که در پی بحران اقتصادي ي منطقهتمایز هردم فزایندهاین نقش سیاسیِ کانونی با
انداز مکاري، چشجهانیِ اخیر پدیدار شد در تقابل قرار دارد. در خود کشورهاي شوراي هم

اي هاي بزرگ چندرشتهکاري سنگین برخی شرکتسبب بدههاي سنگین مالی بهخسارت
)Conglomerate مهمی در تقویت جایگاه طبقات مسلط در ) وجود دارد، امّا بحران تأثیر

کاريْ ي شوراي هممنطقه داشته است. ماهیتِ آرایش طبقاتی در کشورهاي حوزه
راه حمایت همپذیر ساخته و بهمهاجر را امکانجایی فضایی بحران بر روي کارگرانجابه

دي از که تا حدود زیاستامعناي آنترین واحدهاي صنعتی و مالی بهرگدولتی از بز
است. این تقویت هاي افول اقتصادي حفاظت شده نخبگان منطقه در برابر بدترین جنبه

گیر سطوح زندگی در شدن چشمکاري در تقابل با وخیمداريِ کشورهاي شوراي همسرمایه
سایر کشورهاي خاورمیانه است. در کشورهایی مانند مصر و تونس و یمن و اردن، بحران 
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چنان دارد. سقوط صادرات کاال، افول وجوه ارسالی داشته ـ و همجهانیْ تأثیر قاطعی
معناست که رشد غذا و انرژي، بدانهاي روبهراه با قیمتهاي مالی، همکارگران و جریان

ي متفاوت هاي جمعیت خاورمیانه خیلی سخت ضربه خوردند. این تجربهفقیرترین بخش
یابی نسبیِ نخبگان کشورهاي شوراي قدرتيدهندهتنها نشاننهبحران در طول منطقه

بین این کشورها و یابندهکاري خلیج فارس در خود منطقه، که نیز شکاف گسترشهم
گاه مسلّط خلیج فارس در هاي خاورمیانه است. بنابراین در پی بحران جایدیگر دولت

طور کلی تقویت شد.منطقه به
کاري در محاسبات استراتژیک امپریالیسم، شوراي همهاي رغم اولویت دولتاین، بهبرعالوه

ها تا حدود زیادي هاي منطقه در بررسی رادیکال شورشي پیچیدگیجانبهتحلیل همه
خلیج فارس کاري شدت پروبلماتیکی است. شوراي همغایب بوده است. اینْ شکاف به

ي اصلی انباشت و هدهد؛ این شورا هم منطقي امپریالیسم در جهان عرب را شکل میهسته
کاري در امور منطقه هم پیوندگاه اصلی با اقتصاد جهانی است. جایگاه محوري شوراي هم

هاي ز مقیاسهاي ملی جدا اخارومیانه را نباید صرفاً تراکم دولتکهاستآنیادآور 
دهند هایی که منطقه را تشکل مینظر گرفت. بلکه، هریک از دولتاي و جهانی درمنطقه

خود در تعامل با بازار ينوبهاند که بهداريتر سرمایهگستردهپیوند درونی با بازتولید در
ها که مراتب تودرتوي دولتطریق درك شوند. این سلسلهایناند و باید ازانی جاي گرفتهجه

اند، چارچوبی براي تفسیر سیاست غرب در قبال کاري تمرکز یافتهحول بلوك شوراي هم
2، لیبی یا هریک از دیگر کشورهاي خاورمیانه است.مصر، تونس

شود بالغ بر کاري ـ که برآورد میالعاده زیاد نفتِ کشورهاي شوراي همي فوقعرضه
روشنی اهمیتی کانونی در محاسبات هاي آتی است ـ بهچهارم تولید جهان در دههیک
شود از موضوع اله کوشش مییابد. اما در این مقداري میبردي کشورهاي اصلی سرمایهراه

کاري خلیج فارس در شود که مرکزیت شوراي همنظر شود و ادعا میطور کلّی صرفنفت به
داري یافت ـ توان در دو گرایش ماندگار سرمایهمراتب بازار جهانی را در نهایت میسلسله

درات کاالیی اي به صاها اهمیت ویژهگرایی سرمایه. این گرایششدن و مالیهالمللیبین
دهد. این دو عاملْ خلیج فارس خلیج فارس و مازادهاي مالی در اقتصاد سیاسی جهانی می

ي ي اقتصاد سیاسی جهانی در دههبندي خاص قدرت که مشخصهرا ـ با ورود آن به پیکره
اي در بازار جهانی متبلور ساخته است. نظم جهانی با نطقهي مثابهبهاخیر بوده است ـ

گرفته از تولید ارزش ي سرچشمه المللی سرمایههاي بیناش مدارامریکا که نشانهرهبري 
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ي رفته، تا حدّ زیادي متکی به منطقهداري پیشدر آسیا تا تحقق آن در کانون سرمایه
ي قدرت ایاالت متحده سلطهه در این ساختار جاي گرفته و تحت خلیج فارس بوده ک

است.
هاي مارکسیستی نظر دارد به فراتر از تحلیلبخشی از این چارجوب دريمثابهاین تحلیل به

کند و بار دیگر بر و جریان غالب برود که صرفاً خلیج فارس را منبع عظیم نفت ارزیابی می
شود نشان داده می3شود.گیري طبقه و دولت در منطقه متمرکز میي شکلخود فرایندها

فارس در بازار جهانی فرایند آرایش طبقاتی را که ي خلیجگیري کشورهاي حوزهکه جاي
داري تري با حفظ مستمرِ سرمایهطی آن بخشی از جهان عرب پیوند نزدیکِ هردم فزاینده

اش این بوده که منافع طبقات حاکم در در مقیاس جهانی داشته تسریع کرده است. معناي
ی است ـ فرایندي که انباشت طور کلّیماً در برابر فرودستان منطقه بهخلیج فارس مستق

ي یابندههاي خاورمیانه و ائتالف تعمیقي خلیج در اقتصاد دیگر دولتي سرمایهفزاینده
قدرت سیاسی و نظامی امریکا آن را تقویت کرده است. این هاي این منطقه با طرحدولت

ی هاي عربی پدیدار شده و دلیل غاییِ نقش کانونچارچوبی است که در آن شورش
ي خلیج فارس در پشتیبانی از منافع امپریالیستی در منطقه است.کشورهاي حوزه

جهانیبازارومالیهشدن،المللیبین
گونگی هي محوري مباحث مارکسیستی معاصر در مورد سرشت اقتصاد جهانی چمایهدرون

بازار جهانی شان بامراتبی و رابطهدهیِ سلسلههاي با سازماني دولتدرك تعامل دوجانبه
اند که تفکر اي بحث کردهشکل متقاعدکنندهگران بهداري است. طیفی از پژوهشسرمایه

مشغولی با این مضمون است و ـ برخالف باورهاي گسترده ـ ي دلدهندهخود مارکس نشان
داري دازي بازار جهانی سرمایهپرنیست بلکه نظریه» اقتصاد ملّیِ بسته«ي آغازین وي نقطه

از طریق درك حرکت انتزاعی انباشت در سطح بازار جهانی است که 4طور کلّی است.به
توان تفسیر کرد. جزء الینفک چنین رویکردي مفهوم داري را بهتر میي ملّی سرمایهتوسعه
پیوسته و از طریق همدر میان مرزهاي ملّی بهالیسم است ـ که در آن گردش سرمایه امپری

کند.ها را بازتولید میمراتبفضاهاي جغرافیایی متفاوت سلسلهانتقال ارزش بین 
هاي ملّی دادن بازار جهانی در کانون هرگونه ارزیابی نظري از دولتآمدهاي جايیکی از پی

مشهور است که مارکس با این 5شدن است.المللیتمرکز ضروري بر گرایش سرمایه به بین
فضایی را در برابر دادوستد، یعنی مبادله، از میان هر مانع«داري در عمل گفته که سرمایه

که سرمایه چنانهم[…کندي زمین را براي بازارش تسخیر میدارد و تمامی کرهبرمی
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این فرایند روشن 6»کندتر بازار تقلّا میبیشي گسترش هرچهزمان براهم]یابدتوسعه می
گستراند، مناسبات اش را میفضاییرسیداري دستسرمایهکهچنانهمدهد که را شرح می
داري در حرکت شود. سرمایهتنیده میشکل روزافزونی در سرتاسر زمین درهماجتماعی به

کند به عقب عمل میناگزیر مرزهاي فضایی را که از طریق آنبراي افزودن بر ارزش، به
گردش (مانند هاي مختلف کوشد زمان گردش بین لحظهزمان میحال همعینراند و درمی

شدن المللیا کاهش دهد. بنابراین بینهاي تحقق آن) رهاي تولید خود ارزش یا لحظهلحظه
ها، قوانین یا نیروهاي نهادي) نیست بلکه ي سیاستزا (یعنی نتیجهنسبت به سرمایه برون

دارد ماندگار است.	هستی	سرمایهيمثابهاي که سرمایه بهدر شیوه
گرایی، دارد. مالیه، تباط نزدیکی با ویژگی دوم گردش سرمایه، یعنی مالیهشدنْ ارالمللیبین
ویژگی ماندگار حرکت سرمایه در مسیر گردش آن رشد يمثابهشدن بهالمللیچون بینهم
سبب این کند که بهاي عمل میوانع بالقوهیابد. در این حالت، مالیه براي غلبه بر ممی

ظر زمانی و از ن«بر مراحلی است که حرکت سرمایه مبتنیشود که واقعیت پدیدار می
موانع این 7شوند.الجمع پدیدار میهاي خاصِ مانعهفراینديمثابهفضایی جدا هستند و به

تولید دهد که حرکت سرمایه ویژگی ضروري هستی آن است (ارزشْ نخست باید مینشان
که سرمایهْ ارزش است (درحالیتی حال نفیِ همان هسعینشود و سپس تحقق یابد) و در

ي پولی از بخشی از ي سرمایهگیري دوبارهبا جهت	8شود).حرکت است تولید نمیدرحال
شود.ي خودِ گردش سرمایه میمدار به بخش دیگر، مالیه جایگزین این سرشت ناپیوسته

اخیر اهمیّت ي ویژه در دو دههشدن بهالمللیبرد و تعمیق بیننقش مدار مالی در پیش
ه تحت نولیبرالیسم توسعه یافت ي اقتصاد جهانی کمراتبی ویژهیافته است. ساختار سلسله

کند ـ ي تولید عمل میهي پیچیدهاي ملّی در زنجیرهجهت ادغام شدیدتر تمامی دولتدر 
هاي پیوند بخشیدن به سرمایه در سازد و راهترتیب کشورهاي جنوب را مطیع میاینو به
زدن لی و ابزارهاي جدید مالی، با گرههاي پوسازد. جریاناسر بازار جهانی را ضروري میسرت

دیگر، عامل کلیدي براي غلبه بر هاي مختلف تولید، تحقق و سوداگري مالی در یکلحظه
این، ابزارهاي مالی برشدند. عالوهفرایند پدیدار میموانع گردش سرمایه بودند که در این 

راه با نوسانات ارزش را که طی زمان داران را قادر ساخت ریسک همها سرمایهمانند مشتقه
ین فرایند از طریق افزایش ا9دهد مدیریت (و روي آن سوداگري مالی) کند.و فضا رخ می
گذاري خارجی در اوراق بهادار گذاري مستقیم خارجی و سرمایههاي سرمایهشتابان جریان

هاي خصوصی که چنین گسترش جهانی بازارهاي اوراق بهادار و بنگاهدر میان کشورها و هم
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ي پولی با پیوستن رو، شکل سرمایهاینکنند بازتاب یافت. ازستد میدر ابزارهاي مالی دادو
ي در گردش، تولید و تحقق ارزش ي ثابت و سرمایهتغییر گردش سرمایههاي درحالزمان

ازد و خلق ارزش در گذشته و آینده را با هم گره سدر طی مدارهاي مختلف را مرتبط می
اي جغرافیایی این مدارهاي سرمایه در فضاهاي مختلف، در یک فضکهچنانهمزند. می

تري با بازتولید سرمایه در مقیاس جهانی شوند پیوند نزدیکتنیده میخاص، درهم
بخش ضروري فرایند توان ي اخیر را میسخن کوتاه، گسترش مالیه در دوره10یابند.می

شدن تحت نولیبرالیسم دانست.المللیي بینیابندهتعمیق
جهانیبازاردرفارسخلیججایگاه

يمثابهگرایی براي درك اهمیت نفت بهلیهشدن و ماالمللیي بینفرایندهاي پیوسته
انی هایی که طی آن خلیج فارس در بازار جهو بنابراین شیوه» ي ثابتِ در گردشسرمایه«

هاي ي بعد از جنگ دوم جهانی، با گسترش شرکتادغام شده است اهمیّت دارد. در دوره
المللی، ت صادرات بینسمگیري تولیدشان بهي دریاها و جهتامریکایی به فراسو

هاي امریکایی، با نرخی ، شرکت1964و 1959شدن باشتاب پیش رفت. بین المللیبین
ي هاي تابعهبرابر نرخ پیش از جنگ، شرکت10درصد ساالنه، یعنی بیش از 300بیش از 

هاي جدید صنعتی در این زمان پدیدار شد که خشب11المللی تأسیس کردند.بین
		،داو	هاي امریکایی مانندشان صنعت پتروشیمی بود که تحت رهبري چندملیّتیترینمهم

بخش پتروشیمیْ کاالهاي صنعتی مانند پالستیک، بودند. 	اویلاستاندارد	و	کاربایدیونیون
12ها را جایگزین مواد طبیعی ساخت.کنندهكها، کودها و پاکشفیبرهاي سنتتیک، آفت

ونقل را ضروري ساخت. دهی بخش حملچنین بازشکلشدن سرمایه همالمللیبین
س از جنگ ي بالفاصله پشکل گرفت، در دوره» جهانی«نخستین بازارهاي کهچنانهم

ي در چارچوب برنامهکهچنانهمانتقال زمینی و هواییِ تجاري در مقیاس بزرگ رشد کرد. 
شد، تولید انبوه خودرو ها در سرتاسر اروپا ساخته میبازسازي به پشتیبانی امریکا کارخانه

توسعه پیدا کرد.
موادّ خام بود. هاي انرژي و ي این تحوالت دالّ بر تقاضاي فزاینده براي دادههمه

گیري جهانی بود ـ بر مدارهاي تولید با جهتکه مبتنیجا شدن ـ دقیقاً از آنالمللیینب
کاالي «، نفت سیون براملیيگفتهطلبید. بهانرژي را میافزایش بسیاري در استفاده از

تراکم انرژي در نفت بیش از دیگر منابع رقیب انرژي بود، و13ي شده بود.»استراتژیک
آل بود. نفت و گاز طبیعی براي تولید مشتقات آن براي تأمین سوخت خودرو و هواپیما ایده
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اي انرژي ي پایهونقل موادّ اولیهها و حملصنعتی و براي صنایع جدید مانند پتروشیمیایی
کرد. در آغاز، بخش اعظم تولید نفت جهان در اروپا و ایاالت متحده ضروري را فراهم می

روشن شد که 1930و 1920هاي بود، اما در پی موج اکتشافات در طی دههجاي گرفته
تر منطقه ي خلیج فارس ـ عربستان سعودي، کویت، عراق، ایران و کشورهاي کوچکمنطقه

خاورمیانه 1969ها هستند. تا الوصول هیدروکربنترین منابع ارزان و سهلي بزرگـ دارنده
ي نفت ایاالت متحده و امریکا را پشت سر گذاشت و تا نیمهي مهمکنندهعنوان عرضهبه

14ها بود.تولید در خاورمیانه معادل مجموع تولید آن1970ي دهه

داري ي خلیج فارس در سرمایهشدن سرمایه متکی بر ادغام منطقهالمللیبنابراین بین
ي امریکا بر سلطهدر جهت ناگزیر ي بنیادي قدرت امریکا بهمنظور، شالودهجهانی بود. بدین
هاي منطقه در نظم جهانی به رهبري امریکا طور خاص جادادن دولتخاورمیانه و به

هاي این اما با توجه به هدف15انجامید. داستان این سلطه در بسیاري جاها بازگو شده،
ال چه اهمیّت دارد تأکید بر آن است که نفت دلیل بالفصل سیاست امریکا در قبمقاله، آن

که پالوا گفته است منطقه است ـ دگرسانی بازار جهانی خود حاصل کاالي نفت است. چنان
يمثابهبر نفت بهزیادي مبتنیتا حد» ي اجتماعیودگستريِ سرمایهشدن خالمللیبین«

ي اولیه) است. این عنوان مادهعنوان انرژي و خواه بهي ثابتِ در گردش (خواه بهسرمایه
گونه کند چهمیمناسبات اجتماعی مبناي سرشت بازار جهانی است که تبییندگرگونیِ 

ي خود بازار جهانی شکل گرفت.وسیلهخلیج در واقع به
امریکامالیقدرتوفارسخلیج

یدا کرد و در این زمان است تري پاهمیّت بیش1970ي شدن در دههالمللیاین فرایند بین
ها مانند گرایی پدیدار شد. تغییر در سیاستارس در مالیهطور مشخص اهمیّت خلیج فکه به

ي اصطالح بازار اروپایی، گسست پیوند پایهي بازارهاي مالیِ مناطق آزاد در اروپا، بهتوسعه
هاي گذاري خارجی جریان، و آزادسازي قوانین سرمایه1971دالر ـ طال توسط نیکسون در 

هاي امریکاي شمالی، اروپا شرکتکهچنانهم16ند.سرعت افزایش یابمالی را قادر ساخت به
خود را تأمین مالی کنند و انگیزي وام گرفتند تا گسترش جهانی و ژاپن مقادیر حیرت

بشوند، این تغییرات در بازارهاي مالی به تعمیق » چندملیّتی«طریق حقیقتاً ایناز
شدن کمک کرد.المللیبین

ي نفت در ی براي کشورهاي تولیدکنندهآمدهاي بسیار مهمپیرشد مالیه لحابرتري در
، کشورهایی مانند عربستان سعودي و کویت 1970ي خلیج فارس داشت. تا اوایل دهه
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تري از ها سهم بزرگهاي امریکایی و اروپایی بستند که به آنقراردادهاي بهتري با شرکت
، 1979و بار دیگر در 1973در پی رشد شدید قیمت نفت در 17داد.درآمدهاي نفتی می

این کشورها شروع به دریافت مقادیر انبوهی پول کرده بودند ـ که اکنون به دالرهاي نفتی 
ها از طریق بازارهاي مالی در اروپا و سایر جاها بار دیگر به مصطلح شده بود ـ این پول

ی براي اعتبار فراهم کرد ع مهمرو منباینو ازگرفت ها سو میهاي چندملیّتی و بانکشرکت
18شدن بود.المللیي بینکه پشتوانه

این، در مورد کشورهاي فقیرتر امریکاي التین، افریقا و آسیا که در پی افزایش بهاي برعالوه
هاي امریکایی با بازیافت دالرهاي نفتی هاي هنگفت مواجه شده بودند، بانکنفت با کسري

خود سالحی شد که نهادهاي مالی ينوبهها را گسترش دادند. این بدهی بهنوام به آ
المللی پول از آن بهره بردند تا این کشورها را المللی مانند بانک جهانی و صندوق بینبین

روي مالکیّت خارجی بگشایند و تولیدي، مالی و تجاري خود را بههايمجبور کنند بخش
19سرمایه را شتاب ببخشند.شدن المللیبنابراین بین

تحملّ بار انجام «ي دولت امریکا که ها با نقش ویژهزمان رخ نداد. ایناین فرایندها هم
صورت کلّی را برعهده داشت ـ و از ظرفیّت و استقالل این کار برخوردار مدیریت سیستم به

براي تقویت قدرت طرق مختلف اهمیّت حیاتی راهبري و هدایت شد. خلیج فارس به20»بود
که تجارت جهانی نفت که با واحد پولی ن دوره داشت. نخست، با تضمین اینامریکا در ای

ترین ش بنیان تجارت مهمایافت که پول رایجشد، دولت امریکا اطمینان میدالر انجام می
عربستان داري امریکا، به ، مایکل بلومنتال، وزیر خزانه1978کاالي جهانی است. در مارس 

شان را صرفاً با هاي مذاکره کند تا نفتسعودي پرواز کرد تا در مورد قراردادي با سعودي
ي نظامی و سیاسی به عربستان هاي گستردهمقابل، ایاالت متحده کمکدر21دالر بفروشند.
ي نفت ترین تولیدکنندهعنوان بزرگبهها از نفوذشاننهاد کرد. سپس سعوديسعودي پیش

گذاري نفت با ي نفت، از قیمتممانعت از اقدام اوپک، کارتل کشورهاي تولیدکنندهبراي 
22سبد متنوعی از ارزها استفاده کرد.

این، ایاالت متحده اطمینان یافت که دالرهاي نفتی که در خلیج فارس انباشته شده برعالوه
گذاري شود. خزانه ـ سرمایههاي بانکی دالري، سهام و اوراقدر دالر امریکا ـ حساب

اي بین دولت سعودي و نامه، موافقت1974کرده است در مستنداسپیرو یویددکهچنان
اي داري امریکا حاصل شد که طی آن عربستان سعودي از طریق ترتیبات محرمانهخزانه

حراج گذارد تا صرف خرید اوراق خزانه خارج ازمیلیاردها دالر نزد فدرال رزرو سپرده می
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ها، با توافق در مورد سعودي«نویسد که اسپیرو می	23معمولی چنین اوراق بهاداري شود.
عنوان پول فظ دالر بهی در حمهمگذاري چنین هنگفتی در دالر، اکنون سهم سرمایه
درصد درآمد دولت سعودي را تشکیل 90دالر 1979در …المللی داشتندي بینذخیره

هاي سعودي با واحد پولی دالر گذاريدرصد سرمایه83در همان زمان تقریباً …داد، ومی
تا 1873ي شده به دالر امریکا در فاصلهداريدر سطح اوپک، در کل، ذخایر نگه24».بود

عنوان ترتیب، نخست بهبدین25درصد افزایش یافت.93درصد کلّ ذخایر به 57از 1978
ي مازاد، خلیج انگیز سرمایهعنوان منبع حیرتگاز و دوم بهي اصلی نفت و کنندهعرضه

داري معاصر شد.ي کلّی سرمایهکننده براي توسعهي جغرافیایی تعیینفارس، منطقه
2000ازبعديدورهو»سازيجهانی«

داري در مناسبات گراییِ سرمایهشدن و مالیهالمللیهاي بینهایی که طی آن گرایشروش
2000ي بعد از نحو نمایانی در دورهمعاصر جهانی تبلور یافته است بهبا بازارخلیج فارس

جایی بخش اعظم تولید ویژه، جابهي این دوره ـ بهکنندههاي تعییننمایان است. ویژگی
ها در کننده و بدهی شرکتي بدهی مصرفکنندهصنعتی جهانی به آسیا و نقش تعیین

داري ـ پیوند عمیقی با جایگاه خلیج ي سرمایهرفتهیشحفظ سطوح مصرف در کشورهاي پ
زمان به تحولّ خود خلیج فارس کمک طور همدر اقتصاد سیاسی جهانی دارد و بهفارس 

کرده است. نخست، صادرات کاالیی خلیج فارس براي تسهیل الگوهاي جدید 
هاي جریاناش گسترش صنایع آسیایی است ضروري بود. دوم،شدن که نشانهالمللیبین

مالی از خلیج فارس به بازارهاي ایاالت متحده براي حفظ مصرف ناموزون و متکی بر بدهی 
است اهمیّت مبرم دارد.2000ي بعد از که ویژگی دوره

شدن بخش اعظم صنعت جهانی در آسیا، صادرات نفت و گاز خاورمیانه به المللیبا بین
پنجم افزایش یافته و حدود یک2006تا 2000شرق روگرداند. مصرف انرژي جهانی از 

، چین سومین 2006تا 26خود اختصاص داد.درصد افزایش جهانی را به45تنهایی چین به
رغم این واقعیّت که این کشور خود ي بزرگ نفت در سطح جهانی شد، بهواردکننده

رود. شمار میي نفت در جهان بهمین تولیدکنندهي ذخایر بزرگ است و ششدارنده
ي خلیج فارس براي تأمین تقاضاي عظیم چین براي نفت اهمیّت دارد. صادرات از منطقه

از خاورمیانه بوده و عربستان 2006وبیش نیمی از واردات نفت خام چین در سال کم
درصد) و عمان و امارات نیز منابع مهم 16ترین منبع واردات (با حدود سعودي بزرگ

، رامکوآگويچنان افزایش یافته بود و یک سخنهم2010سطوح در اوایل این27اند.بوده
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ي نفت عربستان سعودي افشا کرد که صادرات نفت این کشور به چین شرکت تولیدکننده
28تر شده است.از میزان صادرات به ایاالت متحده بیش

چرخش تجارت خلیج فارس به شرق به نفت و گاز محدود نیست؛ این چرخش در صادرات 
محصوالت پتروشیمی منطقه که نقش مبرمی در موادّ خام صنایع چین دارد نیز بازتاب 

درصد 48درصد پی.وي.سی و 45تیلن، درصد پلی42، چین حدود 2004یابد. در می
منبع بخش اعظم این 29شده بود، وارد کرد.استیرن را که در سطح جهانی مبادله پلی

اي عربستان ي خلیج فارس بود؛ شرکت صنایع پایهي پتروشیمی منطقهمحصوالت پایه
، نیمی از 2009ترین بنگاه پتروشیمی در خاورمیانه، در اواخر سعودي (سابیک)، مهم

الگو کماکان هاي صنعتی اینبینیبرمبناي تمامی پیش	30ش را به آسیا فرستاد.اصادرات
ي آتی بینی کرده است که طی دههپیشموبیلاکسوناستمرار دارد؛ در حقیقت رییس

31چهارم صادرات پتروشیمی جهان باشد.ي سهکنندهخاورمیانه عرضه

نفتیدالرهايجریان
ي گسترش صنایع با مرکزیت بنابراین، این تحوالت در صادرات انرژي و پتروشیمی پشتوانه

ي اتکایی است که این مرحلهي خلیج فارس نقطهبود. منطقه2000ي بعد از آسیا در دوره
جدید اقتصاد جهانی حول آن متمرکز شده است ـ صادرات کاالیی این منطقه انرژي و موادّ 

حال، نقش عینشدن است. درالمللیسترش بیني گکنندهکند که مهیّایخامی را فراهم م
موازات اهمیّت این منطقه المللی شدن بهالگوهاي جدید بینبخشی بهخلیج فارس در توان

سمت جایی انرژي و صادرات این منطقه بهکه جابهدر فرایندهاي مالی جهانی است؛ چنان
هنگ بوده است.آادش همي مازشرق با افزایش شدید سرمایه

دالر تا 76/9(از هر بشکه 2007تا نوامبر 1999وبیش ده برابري بهاي نفت از رشد کم
شود طی در رشد جریان دالرهاي نفتی بود ـ برآورد میدالر) نخستین مرحله32/90

درصد رشد کرد.27ي نفت با نرخ ساالنه درآمد کشورهاي صادرکننده2007-2002
رخ داد که قیمت جهانی نفت در 2007-2008دومین مرحله در پی بحران مالی جهانی 

50دالر افزایش یافت و درآمدها 145گیر به اوج هر بشکه شکلی چشمبه2008ي ژوییه
هاي جدید دالرهاي نفتی عمدتاً به غرب و به بازارهاياین موج32تر رشد کرد.درصد بیش

وکارهاي امریکایی کنندگان و کسبعنوان اعتبار به مصرفکه بهمالی امریکا جریان یافتند
گرایی اقتصاد جهانی در بازیافت شد. بنابراین یک ویژگی محوري این شکل خاص مالیه

رخ داد.2000ي بعد از دوره
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ـ تفاوت بین سطح » اثر دالرنفتی«چه را که ، آنگروپسیتی، تحلیلگردیوید البین
آساي قیمت جهانی نفت ـ و افزایش آن در پی رشد شهاب1990ي دالرهاي نفتی در دهه

نقدینگی 2006تا 2000ي البین، از گیري کرده است. براساس محاسبهخواند اندازهمی
ي بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز بالغ بر اضافی ناشی از کشورهاي تولیدکننده

، 2006تا 2002ي ي خلیج فارس در دورهمیلیارد دالر بوده است. تنها در منطقه1002
این نقدینگی در افزایش سریع در مازاد 33میلیارد دالر نقدینگی اضافی ایجاد شد.510

المللی پول آن را در سال هاي خلیج فارس بازتاب یافت که صندوق بینحساب جاري کشور
درصد تولید ناخالص داخلی برآورد کرد که باالترین سطح در میان 22معادل 2007

34تمامی مناطق در جهان است.

هاي خارجی در کشورهاي کانونی مانند سهام، بخش اعظم این مازاد براي خرید دارایی
کند الملل برآورد میي بینغالت مورد استفاده قرار گرفت. انستیتو مالیهاوراق قرضه و مست

هاي شوراي هاي وابسته به دولتهاي مرکزي و صندوقهاي خارجی بانککه دارایی
میلیارد دالر در اوج 1600به 2002میلیارد دالر در پایان 500کاري خلیج فارس از هم

اما این ارقام تنها شامل دارایی خارجیِ در 35افزایش یافت.2008ي بهاي نفت در ژوییه
هاي خصوصی گذاريشد که اگر سرمایه، برآورد می2007مالکیت دولت است. در پایان 

گذاري خارجی اضافه شود به هاي حاکم به مقدار کلّ سرمایهها و افراد یا خانوادهشرکت
هایی است که بانک مرکزي ش از داراییاین رقم بی36رسیم.میلیارد دالر می2200رقم 

2008هند در داري کرده است و از مجموع تولید ناخالص داخلی استرالیا وچین نگه
تر است.بیش

هاي خلیج فارس بر دارایی خارجی در کوشش براي تعیین دامنه و سرشت مالکیّت دولت
ها توسط د داراییدرصد خری27برآورد شد که تنها 2007باید محتاط بود. مثالً در 

لیل اصلی این ظرفیت الگوهاي د37شناسایی بود.نفتی خاورمیانه قابلگذاران سرمایه
هاي بزرگ ها سازمانهاي ثروت حاکمیتی است. این صندوقگذاري صندوقسرمایه

اند که در بسیاري از کشورها براي مدیریت منابع طبیعی تأسیس شده است. دولتیشبه
صندوق برتر 20، برآورد شد که 2007ها عظیم است: در حجم پول در اختیار این صندوق

تر از مقدار میلیارد دالر امریکا را در کنترل دارند که رقمی بزرگ2100جهان 
گذاري هاي سرمایهگذاري و صندوقذیر سرمایههاي خطرپگذاري شده در صندوقسرمایه

38خصوصی خارج از بورس، هر دو است.
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کاري در شوراي هم» گذاري ابوظبیتصدي سرمایه«ترین صندوق ثروت حاکمیتی، بزرگ
تا 500اي از ، در دامنه2007خلیج فارس قرار دارد. برآورد ثروت این صندوق در پایان 

درصد تولید ناخالص داخلی امارات 461یرد (رقم اخیر معادل گمیلیارد دالر قرار می900
بر نبود شفافیت عالوه39ازاي هر شهروند امارات است).دالر به207000ي عربی یا متحده

هاي خصوصی در شوراي ها، بسیاري از افراد و شرکتهاي صندوقحول خریدهاي دارایی
ولی آن را هاي خارجی را در مالکیت دارندمقادیر مهمی از داراییفارسکاري خلیج هم

ها براي هاي دولتی این صندوقاین، در برخی موارد، در سازمانبرکنند. عالوهافشا نمی
40رود.کار میداري بههاي متفاوت حسابداري شده روشهاي نگهگیري داراییاندازه

هاي دالرهاي نفتی، روشن است که عنصر مهمی گیري این جریانهاي اندازهرغم دشواريبه
2000ي بعد از ي اقتصاد امریکا در دورهدر حفظ سطوح باالي بدهی هستند که مشخصه

ي متحده را قادر به ادارهاه مازاد کشورهاي آسیایی، ایاالت رهمها بهاست. این جریان
عنوان کانون اصلی مصرف انبوه کاالهاي اري خود کرده و بهجي حسابکسري فزاینده

هاي مزد پایین در سرتاسر جهان است. دادهتولیدشده در چین و دیگر نواحی با دست
، صادرکنندگان نفت خلیج فارس 2007تا 2002دهد که از داري امریکا نشان میخزانه
ي امریکا سهام و اوراق قرضهشان را در شناساییدرصد دالرهاي نفتی قابل50-70بین 

کاري خلیج فارس تا ، کشورهاي شوراي هم2006تا ژوئن 1995از ژوئن 41اند.جاي داده
داري اوراق بهادار امریکا را افزایش دادند ـ بیش از تمامی کشورها و مناطق درصد نگه50

در اروپاي غربی هایی هاي دالر نفتی اساساً از مکان، جریان1998در حقیقت، از 42جهان.
جا هاي مشابه در شرق آسیا جابهاندازهاي جهانی با مکانعنوان دومین خاستگاه مهم پسبه

شده است.
فارسخلیجبرايآمدهاییپی

داري معاصر بوده، اتکاي ورود خلیج فارس به سرمایهبازسازي مقیاس جهانی که نقطه
کاري دگرگون ساخته است، شوراي همزمان مناسبات اجتماعی درون خود منطقه را هم

نظر گرفته داري دربا بازار جهانی سرمایه» زامرتبط درون«عنوان تر بهخلیج فارس بیش
کاري با حرکت بازار جهانی خارج از این شود ـ تعامل مناسبات اجتماعی شوراي هممی

این 43دهد.تشکیل میها را مناسبات قرار ندارد، بلکه بخشی از چیزي است که واقعاً آن
هایی گرایی در مقیاس جهانی خود در روششدن و مالیهالمللیمعناست که تعمیق بینبدان

یابد.کاري توسعه میکند که مناسبات اجتماعی خود شوراي همتبلور پیدا می
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کاري است این امر را تأیید هاي شوراي همماهیّت آرایش طبقاتی که معرّف دولت
ي ثابت را دارد سوي تولید گردش سرمایهودار مولّد خلیج فارس ماهیتاً سمتم44کند.می

توان کند؛ مدار مولّد را مییي انباشت را تأمین مشدهالمللیکه مواد خام مدارهاي بین
گیري جهانی دارد. بنابراین، صورت کالبدي در خلیج فارس جاي داد اما سرشت آن جهتبه

ها و یافته با هدف تولید هیدروکربنشده و گسترشي قفلسرمایهمدار مولّد حول مدارهاي
داري داخلی را در مدار بر تمرکز یافته است. این امر ماهیّت انباشت سرمایهصنایع انرژي

داري داخلی مستقیماً درگیر تولید نفت خام هاي سرمایهمولّد شکل داده است. بنگاه
شدّت درگیر تولید ي حاکم است ـ اما بهخانوادهرو دولت و نیستند ـ که عمدتاً در قلم

دستی محصوالت پتروشیمی، آلومینیوم، فوالد و سیمان، تولید برق و دیگر نیازهاي پایین
زیرساختاري هستند.

عنوان کارگزاران شان بهداران بزرگ منطقه جایگاهي سرمایهدر مدار کاالیی، مشخصه
مدار تولیدي خلیج رایش درونیی خارجی است. گي کاالکنندگان سرمایهواردات و توزیع

بر که مدار کاالیی خلیج را در جهت اتکا به ها و صنایع انرژيدر جهت هیدروکربن
اي قرار ی کاالهاي مصرفی پایهي خارجداري براي ارائهي سرمایهرفتهکشورهاي پیش

یابد و سطوح میکه مدار کاالیی گسترش چنانکند. همدهد این امر را تشدید میمی
را به فراسوي اشي خلیج فارس فعالیتیابد، سرمایهي مازاد در منطقه افزایش میسرمایه

فروشی صرف سوق هاي فروشگاهی و خردهنقش کارگزاري صرف در مالکیّت مجتمع
دهد.می

یابد. رفته ساختار میداري پیشگرایی سرمایهمبناي مالیهبرفارسمدار مالی خلیج
یابد (که خود بازتاب نقش درآمدهاي کالن که از طریق مدار مالی خلیج فارس جریان می

داري جهانی و حفظ تولیدي خلیج فارس در اقتصاد جهانی است) براي ثبات سرمایه
ي ایهدلیل، مدار مالیه وزن نامتناسبی در مدار کلّی سرماینهژمونی امریکا حیاتی است. به

دار ي سرمایهي طبقههاي چیرهگیري بخشی در شکلخلیج فارس دارد و عنصر مهم
کاري خلیج هاي تجاري در اختیار بخش خصوصی در شوراي هممنطقه است. تمامی بانک

هاي ي کالن داخلی است که اغلب پیوند نزدیکی با صندوقفارس تحت چیرگی سرمایه
گذاري دارد که سازوکار دیگري براي انتقال هاي سرمایهگريبازنشستگی دولتی و تصدي

ي برخاسته از بخش هیدروکربن در مدارهاي انباشت است.هاي سرمایهجریان
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هاي دار حول این مدارها یافته است نوعاً مربوط به شرکتي سرمایهشکلی که طبقه
ک به هاي تجاري یا افراد نزدیداري است ـ که اغلب خانوادهاي بزرگ سرمایهچندرشته

مندانه در ساختارهاي دولتی نفوذ یافته است. شود ـ و قدرتي حاکم تأسیس میخانواده
اند ـ مدار مولّد اي عموماً در تمامی مراحل مدار سرمایه فعالهاي چندرشتهاین شرکت

(مصرف، کاالهاي انباشته از انرژي مانند آلومینیوم، فوالد و بتن)؛ مدار کاالیی (کارگزاران و 
ها، ها)؛ و مدار مالی (بانککنندگان کاالهاي وارداتی، مراکز خرید و فروشگاهتوزیع

داري خارج از بورس). این طبقه در امتداد خودِ دولت گذاري و سهامهاي سرمایهشرکت
پدیدار شده و از قراردادهاي دولتی، حقوق عاملیّت، واگذاري زمین و موقعیّت درون 

برد.میساالري دولتی بهرهدیوان
ي راه توسعهناگزیر همآرایش طبقاتی صرفاً یک فرایند انباشت سرمایه نیست: این فرایند به

ي کارگر است. ساختار طبقات کارگر در این منطقه بار دیگر سرشت خاص منطقه در طبقه
داري کاري در سرمایهسبب مرکزیّت شوراي همدهد. دقیقاً بهانی را بازتاب میبازار جه

تمامی در45ي اکثریت نیروي کار کارگران مهاجر است.ي برجستهر، مشخصهمعاص
کاري، اکثریت نیروي کار مرکب از کارگران مهاجر از اقمار پیرامونی هاي شوراي همدولت

ین) است. این کارگر هستی متزلزل و موقّتی یمن و فیلیپالنکا، پاکستان، (مانند هند، سري
شود، کشی میآمیز از وي بهرهمزدهاي تبعیضطریق شرایط و دستشدّت از تنها بهدارد، نه

اخراج به کشور اصلی است. قابلاي از نارضایتی عمومی که در شرایط بروز هر نشانه
سبب سطوح اندك جمعیت و کمبود مهارت اتکا به کارگران مهاجر موقّتی بهکه این حالیدر

اي شکل ویژهيمثابهاست فعلیّت آن را بهه است، الزمپذیر شددر کشورهاي منطقه امکان
ي طبقاتی پیوسته یا از کنترل اجتماعی مشاهده کرد. در چنین محیطی، امکانات مبارزه

شود.غایت دشوار میدهی سیاسی بهسازمان
ي ي در منطقهدارتنها پشتیبان بازتولید مستمر سرمایهر این مفهوم، این ساختار ویژه نهد

طور کلّی است. تباین این جایگاه منطقه در بازار جهانی بهآن دربرعالوهخلیج فارس که 
ش، ایران و عراق ـ کشورهایی غنی از انرژي که اچه در همسایگانآرایش طبقاتی با آن

امپریالیستی دارند ـ نشان ي ضدّد با تاریخی غنی از مبارزهزاي خوي کارگر درونطبقه
داري چنان اهمیت مبرمی در ساخت بازار جهانی سرمایهکاري دهد که چرا شوراي هممی

دارد.
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بلوك «کاري با دیگر ویژگی آرایش طبقاتی منطقه پیوند طبقات حاکم شوراي هم
کاري ـ دار شوراي همات سرمایهي است که زیر چیرگی امریکا است. دولت و طبق»قدرت

امریکا در خاورمیانه دارند. ی در طرح قدرت مهمبسیارتر ـ جایگاه عنوان شریکی کوچکبه
یابد. در ها به پشتیبانی نظامی ایاالت متحده بازتاب میاین امر در وابستگی تامّ و تمام آن

، تا حدّ زیادي با پشتیبانی و 1981کاري خلیج فارس در گیري شوراي همحقیقت، شکل
خلیج فارس هاي عربیاي براي گردآوردن دولتعنوان وسیلهبرد ایاالت متحده بهپیش

متحده، یکی از ستادهاي ناوگان پنجم ایاالت46ي نفوذ نظامی امریکا انجام شد.تحت حوزه
، 2003هاي دریایی امریکا در جهان در بحرین قرار گرفته است. و در سال ترین پایگاهمهم

ول فعالیت، مسوایاالت متحده اعالم کرده که فرماندهی مرکزي ایاالت متحده را که 
برد. از طریق کشور است، از فلوریدا به قطر می27ریزي و عملیات نظامی امریکا در برنامه

چون سرزمین کاري خلیج فارس همها کشورهاي شوراي همها و سایر پایگاهاین پایگاه
47اصلی امریکا براي تجاوز به افغانستان و عراق عمل کرد.

که در شرایط کنونی تأکید بر آن کاري هست عنصر دیگري در آرایش طبقاتی شوراي هم
واره در جریان ي منطقه که همسازي خود سرمایهالمللیي اخیر، بیناهمیّت دارد. طی دهه

تري یافته است. این امر در دو مقیاس گرایی اهمیّت بیشهاي مالیهبوده است با فرایند
شکلی نهادي کاري خلیج فارساي شوراي همي ادغام منطقهصحت دارد. نخست، پروژه

هاي بزرگ کرده است. شرکتي خود منطقه را ترغیب است که نفوذ مدارهاي سرمایه
اند خود را از طریق هاي منطقه رشد کردهیک از دولتداري که در هر اي سرمایهچندرشته

شود: ها نشان داده میکنند. این در بسیاري از بخشالمللی میکاري، بینفضاي شوراي هم
هاي گذاري در پروژهکاري، سرمایههاي ساختمانی شوراي همي فرامرزي شرکتهافعالیت

ي تر ـ در توسعهاي، و ـ از همه مهمهاي منطقهپتروشیمی، مالکیّت سهام در بورس
هاي شوراي ترین شرکتهاي خصوصی خارج از بورس و مالی که بزرگگذاريسرمایه

ورده است. این فرایند واحدي گرد آکاري خلیج فارس را در ساختار مالکیّتی هم
ي ي طبقهي توسعهدهد و نشانهشدن حول محور سعودي ـ امارات رخ میالمللیبین

48کاري خلیج فارس است.دار واحد در شوراي همسرمایه

طور کلّی انه بهشدن توسعه یافته است خاورمیالمللیدومین مقیاسی که طی آن این بین
شدّت در سرتاسر منطقه گسترش یافته و کاري خلیج فارس باهمهاي شوراي است. شرکت
دست هاي خاورمیانه بهوساز و بانکختهاي سااي در بازارهاي سهام، پروژهسهام عمده
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گذاري از خلیج فارس در خاورمیانه و شمال افریقا بیش از هر اند. در حقیقت، سرمایهآورده
مثالً در عراق بیش از 49شمالی و اروپا است.ي دیگري از جهان، ازجمله امریکايمنطقه

از 2009تا پایان 2003ي گذاري مستقیم خارجی در فاصلهنیمی از تمامی سرمایه
کاري هاي شوراي همبانک	50کاري خلیج فارس ناشی شده است.کشورهاي شوراي هم

ر سوریه و د	51کنترل چهار بانک از شش بانک عراقی با مالکیت اکثریت خارجی را دارند.
درصد کل 70کاري بیش از گذاري مستقیم خارجی از شوراي هملبنان، سرمایه

گذاران شوراي بوده است. در اردن، سرمایه2008گذاري مستقیم خارجی در سال سرمایه
در 52درصد ارزش جاري بورس اوراق بهادار اردن را در اختیار دارند.20کاري تقریباً هم

برد تهاجمی هنگ با پیشآي خلیج فارس همشدن سرمایهالمللیاین بین2000ي دهه
زدایی و سازي، مقرراتي خصوصیراه با آن در زمینههاي همنولییرالیسم ـ و سیاست

کاري در سرتاسر شرط الزم گسترش مالکیّت شوراي همگشایش بازارها ـ که پیش
تر با دار منطقه هرچه بیشسرمایهتر شد. در عمل، این یعنی طبقات خاورمیانه بود بیش

53اند.داري در خود خلیج فارس گره خوردهبازتولید سرمایه

جهانیبحران
تر نشان داده شد. در آغاز، بیش2008اهمیّت این ساختار طبقاتی در پی بحران اقتصادي 

کاهش در راه با ، هم2008ها از ژوییه تا دسامبر افت سریع قیمت نفت و سایر هیدروکربن
هنگی را خیلی کاهش داد. مازاد آهاي شوراي همحجم نفت فروش رفته، درآمدهاي دولت

هایی در امارات و عمان حساب جاري اغلب این کشورها تا نصف کاهش یافت و کسري
داري شده، با سقوط بازار سهام و مستغالت در هاي خارجی نگهپدید آمد. ارزش دارایی

هاي موازاتِ سایر مناطق جهان، بازگشت جریانها، کاهش یافت. بهجاایاالت متحده و سایر
ها کاري آمده بود رخ داد. حباب داراییهاي پیش از بحران به شوراي هممالی که در سال

گذاران ویژه در بخش مستغالت، شروع به کاهش کرد و سرمایهي، بهکاردر شوراي هم
خارج از منطقه منتقل تر تر و باثباتطمئنهاي مگذاريتالش کردند وجوه را به سرمایه

هاي خروجی تشدید شد.ترتیب این جریانکنند و بدین
ش ااي را دنبال کردند که هدفکاري در پاسخ استراتژي اقتصاديهاي شوراي همدولت

اي خلیج فارس بود. با افزایش بهاي نفت در هاي بزرگ چندرشتهعمدتاً پشتیبانی از شرکت
هاي هاي و شخصیتسمت کمک به این شرکتها مازادها را به، دولت2009ي دوم نیمه
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وساز و مستغالت ازي ساختگستردههاي اي از پروژهحقوقی دولتی سو دادند. مجموعه
راه انداخته شد.تر در عربستان بهبیشهمه

ي عربی فعال بودند تمرکزشان را به عربستان تر در امارات متحدههایی که پیشمثالً شرکت
ها شامل هاي مورد انتظار در عربستان سود ببرند. این برنامهانتقال دادند تا از مزیت پروژه

تر از میلیارد دالر دارد که بیش1400است که ارزشی بالغ بر 2014تا 2009هایی از پروژه
2008کاري در سال جموع تولید ناخالص داخلی کشورهاي شوراي همم

کاري در جهت پشتیبانی از نهادهاي مالی هاي شوراي همي دولتحال، همهعیندر54است.
هاي سرمایه حرکت کردند.شده و برداشت از جریانهاي سوختدر برابر وام

کاري ـ که در ترکیب برتر شوراي همي کارگر ي طبقهراه این اقدامات، ساختار ویژههمبه
ها امکان داد نیروي کارشان را کاهش یابد ـ به بنگاهنیروي کار موقتی مهاجر بازتاب می

کاري نگران ر بیکه از تأثیرش بآنران جدید را متوقف کنند) بدوندهند (و استخدام کارگ
با اشتغال دارد، کارگري کاري ارتباط صریحی که حقّ اقامت در شوراي همجا باشند. از آن

ش را از دست داده است امکان آن را ندارد زمان چندانی در این کشورها بماند. در اکه شغل
ها به اقمار پیرامونی، هاي حوالهاي از جریاننتیجه، در پی بحران در هراس از رسوب قطره

کشورهاي شان برگشتند. شرایط کارگرانی که درهزاران کارگر مهاجر موقتی به موطن
دها و مزایاي مزکه کاهش دستبودند خیلی وخیم شده بود ـ چنانکاري ماندهشوراي هم

شکل نامتناسبی کارگران مهاجر را هدف قرار داده بود. این موضوع در شمار وسیع رفاهی به
، در کویت 2010خودکشی کارگران مهاجر در سرتاسر خلیج فارس بازتاب یافت. در مارس 

هایی که بر اساس داده55کردند.جر با نرخ یک نفر در هر دو روز خودکشی میکارگران مها
نپالی خود را در 130، بیش از 2010سفارت نپال در خلیج فارس منتشر کرده در سال 

56کاري کشتند.کشورهاي شوراي هم

آتیمسیرهايوسیاسیآمدهايپی
فارس به مدارهاي جهانی انباشت که ماهیت ورود خلیج استباال آنآمد روشن تحلیلپی

ي این، سلطهبردهد. عالوهازار جهانی را شکل میدر حدّ بسیار باالیی مسیرهاي آتی ب
مندي هر دولتی براي سیاسی، نظامی و اقتصادي بر خلیج فارس عامل کانونی توان

کاري عنصري ضروري ش در مقیاس جهانی است. بنابراین شوراي هماریزي قدرتطرح
توان استدالل کرد که عنصر ضروري) در ارزیابی جریان احتمالی هژمونی امریکا در (می

.هاي مدعیان رقابت استآمد تمامی چالشسیستم جهانی و پی
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ي صادرات کاالیی خلیج فارس و مازادهاي مالی این سناریوهاي احتمالی براي توسعه
و پتروشیمی هاي آتی صادرات انرژي کند. نخست، احتماالً طی دههارزیابی را تأیید می

داري دارد. افزایش اتکاي چین به تري براي تولید سرمایهبیشخلیج فارس اهمیت هرچه
هاي ا و دیگر دولتپزمان ایاالت متحده، اروبا وابستگی همهاي خلیج فارس هیدروکربن

شده در دوم تمامی نفت و گاز مصرفکلیدي به همین واردات منطبق است. بیش از یک
درصد) مصرف امریکا از خلیج فارس و عمدتاً 19پنجم (شود ـ نزدیک به یکامریکا وارد می

ي اروپا، در مورد اتحادیه57یرد.گدرصد کل واردات) سرچشمه می11عربستان سعودي (
درصد نیازهاي گازي از 70درصد نیازهاي نفتی و 90، 2020براساس برآوردهاي رسمی تا 

درصد از واردات نفت خود را از 45ي اروپا تاکنونتحادیها	58طریق واردات تأمین شود.
…شکل حادّي از«ي اروپا به یک کمیسیون اتحادیه2000خاورمیانه انجام داده و در 

که در مورد گاز طبیعی چنانبخشی جغرافیایی آنتنوع«که اشاره کرد و این» یوابستگ
شکل روزافزونی در ي نفت جهان بهماندهذخایر باقیدست آمده حاصل نخواهد شد، زیرابه

وابسته به نفت خاورمیانه است، با توجه شدّت هند نیز به	59»خاورمیانه تمرکز خواهد داشت.
از ژاپن پیشی بگیرد و سومین 2024بینی کرده تا سال که این کشور پیشبه این

درصد واردات هند از 67ي نفت بعد از ایاالت متحده و چین باشد. حدود واردکننده
نفت درصد واردات25سعودي است که کننده عربستانترین عرضهخاورمیانه است و بزرگ
طور کلّی، بیش از نیمی از انرژي جهان ناشی از نفت و گاز به	60کند.خام هند را تأمین می

کاري خلیج فارس در تولید جهانی نفت تا شود که سهم شوراي همبینی میاست و پیش
ترتیب، برآورد شده که تولید گاز همیندرصد افزایش یابد. به25به حول و حوش 2030

پنجم کاري خلیج فارس (که عمدتاً در قطر تولید شده) حدود یکطبیعی شوراي هم
61کند.رو را تأمین میهاي پیشِ سالافزایش موردانتظار تقاضاي جهانی طی

اي از تردیدي نیست که مازادهاي مالی خلیج فارس هم افزایش خواهد یافت. مثالً مجموعه
2010دالر اوایل 70در سطح کند که اگر میانگین قیمت نفت بینی میبرآوردها پیش

کاري خلیج فارس شده توسط شوراي همداريهاي خارجی نگهارزش دارایی2013باشد، تا 
میلیارد دالر افزایش خواهد یافت. این رقم مشابه 3800درصد به 77با افزایشی حدود 

با برآورد معتدل فروش هر کند. حتاداري میاست که چین نگههاي خارجیارزش دارایی
(و کامالً محتمل است که باالتر از آن باشد)، 2013دالر امریکا تا 100بشکه نفت به بهاي 

میلیارد دالر 5700به 2013کند تا داري میکاري نگههاي خارجی که شوراي همدارایی
الر بیش از و بیش از هزار میلیارد د2008درصدي از سطوح 160رسد؛ افزایش بیش از می
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هاي تمامی سناریوها مجموعه داراییدر62کند.داري میهاي خارجی که چین نگهدارایی
جمله روسیه، نروژ و تولیدکنندگان (یعنی از» شورهاي داراي دالر نفتیک«خارجی تمامی 

دیگر (شرق آسیا، » مدارقدرت«هاي خارجی سه نفت در امریکاي التین و افریقا) از دارایی
تر گذاري خارج از بورس) بیشهاي سرمایهگذاري و صندوقهاي بزرگ سرمایهصندوق

هاي مازاد در بازار جهانی وابستگی کاري با دیگر کانوناست. اما وجه تمایز شوراي هم
عیارش به پشتیبانی نظامی و سیاسی ایاالت متحده و فقدان نسبی فشارهاي تمام

ي فردي است که پشتوانهطبقاتی منحصربهدموکراتیک اجتماعی با توجه به ساختار 
ترین منطقه در میان توان استدالل کرد که مهمرو، مینایداري در منطقه است. ازسرمایه

ي مناطق داراي مازاد است.همه
کاري و منافع امریکا یکی با توجه به این روندها، وابستگی متقابل نخبگان حاکم شوراي هم

بندي سیاست ي مهم در صورتترین مناسبات در جهان امروز است و مالحظهاز قطعی
ترین خارجی امریکا در خاورمیانه است. اهمیّت این مناسبات را شدیدترین و گسترده

کند. بحرین از بسیار کاري ـ شورش بحرین ـ تأیید میدر شوراي هم2011هاي شورش
هاي خلیج اش، از دیگر بخشي جمعیت شهرنشینشدهسبب ماهیت پرولتريبهها،جنبه

شدت به کارگران مهاجر وابسته است اما بسیاري از فارس متفاوت است. این کشور به
اند. چنان فقیرند و با تبعیض از جانب نخبگانِ عمدتاً سنی مواجهن همآي اکثریت شیعه

هاي کارگري و مبارزات تر از اتحادیهتاریخی طوالنیاین ساختار طبقاتی متمایز به بحرین
پوشانی پیدا کرده است هاي مذهبی همهاي جناحگرایان داده است که با تفاوتچپ

اند که بر اساس هاي اپوزیسیون بحرین خیلی دقّت کرده(هرچند باید تأکید کرد که گروه
ا نباید صرفاً چالشی با سلطنت اي عمل نکنند). در این شرایط، این شورش رتقسیمات فرقه

کاري است. اي با منافع بنیادي امریکا در شوراي همخلیفه مشاهده کرد بلکه مبارزهآل
، سلطان بحرین، گسترش داد و خلیفهدولت امریکا حمایت صریح خود از حامدبن عیسی آل

نفع بهکوب معترضان رتردید براي حضور نیروهاي نظامی سعودي براي مداخله در سبدون
هاي هاي غربی صدها بحرینی را که بعداً به اتاقسلطنت بحرین چراغ سبز نشان داد. رسانه

را تاحدود شان را از دست دادند ـ زندان جانها در حین شکنجه روانه شدند ـ برخی از آن
خلیفه مترادف حفظ منافع زیادي نادیده گرفتند. براي دولت امریکا، حفظ حاکمیت آل

خود است.
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ویژه کاري تصور کرد (بهدشوار بتوان گسست مهمی در مناسبات ایاالت متحده ـ شوراي هم
هاي متقابل بین امریکا و با توجه به هژمونی فراگیر نظامی امریکا در منطقه)، اما وابستگی

رغم شود. بهاي نمیبراي نفوذ منطقهکاري مانع از چالش بالقوهطبقات حاکم شوراي هم
اي هست که چین و دیگر هاي فزایندهکاري نشانهامریکا در شوراي همتسلط نظامی 

بخشند. سهم تري در منطقه را توسعه میکشورهاي آسیایی وزن اقتصادي سنگین
که سهم تجارت حالیگرد، درآهنگی از آسیا سرچشمه میاي از واردات شوراي همفزاینده

ي اروپا (البته باید توجه کرد که اتحادیهیابد کاري کاهش میایاالت متحده ـ شوراي هم
هاي آسیایی این، شرکتبرکاري تسلط دارد). عالوهچنان در صادرات به شوراي همهم
ي جنوبی، چین و تایوان) اکنون نیروي حاکم بر بخش پرسود هاي کرهویژه شرکت(به

فت سعودي به مهندسی در منطقه هستند. بیش از آن باید توجه کرد که اکنون صادران ن
واردات نفت 2025شود تا بینی میچین از صادرات به ایاالت متحده پیشی گرفته و پیش

گوي شرکت ، یک سخن2010چین سه برابر واردات امریکا از خلیج فارس باشد. در اوایل 
ي نفت جهان، این اعالم مهم را کرد که ترین تولیدکنندهآرامکو عربستان سعودي، بزرگ

تقریباً مسلم است که این روندها خبر از ». ان بر چین خیره شده استچشمان سلط«
زیان ایاالت دهد که بالقوه بهکاري میتر بین آسیا و شوراي هممناسبات سیاسی عمیق

63.متحده است

بینی را تأیید کاري این پیشهاي صندوق ثروت حاکمیتی از شوراي همگذاريسرمایه
اعالم کرد که 2010ردگذاري ابوظبیتصدي سرمایهجهان،ترین صندوق کند بزرگمی
صدي یک در10هایش در آسیا است ـ که در مقایسه با نسبت گذاريدرصد سرمایه20

64دهه قبل افزایش یافته است.

ن سه عامل ضروري است. نظر گرفترقبا و روندهاي متضاد نیازمند دراما ارزیابی کامل این 
کاري نباید مجزا از کرات تأکید کرده است، شوراي هممقاله بهکه این نخست، چنان

نظر تمامی نظر گرفته شود. خلیج فارس درهمسایگی که با آن پیوند دارد دريمنطقه
ي سرشار از تر از منطقهبخشی بزرگيمثابههاي رقیب بر سر نفوذ در منطقه بهدولت

شود این هاي آسیاي مرکزي است. برآورد میانرژي است که شامل عراق، ایران و دولت
هاي ترین نواحی عرضهچنین بزرگمنطقه حدود نیمی از کل ذخایر نفت و گاز جهان و هم

در کانون سیاست تري بزرگبر این منطقهلطهس65ناشده را در اختیار دارد.ي کشفبالقوه
هاي رقیب بالقوه (مانند روسیه و چین) در گیري قدرتخارجی ایاالت متحده و سمت
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کاري ي سیاسی در شوراي همگیري آتی توسعهجهت افغانستان، عراق و ایران است. سمت
تر و بر سر آن است.ي مبارزات در این نواحی وسیعتا حدودي از زاویه
داري را ار جهانی سرمایههاي رقیب در بازاست، کشاکش دولتاي حیاتیدوم، و این نقطه

شان مشاهده کرد. در این مقاله گفته شده که مشارکت طبقات حاکم راه منافعهمباید به
گیري ي شکلمراتب حاکم بازار جهانی عنصري ضروري در شیوهکاري در سلسلهشوراي هم

داري، ي سرمایهرفتههاي پیشدولتداري معاصر بوده است؛ بنابراین تمامی سرمایه
کنند. آرایش هاي مرتبط، از جایگاه این طبقات حاکم پشتیبانی مینظر از رقابتصرف

طور کلّی داري بهي سرمایهتقابل با توسعهکاري در ارتباط عمیقِ مطبقاتی در شوراي هم
د تأکید کرد که هاي اصلی در بازار جهانی ـ و بایترین هراس هریک از دولتاست و بیش

برابر این ساختار طبقاتی شود ـ ایجاد چالشی مهم در چین و روسیه هم می	شامل	این
داري تضمین این قضیه هاي اصلی سرمایهدیگر، نگرانی مشترك تمامی دولتعبارتاست. به

داري جهانی است.پیمان منافع سرمایهچنان کامالً همکاري هماست که شوراي هم
رساند ـ کاري میرا به سومین عنصر مهم در درك مسیر آتی شوراي هماین نکته ما

طور کلّی. مضمون کلیدي این ت طبقاتی در سرتاسر خاورمیانه بهي مبارزاي بالقوهتوسعه
کاري در جایگاه هاي شوراي هممقاله ضرورت نیل به خاورمیانه در وحدت آن ـ با دولت

راه با ـ است. نولیبرالیسم در خاورمیانه همدارياي سرمایهکانونی انباشت منطقه
شان پدیدار شد (و براي ايي خلیج فارس درون این سیستم منطقهشدن سرمایهالمللیبین

ا با تمرکز تنهادار و نخبگان حاکم خلیج فارس نهتسهیل آن عمل کرد). طبقات سرمایه
ها نیروي ت، آني امروز اسي خاورمیانهاند که مشخصهراهقدرت و ثروتی هم

اند. هناگزیر در برابر اکثریت مردم خاورمیانه ایستادي این تمرکزند و بهدهندهتشکیل
ي سیاسی مجزا عنوان دو حوزهاي بههاي ملّی و منطقهی مقیاسیدلیل، بررسبدین
است که سوگیري آن درون » ملّی«چه در نگاه نخست مبارزات ناپذیر است ـ آنامکان
اي و ترِ منطقهمراتب گستردهناگزیر به رویارویی با ساخت این سلسلهلی است بههاي مدولت

کند.جایگاه خلیج فارس در آن رشد می
جهان 2011ي نخست هاي مردمی که در نیمهدریافت این مطلب مهم است که جنبش

ش صرفاً اعلی و مبارك انجامید هدفعرب را درنوشت و مبارزاتی که به سرنگونی بن
ناگزیر چالش با مناسبات این، منطق این مبارزات بهبرتاتورهاي تونس و مصر نبود: عالوهیکد

طور کلی بوده است. این استدالل صرفاً به مفهوم مسلّط قدرت در سرتاسر منطقه به
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آمدهاي این مبارزات شکلی کامالً نیست که گویی پی» بخشیالهام«یا » انتشار«
ي حاکمیت سیاسی در مصر، اختارهاي اجتماعی که مشخصهشناختی دارد. بلکه سروان

کاري ـ در پیوند با گونگی استقرار شوراي همهتونس و جاهاي دیگر است خود بخشی از چ
اي مراتب بازار منطقهشده ـ در جایگاه برتر سلسلهالمللیي بینتر سرمایهي وسیعسلطه

کاري براي عقب راندن و از وراي همهاي شي دولتگینانههاي خشماست. این امر کوشش
چنین یادآوري دیگر از کند. همها را تبیین میمسیر خارج کردن این شورش

داري است. مبارزه علیه در سرمایه» اقتصادي«و » سیاسی«هاي ناپذیري حوزهجدایی
ي ي توسعهزمان در نحوهکنند همها آن را نمایندگی میاستبدادي که این شورش

کاري توسعه یافته داري در این منطقه و در این مفهوم در مبارزات علیه شوراي همسرمایه
.است

هاي طور بالقوه در بطن این چالش با دولتچه بهها دقیقاً در آنن این شورشویژگی نمایا
شود. منطق این مبارزات اهمیت وحدت اي است یافت میکاري و سیستم منطقهشوراي هم

هاي ملی را بندي برخاسته از استعمار که دولتخاورمیانه و بازگشت از تقسیمتر گسترده
تراز منطقه شکل داده مطرح ساخته است.شدت ناهمي بهتنها براي تقویت توسعه

اي مشاهده کرد که وان در لحظهتمند را ـ هرچند مختصر ـ میکورسویی از این نگاه قدرت
اي حرکت ها در راستاي انقالبیِ پیوستهي آنهمهرسد مصر و تونس و لیبی،نظر میبه

بار طی چند دهه امکان افریقاي شمالی متحد و پیوسته را مطرح و براي نخستینکنند می
طور کلی است ـ که اورمیانه بهي خشدن هرچه حادتر ثروت را که مشخصهکنند. قطبیمی

تنها -ي بحران اقتصادي جهانی تشدید شد آمدهاسبب پیکه در باال بحث شد بهچنان
ي واحدي مطرح ساخت. این امر مستلزم فرایندي ذاتاً توان از طریق چنین خاورمیانهمی

ي خاورمیانه را تحت کنترل دموکراتیک و مردمی طبقات انقالبی است که منابع گسترده
بستی به رفت از بنوندهد. این نگرش، یگانه امکان برکارگر و فرودست این منطقه قرار می

هاست که تمرکز ثروت و قدرت در دستان نخبگان حاکم بر خلیج فارس را به قدمت دهه
میانه رقم زده است. این هاي استبدادي در سرتاسر خاوري امپریالیسم وترکیب نظامپشتوانه

گیري سبب روش شکلي امپریالیستی دقیقاً بهاز سلطهگر گسست تنها نشاننتیجه نه
داري در کاري در امتداد و در دل بازار جهانی، که چالشی بنیادي با سرمایهوراي همش

طور کلّی هاي عربی براي بازار جهانی بهرشمقیاس جهانی است. این پتانسیل انقالبی شو
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هاي کاري و تمامی دولتترین هراس طبقات حاکم شوراي هماست که در بیش
امپریالیستی تبلور یافته است.
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هاي شخصی و ي قضاوتها، همهي برهانها از همهاند. آنراستین تاریخدادها دیالکتیکرخ
ناپذیرِ راه با منطق توقفدادها، همروند. رخاتکا فراتر میي آرزوهاي مبهم و غیرقابلهمه

ها را اند، این درسهاي کشاورز، که از تقدیر خود آگاهتکامل خود، به کارگران و توده
رسد که در آن، پرولتاریا در اي میاي معیّن به مرحلهي طبقاتی در لحظهآموزد. مبارزهمی

ها، (نیروهاي مسلح، دادگاهرعایت قانون بورژوایی، یعنی در سازوبرگ دولت بورژوایی 
تقسیمات اداري)، در ضمانت و حمایت از حق ابتدایی خود براي زندگی، آزادي، امنیت 

یابد.چیز نمیشخصی و نان روزانه، دیگر هیچ
شود قانونیّت خاصّ خود را خلق کند، سازوبرگ خاصّ خود را براي گاه ناگزیر میآن

عیّنی از زندگی مردم این یک ضرورت تاریخی هاي ممقاومت و دفاع خلق کند. در لحظه
دادها گیرد. رخهاي شخصی جاي میمطلق است که فراسوي تمامی آرزوها، امیال و انگیزه

هاي شمول پدیدهراه با نیروي حرکت جهانشمول، همتقدیري جهانيمثابهخود را به
)، خویش en masseها (دهصورت توي فردفرد و بهمنزلهها، بهکنند. انسانطبیعی عرضه می

یابند: احتمال مردن صد و احتمال زنده رو میرحمانه در برابر معماي پیشِ اي بیگونهرا به
واره احتمال زندگی را ها هماي را باید انتخاب کرد. و انسانماندن ده است، گزینه

کننده را عرضه تهبار و خسکه صرفاً حیاتی اسفکه ناچیز باشد، ولو آنگزینند؛ ولو آنبرمی
شان چنان است و چنان شور جنگند، و سرزندگیکند. آنان براي این بخت ناچیز می

هاي قدرت را از ترین سازوبرگپرابهتشکنند و حتاهر مانعی را درهم میشگرفی دارند که
دارند.میان برمی

ي نی براهاي معیّهاي راستین تاریخ، در لحظهاین وضعیتی است که در آن، دیالکتیک
ساز در تکامل دردناك و خونین بشریت. هیچ هایی سرنوشتلحظهشود ـ ها خلق میانسان
اي، ولو پایهسان نیست؛ هیچ انسان دونهایی بدیناي قادر به ایجاد وضعیتي انسانیاراده
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ا را هها اثرگذار است و خونخود ببالد و از مغز خود کلماتی را بیرون آورد که بر دلکه بهآن
ها، وجود آورد. این وضعیتدست را بهاینهایی ازتواند وضعیترد، نمیآوجوش میبه

آیند که تنها هایی گرد میها، تمامی شورها و نفرتورند که در آنهایی شعلهدانآتش
رانگیزاند. تنها چنین چیزي را ها بتواند در میان تودهآمیز میاندازي از مرگ قهرچشم

ي داد کرد، که مانند تجربهي تاریخی قلمي وضعیتی انقالبی در این دورهمثابههتوان بمی
ن، ایرلند و باواریا ها، مجارستااش، داراي همان کردارهاي اسپارتاکیستي بالفصلگذشته

جنگد، اي براي انتخاب در کار نیست؛ و اگر کسی میوضعیت، حدّ میانهایناست. در
شود.ضروري است که پیروز 

توانیم انتخاب یابیم. امروز، هنوز با آزادي معّینی میامروز، خود را در چنین وضعیتی نمی
کند، وظایفی مطلق که مربوط به زندگی کنیم. آزادي انتخاب، وظایفی بر ما تحمیل می

برند و امیدوارند. هایی است که رنج میي تودهمردم است و جزیی ناگسستنی از آینده
خواهد که بستگی انقالبی وجود دارد: پیروز شدن. پس، از ما مییک شکلِ همامروز، تنها

[…]پیروزي قرار دهد، نادیده نگیریم. هیچ عنصر منفردي را که شاید ما را در وضعیت
.مندند و توان پیروزشدن دارندنان نشان خواهند داد که ارزشآ

یادداشت
بودند به رهبري روزا لوکزامبورگ و کارل هاي رادیکالی ها سوسیالیستاسپارتاکیست.1

یافتند، یعنی شهرت1918بس موقت ماه نوامبر هاي پس از آتشلیبکنشت که در ماه
ها نام خود را از اسپارتاکوس بود. آن» انقالب«اصطالح ي بهحال تجربهزمانی که آلمان در

پا ها بهلیه قدرت رومی، شورشی را عراهی بردگانهمق.م. به73گرفته بودند که در سال 
کرد. م.

اي است از:ترجمهي باالمقاله
Text from Antonio Gramsci «Selections from political writings (1921-1926)»,
translated and edited by Quintin Hoare (Lawrence and Wishart, London1978),
transcribed to the http://www.Marxists.org
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گویی از جمله چنین ودر خالل گفت1391ي مهرماه کبر هاشمی رفسنجانی در نیمها
کار الزم داریم. …شود انجام دادبدون سرمایه کاري را نمی…سرمایه الزم داریم«گفت: 

بینید طور که میشود. بلکه کار بدون سرمایه همانکار هم بدون سرمایه ایجاد نمی
سوم مهر در کالم حسن واي بعدتر در بیستاین صدا هفته» کند.روز ریزش میروزبه

متأسفانه مفهوم غلطی از «روحانی، دبیر سابق شوراي امنیت ملی، چنین طنین یافت: 
معناي تروریست اقتصادي و داران را بهاي سرمایهت، عدهدار ارائه شده اسایهسرمایه و سرم

قبول نیست. امروز باید هم به کارگر و وجه قابلهیچکنند که این بهیا زالوصفت معرفی می
»شود.دار نباشد کاري هم تولید نمیدار بها داد. اگر سرمایههم به سرمایه

شود؟ پاسخ اگر مثبت باشد اوالً از نوعی غالی هم ایجاد نمیدار نباشد اشتآیا اگر سرمایه
کم از دو روند تاریخیِ کند و ثانیاً دستآرایش طبقاتی خاص در ایران امروز حکایت می

اند.تنگاتنگ در تاریخ معاصر ایران که همین آرایش طبقاتی را رقم زده
ي بورژوازي سرمایه در طبقهاین آرایش طبقاتی از سویی دال بر حضور اقلیتی از صاحبان 

ي حضور اکثریتی از صاحبان نیروي کار با درجات گوناگونی دهندهاست و از دیگر سو نشان
دستان شهري و ي کارگر و تهیي متوسط و طبقهمیان طبقهي انسانیاز سرمایه

باید شان الزاماًگویی به نیازهاي معیشتیهایی از نیروي کار روستایی که براي پاسخبخش
نیروي کار خویش را در بازار کار به فروش برسانند. اشتغالِ گروهِ ناهمگنِ دوم که اکثریت 

دست گروه اول ها بهانداختن سرمایهجریانبهگیرد در گروِجمعیت فعال در کشور را دربرمی
داران نخواهند یا نتواننددهند. اگر سرمایهاست که اقلیتی از جمعیت فعال را تشکیل می

رسی به هاي خود را به مدار فعالیت اقتصادي بیاندازند، اکثریت جامعه از دستسرمایه
گرِ نوعی آرایش طبقاتی است.شوند. این نشاناشتغال محروم می
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این آرایش طبقاتی اما محصول توأمانِ دو روندِ تاریخی در ایران معاصر بوده است که از 
رها متمرکز کرده و از دیگر سو اکثریتی از جمعیت داها را در دستان سرمایهسویی سرمایه

از فروش استشان عبارتترین منبعِ تأمین معاشداده که اصلیفعال را در وضعیتی قرار 
نیروي کار خویش در بازار کار.

هایی از تکوین این دو روند رگه،کوشم چند هدف را دنبال کنم. اولدر این یادداشت می
ي پس از ک سکه هستند فقط طی دورهرويِ یاي عمدتاً دوعدیدهتاریخی را که از جهات

انقالب بازگو خواهم کرد. دوم، تلویحاً نشان خواهم داد این دو روندِ تاریخی از شکل خاصی 
از سازماندهی اقتصادي و اجتماعی که حامل مناسباتِ نابرابرِ قدرت میان صاحبان سرمایه و 

نند. سوم، باز به تلویح نشان خواهم داد که گفتار کصاحبان نیروي کار است حکایت می
ي نیاز جامعه به شان دربارهفکرانهاشمی رفسنجانی و حسن روحانی و خیل پرشمار هم

زایی تا چه حد گفتاري معطوف به قدرت است، داران براي امر خطیر اشتغالسرمایه
عمیقاً ایدئولوژیک از مناسبات اي حقیقتی ازلی و ابدي بلکه بر دفاعیهگفتاري که نه بر

نابرابرِ قدرت میان همین صاحبان سرمایه و صاحبان نیروي کار در ایران امروز داللت دارد. 
ي بحرانی کنونی به چه چهارم، نشان خواهم داد پذیرش چنین گفتاري خصوصاً در برهه

انجامد.گذاري میي سیاستهایی در عرصهناسازه
سرمایهانباشتسازوکارهاي

، یعنی سالی که آخرین 1355بر طبق ارزیابی سهراب بهداد و فرهاد نعمانی، در سال 
داران عمل آمد، تعداد سرمایهنفوس و مسکن در قبل از انقالب بهي سالهسرشماري ده

، یعنی قریب به سه دهه پس از انقالب، این 1385نفر بود اما در سال 182000معادل با 
هاي ملی ایران نه قبل و نه بعد از نفر افزایش یافت. ساختار حساب1530000تعداد به 

داران اصوالً امکانی فراهم هي سرمایانقالب براي ارزیابی مستقیمِ ارزش پولی سرمایه
ي اي، منبع سرمایهسرمایهنظر از ارزیابی حجم چنین حال، صرفکند. باایننمی

نوع بوده است: اول، استمرار حقوق مالکیت ي پس از انقالب بر سهداران در دورهسرمایه
از انقالب؛ دوم، انباشت بدوي ي پسدارانِ پیش از انقالب در دورههایی از سرمایهبخش

داران پیوستند، یعنی آن نوع انباشت ي سرمایهدست کسانی که پس از انقالب به جرگهبه
گاه آن بوده است؛ و سوم، تداري بلکه عزیمي تولید سرمایهي شیوهسرمایه که نه نتیجه

دارانِ پس از انقالب ایهدست سرمداري هم بهي تولید سرمایهشیوهانباشت سرمایه از رهگذر
ي پس از انقالب نه دچار داران پیش از انقالب که در دورهدست آن دسته از سرمایهو هم به
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ي انباشت بدوي در سلب مالکیت شدند و نه به خارج از کشور مهاجرت کردند. نه درباره
مدد ي انباشت بهی داریم و نه دربارهرسي پس از انقالب به تحقیقات مستدلی دستدوره
داران هاي سرمایهحال، در پاسخ به این پرسش که سرمایهداري. باایني تولید سرمایهشیوه

ار سازوک22کم توان دستهایی حاصل شده است میي پس از انقالب با چه شیوهدر دوره
را برشمرد.

همان دست حکومت انقالبی تقریباً در شده بهنامعلومی از اموال مصادرهاول، واگذاري بخش 
ضابطه به افراد حقیقی یا حقوقیِ خصوصی.ي اول انقالب با یا بیدهه

ی یا بنیادهاي فرادولتی که باالي بخش عمومدوم، برخورداريِ مدیران و پرسنلِ رده
یقی و حقوقی در بخش خصوصی نیز بودند از مزایايِ ماديِ مدیریت حال افرادي حقدرعین

دست حکومت انقالبی که به این نهادها واگذار شده بهآن بخش از اموال مصادرهو کنترلِ 
شده بود.

ي توزیع بازرگانی داخلی خصوصاً در دوران جنگ که هم بخشی سوم، رانت حاصل از شبکه
کرد و هم نیازهاي نیروي انسانی جنگ تأمین میاز نیازهاي شهروندان را در طول 

مورداستفاده در ماشین جنگی را.
مدد ه هم درخالل جنگ و هم بعدترها بهي توزیع بازرگانی خارجی کچهارم، رانت شبکه

شد.نظام واردات و امتیازهاي ویژه حاصل می
حقیقی وهاي دولتی و واگذاري ثروت همگانی به افراد سازي داراییپنجم، خصوصی

حقوقیِ خصوصی.
ي افراد حقیقی و حقوقیِ خصوصی از بر رابطهضابطه و غالباً مبتنیورداريِ بیششم، برخ
سپاري طی سالیان یمن تداول سیاست برونگرفتنِ بخشی از وظایف دولت بهیلامتیازِ تحو

از همان هاي دولتی یا تخطیها و مزایدهپس از جنگ در غیابِ قوانین مناسب براي مناقصه
حد از قوانین موجود.

ي اشخاص بخش خصوصی در زمینهگیري از امتیازات ویژه میان برخیهفتم، بهره
روهایی چون آموزش و بهداشت و سالمت و درمان هاي اقتصادي در قلماندازي فعالیتراه

یمن سیاستها بهاش در این حوزهیف اجتماعیهاي دولت در اجراي وظانشینیپس از عقب
سازي دولت.کوچک
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هاي الزم ي بانکی یا بدون ضمانتهاي کالن از شبکههشتم، رانت دریافت اعتبار در مقیاس
تر از معمول یا گاه نیز نهایتاً بدون پرداخت دیون.ي کمهاي بهرهیا با نرخ

نهم، برخورداري اشخاص حقیقی و حقوقیِ خصوصی از امتیاز تأسیس بانک و سایر 
هاي الزم یا کافی رو امکان خلق نقدینگی بدون نظارتو اعتباري و ازاینهاي مالیمؤسسه

دست بانک مرکزي.به
شکل منافع ي دولت مثالً بهاقتصادي در بدنهدهم، برخورداري از مزایاي مبادرت به فساد 

هاي دولتی یا با قراردادهاي تدارك کاالها ها و مزایدهاي که با اجراي مناقصهمالی گسترده
شود.ي امتیازات گوناگون حاصل میو خدمات و ارائه

ولت و سایر نهادهاي یازدهم، منافع مادي حاصل از برخورداري از اقتدار سازمانی در نهاد د
ها و امکانات مالی شهروندان با رضایت گیري و برخورداري از داراییشکل بهرهغیربازاري به

خودشان و بدون تخطی از قوانین موجود.
صورت قانونی یا ت افراد حقیقی و حقوقیِ خصوصی بهدساحب اراضی مشاع بهزدهم، تصدوا

غیرقانونی.
ها در فروشیِ شهرداريیمن تراکمها بهاحب فضاي مشاعِ عموديِ شهرسیزدهم، تص

شهرهاي بزرگ.
چهاردهم، افزایش ارزش ماديِ آن دسته از اراضی کشاورزي که قانونی یا غیرقانونی 

اند.تغییر کاربري قرار گرفتهمشمول 
یابی مثل زمین و یمنِ برخورداري از حقوق مالکیتِ منابع کمهاي دریافتی بهپانزدهم، اجاره

امالك.
یاب و اطالعات درونی رسی به آن دسته از اطالعات کمشانزدهم، برخورداري از رانتِ دست

هایی اضی و احداث بناها در مکاني ارهایی چون معاملههنگام به فعالیتکه در مبادرتِ به
ها در انواع بازارهاي سرمایه از قبیل بازار ارز و سهام و مسکن خاص و خرید یا فروش دارایی

و غیره.
بازي و سوداگري در انواع بازارهاي سرمایه و بازار هفدهم، منافعِ ماديِ حاصل از سفته

کاالها.
مینی.در اقتصاد زیرزجدهم، سود حاصل از فعالیتیه
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هاي کالن.نوزدهم، سرقت و اختالس در مقیاس
سازي ي ارزانساختهي دولتبیستم، برخورداري بخش خصوصی از منافع ماديِ پروژه

مزدهاي حسب کاهش سطح دستفقط بر ساله نهپس از جنگِ هشتنیروي کار در سالیانِ 
حسب افت کیفیت اسکان نیروي کار، وخامت فرایندهاي چنین بر واقعی بلکه هم

استخدامی، افزایش ساعات کاري روزانه، کاهش میزان مرخصی ساالنه، زوال امنیت شغلی، 
تري از انتفاع صاحبان نیروي کار از مزایاي قانون کار، ي پایینافت ایمنی محل کار، درجه

هایی از صاحبان نیروي کار ج بخشها، خرومزدممانعت از افزایش مناسب در حداقل دست
از شمول قانون کار، تشدید کار و غیره.

کوشی اعضاي طبقات غیربورژوا و خصوصاً اقشار اي از امساك و سختویکم، آمیزهبیست
هاي شان از برخی فرصتمندانه و رندانهبرداري هوشي متوسط و بهرهباالیی طبقه

انقالب براي ارتقاي طبقاتی.ي پس از آمده در دورهاقتصاديِ پدید
ي تولید هاي اقتصادي بر طبق شیوهودوم، ارزش اضافیِ تولیدشده در فعالیتبیست

هاي گوناگون بورژوازي.داري میان فراکسیونسرمایه
هاي بورژوازي نظیر بورژوازي مالی، ي فراکسیونهاي بخش خصوصی در همهسرمایه

بورژوازي مستغالت، و بورژوازي تولیدي اعم از تولید دار، بورژوازي تجاري، بورژوازي زمین
مدد همین ژوازي در سالیان پس از انقالب بهي اقشار بورکاالها و خدمات و نیز در همه

سازوکار پدید آمده است.22کم دست
هاحمایتانحاللسازوکارهاي

استمرار هاي انباشت بدوي سرمایه، صاحبان سرمایه براي استقرار ونظر از شکلصرف
بایست صاحبان نیروي کار را از مجراي بازار کار به دارانه میفعالیت تولیديِ سرمایه

اند. همین یعنی بایست کسانی بوده باشند که براي تأمین معیشت آوردهاستخدام درمی
ي باالیی از اند، خواه از درجهشدهخویش به فروش نیروي کارشان در بازار کار ناگزیر می

ا و دانش برخوردار بوده باشند و خواه معرفِ نیروي کار مطلقاً غیرماهر.همهارت
ي مناسبات اجتماعی و سیاسی در حیات بایست همهبراي تحقق چنین وضعیتی می

دهی اقتصادي یدي از سازمانشدند و جاي خود را به نوع جداالمکان امحا میروزمره حتی
ي معناست که رابطهاینسپردند. این در عمل بهمیود تر بوارتر و ذرهچه فردگرایانهکه هر

ب اي که نهادهایی چون سازمان خویشاوندي و محله و پیشه و دولت با صاحگرایانهحمایت
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شد زیرا این نهادها میطع االمکان قبایست حتییمـکردند نیروي کار برقرار می
دادند. ر اختیارش قرار میغیربازاري دهایی از امنیت معاش را در چارچوب مناسبات حداقل
بایست ترشدنِ نیروي کار است. براي تحقق چنین چیزي میچه کاالییمعناي هراین به

تر از بین چه بیشاالمکان هراجتماعی و سیاسی حتیپوشش حمایتی نهادهاي فرهنگی و
به فروش تري وجود داشت که صاحبان نیروي کارشد، احتمال کمرفت. اگر چنین نمیمی

بایست از قید انواع نیروي کار خویش در بازار کار مبادرت ورزند. صاحبان نیروي کار می
شدند تا سپس مجبور باشند که نیروي کار خویش را در نهادهاي غیربازاري ابتدا آزاد می

یافت که بازار کار بفروشند. احتمال فروش نیروي کارشان در بازار کار هنگامی افزایش می
تر تحت کنترل چه بیشتر شوند و هرهاي اجتماعی و سیاسی هرچه محروممایتاز ح

قوانین بازار قرار بگیرند.
هاي این روندي است که حیات اجتماعی در سراسر تاریخ معاصر ایران با فراز و نشیب

ي تکوین تاریخیِ صاحبان نیروي کار نیز که ش قرار گرفته است. دربارهافراوان در معرض
هایی از دستان شهري و بخشي کارگر و تهیي متوسط و طبقهاقشار گوناگون طبقهمیان 

ي شان از سرمایهي برخوردارينظر از درجهاند و صرفنیروي کار روستایی پراکنده شده
هاي انسانی براي تأمین معیشت خویش ناگزیر از فروش نیروي کارشان هستند به پژوهش

قدر که به تاریخ ایران پس از انقالب حال، آنریم. بااینرسی نداپرشمار و مستدلی دست
کم شش سازوکار که توان به برخی سازوکارها اشاره کرد: از سویی دستگردد، میبرمی
شان به فروش نیروي کار خویش در بازار هایی از جمعیت فعال را براي تأمین معیشتبخش

صاحبان ش سازوکار دیگر که ناگزیريِکم شاند و از دیگر سو نیز دستکردهکار ملزم می
اند.کردهنیروي کار در فروش نیروي کار خویش در بازار کار را تشدید می

بایست نیروي ناگزیر میي تأمین معیشت خویش بهتعداد آن بخش از جمعیت فعال که برا
کم شش الب با دستگذاشته طی سالیان پس از انقکارش را در بازار کار به فروش می

افزایش گذاشته است.بهزوکار ذیل روسا
ي انقالب، ورود سواي افت مشارکت اقتصادي زنان در بازار کار طی اولین دههاول، 

ي فشار اقتصادي واسطهمزدي طی سالیان پس از جنگ هم بهروِ کارِ ي زنان به قلمفزاینده
ي نوعی دگرگونی میمون در واسطهتر و هم بهآورانِ بیشرو نیاز به نانروي خانواده و ازاین

نفع زنان.برخی وجوهِ مناسبات نابرابرِ جنسیتی به
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علت توان ناکافی در سالیان پس از جنگ از جمله بهي شمارِ کودکان کاردوم، رشد فزاینده
در بازتولید اجتماعیِ نیروي کار درون نهادِ خانواده میان طبقات اجتماعی فرودست.

هاي اقتصادي ي فعالیتترها در شبکهاز نیروي کار که پیشسوم، افزایش شمار آن بخش 
کار مشغول بودند تِ کارکنانِ فامیلیِ بدون مزد بهبورژوازي و زندگی روستایی به هیبخرده
شدن مناسبات اجتماعی ترها و بازاريي گسترده در شهرموازاتِ تضعیف نهاد خانوادهاما، به

مزدي وارد شدند.در روستاها، تدریجاً به بازار کار
بورژوازي به بازار کار در نقش مزدبگیر که، متعاقب برخی چهارم، ورود آن بخش از خرده

شهري هاي شهرسازي در احداث و بازسازي و تعریض محورهاي مواصالتیِ درونسیاست
شان از شهرداري بابتِ واگذاري محل ي نواب در تهران، مبالغ دریافتینظیر اجراي پروژه

شان فراهم وکارهایی مشابه در سطح شهر را براياندازي کسبان مطلقاً امکان راهشکسب
کرد.نمی

پنجم، مهاجرتِ انبوهی از اقشار اجتماعی فرودستِ روستایی در نقش نیروي کار غیرماهر 
به شهر که ناشی از تضعیف یا اضمحاللِ بافت حیات روستایی از جمله به عللی نظیر 

ي اخیر و سوانح طبیعی و فقدان جذابیت زندگی در روستا و غیره هاهاي سالخشکسالی
بوده است.

یران در مقیاسی ششم، رشد جمعیت در طبقات اجتماعیِ فرودست و بازتولید نسلیِ مزدبگ
گونه دگرگونی ساختار طبقاتی که معطوف به بازتوزیع ابزار تولید در وسیع در فقدان هر

جامعه باشد.
اي و ي هستهتضعیف تدریجی نهادهایی اجتماعی چون خانوادهموازاتِسان، بهبدین

هایی اجتماعی باختنِ حمایتي زندگی روستایی و رنگي گسترده و محله و شبکهخانواده
کردند، جمعیت تر نثار اعضاي طبقات اجتماعیِ مرتبط به خودشان میکه این نهادها پیش

فروش نیروي کارشان در بازار کار را جایگزینِ مدد این طبقات تدریجاً امرار معاش بهفعال 
اند.ساختهرفته میهاي اجتماعی ازدستهمین حمایت

حال، شش سازوکار طی سالیان پس از جنگ در بین بوده که فروش نیروي کار در درعین
ها کارِ مزدي تربازار کار جهتِ تأمین معاش را هم براي بخشی از جمعیت فعال که پیش

ي واسطهال که در سالیان پس از انقالب بههم براي آن بخش از جمعیت فعکرده و می
تر پیوسته است الزامیبگیران ي مزدوحقوقیادشده به جرگهي گانهسازوکارهاي شش
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تر شده را کاالییبتاً کاالییاند، شش سازوکاري که نیروي کارِ پیشاپیش نسساختهمی
اند.ساختهمی

ایان و صاحبان نیروي کار شکل حقوقیِ قرارداد کار میان کارفرماول، دگرگونی بنیادي در
صورت موقت بود ود شش درصد از قراردادهاي کار بهفقط حد1368که اگر در سال چندان

رو امنیت شغلیِ ناشی از صورت موقت درآمده است و ازایندرصدشان به80امروزه بیش از 
ن نیروي کار شدیداً کاهش داده و نیروي برخورداري از قرارداد دائمی را براي صاحبا

تري به کاال تبدیل کرده است.کارشان را با شدت بیش
که نیروي کار شاغل در هاي پایین شغلی در دولت چنداندهدوم، تعدیل نیروي انسانیِ ر

24به حدود 1365درصدِ کل نیروي کار شاغل در سال 31هاي دولتی از حدود دستگاه
رو چتر حمایتی دولت از صاحبان نیروي کار از این رسید و ازاین1385درصد در سال 

زاویه شدیداً منقبض شد.
ي قانون معافیت واسطههایی از صاحبان نیروي کار که بهسوم، محرومیت تحمیلی به بخش

) 1381تر (از سال ) و ده نفر و کم1378تر (از سال ها و مشاغل داراي پنج نفر و کمکارگاه
هاي وسیعی از مزدبگیران را از زیر چتر حمایتی قانون انون کار پدید آمد و بخشاز شمول ق

تمامی بیرون گذاشت.کار به
هاي بازنشستگی در تأمین هاي تأمین اجتماعی و سایر صندوقچهارم، ناکارآمدي صندوق

هایی از جمعیت غیرفعال از رو محرومیت بخشي معیشت انواع بازنشستگان و ازاینشایسته
اي که درصد باالیی از بازنشستگان گرچه گونهاجتماعیِ نهادهایی از این دست بهحمایت 

تري ناخواسته به شوند اما واقعاً با شدت و حدت بیشظاهراً از بازار نیروي کار خارج می
یابند.هاي گوناگون بازار کار گسیل میبخش

هایی ي تأمین حداقلراي وظایف اجتماعی خویش در زمینهنشینیِ دولت از اجپنجم، عقب
از بهداشت و درمان و سالمت و آموزش و غیره طی سالیان پس از جنگ که صاحبان 

هاي تر از قیمتهایی پایینترها به رایگان یا با قیمتچه را که قبلنیروي کار را واداشته آن
ي نیروي کار خویش به بازار کار فراهم اند حاال با تشدید عرضهگرفتهبازار از دولت می

کنند.
سازي نیروي کار در سالیان پس از جنگ که صاحبان نیروي کار را به ي ارزانششم، پروژه

دهد.جو و اشتغال به مشاغل ثانویه براي تأمین معاش سوق میوجست
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تیباتی سازي تراثرسازيِ نهادهایی سیاسی چون دولت و بیموازاتِ ضعیفسان، بهبدین
هایی چون تأمین اجتماعی و حقوقی چون قانون کار و قرارداد کار و ناکارآمدشدگیِ سازمان

هاهایی اجتماعی که این مجموعهباختنِ حمایترو رنگتگی و ازاینهاي بازنشسصندوق
مدد بازار بگیران الزاماً امرار معاش بهوقکردند، مزدوحقتر نثار صاحبان نیروي کار میپیش

هاي اجتماعی ند همین حمایتاند تا بتوانکردهتري پیشه میکار را با شدت بیش
یاري فروش نیروي کارشان در بازار کار شخصاً جبران کنند. در یک کالم، رفته را بهازدست

انبساط نهاد بازار و انقباض انواع نهادهاي سیاسی و اجتماعیِ غیربازاري در سالیان پس از 
تري از جمعیت فعال در کشور انجامیده است که براي بخش گستردهگیري جنگ به شکل

تر به فروش چه بیشي کار خویش را در بازار کار هرتأمین معاش خود الزاماً باید نیرو
برسانند.
اقتصادخدمتدرجامعه

داران اش یعنی صاحبان نیروي کار به سرمایهدهندهنیاز جامعه و اکثریت اعضاي تشکیل
زایی از همین دو روند تاریخی در ایران معاصر نشأت گرفته که از طیر اشتغالبراي امر خ

دارانْ متمرکز کرده و از دیگر سو نیز صاحبان نیروي کار سویی سرمایه را در دستان سرمایه
ماعی نسبتاً محروم ساخته و هاي انواع نهادهاي سیاسی و فرهنگی و اجترا از حمایت

داران در بازار کار ملزم ساخته است. این یروي کارشان به سرمایهرو عمدتاً به فروش نازاین
اي تاریخی نوع از آرایش طبقاتی نه فرایندي طبیعی و حقیقتی ازلی و ابدي بلکه برساخته

است حامل نوع خاصی از مناسبات عمیقاً نابرابرِ قدرت میان طبقات اجتماعی گوناگون در 
حال گفتاري ایدئولوژیک در ش درعینادفاع از الزاماتایران امروز. حمایت از این وضعیت و 

تأیید همین مناسبات نابرابرِ قدرت نیز هست.
هاي این نوع مناسبات قدرت خصوصاً در هاي این نوع آرایش طبقاتی و ناسازهپارادکس
علت با بحران اقتصادي عمیقی مواجه شده هرشود که کشور بهتر میبسیار عیانشرایطی 
ي گذشته هر سال به میزان دو درصد به جمعیت سالهي سهشرایطی که طی دورهاست. در 

مندي نظیر اتاق بازرگانی از قضا براي فقیر کشور افزوده شده است، محافل اقتصادي قدرت
سمت صاحبان سرمایه دفاع هاي نقديِ دولت بهگیري یارانهترفع همین مشکل از جه

نحوي کوشد قانون کار را بهکاري میبیمزمن و بااليکنند. دولت در اقتصادي با نرخ می
هايچه بازتر شود تا فعالیترگران هراصالح کند که دست کارفرمایان براي اخراج کا

عمل کاري و میزان فقر ممانعت بهرخ بیي نشان استمرار یابد و از افزایشِ فزایندهاقتصادي
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هاي فزونی گذاشته است، هزینهبهروهاي اجتماعی نرخ رشد آسیبآید. در شرایطی که
اي که بازتولید اجتماعیِ نیروي کار با کاهش دارد. در برههبهي دولت رور بودجهاجتماعی د

موانع زیادي مواجه شده است، افزایش سن بازنشستگی براي مقابله با ورشکستگی 
مزد دستشود. در شرایطی که شکاف میان حداقلنهاد میهاي بازنشستگی پیشصندوق

خود کارگران نیز نگران یار عمیق است، بسیارانی و گاه حتارسمی و خط فقر رسمی بس
مزدها شدیداً افزایش یابد و کارفرمایان به تعدیل نیروي هستند مبادا سطح حداقل دست

ي انسانی در مقیاسی وسیع مبادرت کنند. سخن کوتاه، در شرایطی که فشارهاي فزاینده
ي کارگر و ي متوسط و طبقهقهي صاحبان نیروي کار میان طباقتصادي بر گرده

هاي اقتصادي کند، سیاستها سنگینی میتر از گذشتهمراتب بیشدستان شهري بهتهی
مندِ اقتصادي محافل قدرتهاي سیاستیِ اقتصاددانان بازارگرا و اِعمال فشارِ دولت و توصیه

ي صاحبان نیروي کار سمت گردهسرمایه بهها از روي دوشِ صاحبان جاییِ فشاربه جابه
تري مواجه هاي اقتصادي با افتِ کمهم از جمله به این امید که فعالیتمعطوف است، آن

تري افزایش یابند.کاري و میزان فقر با سرعت کمرو نرخ بیباشند و ازاین
ي و توسعهگام رشدي بورژوازي است که پیشدر چارچوب این آرایش طبقاتی اصوالً طبقه

این است که با صاحبان سرمایه ها معطوف بهکه تالشآید چندانحساب میاقتصادي به
منافع حاصل شان مهیا و گسترده شود تا بلکههاي فعالیت اقتصاديخوبی تا شود و زمینهبه

ها نیز رخنه کند. این سوي تودهدست این نخبگان در درازمدت بهاز انباشت سرمایه به
هاي هاي اقتصادي در خدمت سودآوري سرمایهکند سیاستطبقاتی الزاماً حکم میآرایش 

شان را به جریان يهااقلیتِ صاحبان سرمایه قرار گیرد تا هم بخواهند و هم بتوانند سرمایه
ها یعنی صاحبان نیروي کار نیز اشتغال هاي اقتصادي بیاندازند و براي اکثریتِ تودهفعالیت

این معنا باشد که عملکرد کنند. البته چنین تحلیلی نباید موهمِو عایدي فراهم 
ي الخصوص در دورهسو با چنین خطی است. علیگذاران اقتصادي به تمامی همسیاست

طبقاتی میان بورژوازيِ نوپاي ي درونرانی، منازعهي گذشته اصوالً ضعف حکمسالههفت
اي ي پس از جنگ، و نیز درجهسالهشانزدهيي دورهشدههاي اخیر و بورژوازي تثبیتسال

ي طبقات غیربورژوا تا حدي تحقق این نیافتههاي نامتشکل و سازمانومتمحسوس از مقا
گیري چندان نوع سوگیري را با اخالل مواجه کرده اما در تغییر تمامیتِ این نوع جهت

سیاسی مسلط را يبقهي محمد خاتمی و بسیارانی دیگر در طنقشی نداشته است. گفته
ي آن در جامعه از گاه توزیع عادالنهسازي براي کسب ثروت و آنزمینه«که بر اینمبنی
توان درك کرد.در همین چارچوب می» ترین اهداف اصالحات استمهم
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جامعه تا حد زیادي در خدمت اقتصاد قرار گرفته است، صاحبان نیروي کار در گروِ 
ر ایران امروز، ي نیروهاي مترقی دگروِ اقلیت. رکن اصلی پروژهصاحبان سرمایه، اکثریت در 

دن و اکثریت را از گروِ اقلیت از اقتصاد را در خدمت جامعه قراردااستبرعکس، عبارت
درآوردن.به
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داريسرمایه
اسالوُي ژیژك

بار آورد اذهانی را در ناشده بهخو و تنظیمداريِ درندهتوان تصور کرد بحرانی که سرمایهمی
مورد سرشت بنیادي اقتصاد جهانی تغییر داده است.

داري در دنیاي امروز غایب نیست، است، احساس ضّدسرمایهتوان اشتباه کرد. درست می
ي چنان صحنههاي سیستم که اقتصاد جهانی همگريترین افراطویژه وقتی وخیمبه

ب حال، شاهد انبوه انتقادات از مصائهرش است موجب بحران شده است. دروتازتاخت
وفور از هاي تلویزیونی بهها و گزارشها، تحقیقات روزنامهداري هستیم: کتابسرمایه
داران فاسدي که کنند، بانکرحمانه محیط زیست را آلوده میگویند که بیهایی میشرکت

شان هايدهندگان بانککه با پول مالیاتحالیگیرند درهاي هنگفت میاداشچنان پهم
اند.کار مشغولهایی که در آن کودکان به اضافهنجات یافته و کارگاه

ي قدر نشانهقدر دردناك است و چهکه این سوءاستفاده چهنظر از اینحال، صرفاینبا
ي حرکت این انتقادها تر است، محدودیتی در دامنهتر، شکستی سیستمیشکستی بزرگ

ها و داري تحت عنوان مبارزه با افراطواره دموکراتیزه کردن سرمایهوجود دارد. هدفْ هم
ها، قتصاد از طریق فشار در جهت موشکافی رسانهگسترش کنترل دموکراتیک بر ا

چه ي پلیس است. آنتر و تحقیقات صادقانهگیرانههاي مجلس، قوانین سختتفحص
داري مدرن منوط به آن رمایهشود نظم بورژوایی است که سگاه مورد تردید واقع نمیهیچ

تسخیر وال «داران ترین منتقدان از میان هوارادیکالحتاینْ تابویی است که است. ا
جرأت نزدیک شدن به آن را ندارند.» مجمع اجتماع جهانی«و » استریت

ان جاري گرایانه که بحري چپبینانهکه معلوم شد انتظارات خوشپس جاي تعجب نیست 
بینانه شکلی خطرناك کوتهبهي برخاستن از خواب ـ اي خطیر خواهد شد ـ لحظهلحظه

بخش رادیکال در رویاپردازي خطرناکی از احیاي سیاست رهاییواقعاً 2001است. سال 
که این بیداري اي سربرآورد از ایناي تازهشانهسرتاسر جهان بود. یک سال بعد، هر روز ن
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ها و بنیادگراییِ قدر متناقض بود. هیجان بهار عربی در سازشقدر شکننده و چهچه
عبیر شد که گویی عدو شود سبب خیر. چنان تزاکوتیخطرناك غرقه شد، پاکسازي پارك

طلبْ نترسد نیروهاي ارتجاعیِ سلطنظر میجهان همین داستان جریان دارد: بهدر سرتاسر 
تر به بیشونزوئال هرچه» بولیواري«ي تجربهعقب راندند؛ هاي نپالی را بهمائویست

ترین نشانه، امیدوارکنندهنشیند؛ و حتا پوپولیسمی تحت هدایت یک فرمانده واپس می
اش توانسیریزاگرايچپونان، بعد از شکست انتخاباتی حزب یعنی جنبش ضدّریاضتی ی

را از دست داده است.
ي بحران اقتصادي رشد چپ رادیکال نبود اکنون چنین پیداست که تأثیر سیاسی اولیه

ین کشورهاي جهان تر در فقیرترتر، فقر بیشهاي بیشبلکه پوپولیسم نژادپرست، جنگ
ها خشنودي ي بحرانکه همها جآنمندان و فقرا بود. ازسوم و گسترش شکاف بین ثروت

شان را در معرض خطر دارد که بنیادهاي حیاتدارد و آنان را وامیمردم را از میان برمی
خودي انقالب نیست، بلکه هراسی است که به بازگشت به ببینند، نخستین واکنش خودبه

انجامد: خوراك و سرپناه. مفروضات اصلی ایدئولوژي حاکم مورد تردید نیازهاي اولیه می
کنند.تر بر آن تأکید میشود. حتا خشمگینانهواقع نمی
پیتر شویم؟داري میتر شدن سرمایهبینی کنیم شاهد رادیکالتوانستیم پیشواقعاً می

آلمانی، زمانی به من گفت که اگر قرار باشد )، فیلسوف Peter Sloterdijk(اسالتردایک
لی کوان یوزنده است بناي یادبود ساخته شود،سال دیگر براي کسی از امروز که100

)Lee Kuan Yewداري و )، رهبر سنگاپور است که بیش از هر کس دیگر وصلت سرمایه
از آن » هاي آسیاییزشار«نظمی که کوان یو با اشاره به ـ اقتدارگرایی را ترویج و اجرا کرد 

سرتاسر اطعانه درآهستگی اما قداري اقتدارگرا بهایهکرد. ویروسِ این سرمحسن تعبیر می
تر در چین.بیشهمهز یابد، و اجهان گسترش می

پرسند کِی دموکراسی میگران اغلبداري در چین، تحلیلدر برابر انفجار امروز سرمایه
داري خود را تحمیل خواهد کرد. اما اگر سرمایه» طبیعی«عنوان مکمل سیاسیِ سیاسی به

ي چین داري اقتدارگرایانهگاه از راه نرسد چی؟ اگر سرمایهدموکراتیزه شدنِ وعده شده هیچ
گاه پایانی باشد که باقی تر نباشد، بلکه ایستکراتیزه شدن بیشوایستگاهی در مسیر دم

اند چی؟سمت آن روانهجهان به
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ي آسیایی و بازار اوراق کار از تازیانهاي تبهآمیزه«تزار روسیه را مانیزیلئون تروتسک
تر در چین امروز کاربرد دارد. در تکرار چینی، خواند، اما این توصیف بیش» بهادار اروپایی

که ما آن را داري است تر از الگوي دموکراتیک سرمایهشاید این آمیزه نشان دهد که باثبات
ایم.دهطبیعی تلقی کر

شکل هرچه رسد بهنظر میداري نیست که بهان جاريْ سرمایهپس قربانی اصلیِ بحر
بگذریم از چپ که ـ شود، بلکه دموکراسی است میتر و فراگیرتري پدیدارخطرناك

داري بار دیگر بر همگان عیان اتکاي جهانی در برابر سرمایهي بدیلِ قابلاش در ارائهناتوانی
وبیش گویی وپا است. کمدستبرنامه و بیقدر بیبود که در عمل نشان داد چهشد. این چپ 
داري، حلْ در برابر شکست سرمایهي نمایشی بود که نشان داد تنها راهبحرانْ صحنه

تر است.داريِ بیشسرمایه

اي است از:ي باال ترجمهمقاله
SLAVOJ ZIZEK, Capitalism, Foreign Policy. November 2012
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پردازجایگاه نظریه
فروغ اسدپور

شناسی آن شناسی سرمایه با شناختي بین هستیموضوع رابطهبراي1رابرت آلبریتون
ترین و ي نخست در باالترین سطح تجرید، شناخت عمیقاهمیت زیادي قائل است. در وهله

پردازي عبارتی نظریهپردازش مفاهیم مناسب با آن یا بهترین ساختارهاي سرمایه و اصلی
پردازي مانند مارکس در همین منطق سرمایه از نظر او بسیار مهم است. جایگاه نظریه

ي عینیت را قبول داشته باشیم و پردازي دربارهیابد. اگر هنوز امکان نظریهراستا اهمیت می
صورت باید به بحث پیرامون جایگاه اینخت واقعیت عینی ممکن است، درشنابپذیریم که 

ي او با این عینیت بپردازیم.پرداز و رابطهنظریه
گونه توانست منطق سرمایه را دیگر، در بستر این بحث باید پرسید که مارکس چهعبارتبه

ده شدن بحث ابتدا باید به آید براي سانظر میپردازي کند؟ بهي آن نظریهربارهبشناسد و د
پرداز منطق سرمایه نخستین نظریهيمثابهفکري مارکس به-اجتماعی-وضعیت تاریخی

علمی -ي تجربیکه از سویی امکان مطالعهتوجه کرد. مارکس در جایگاهی قرار داشت 
يابژهبیان آلتوسر یا بهواقعیيابژهواقعیت مادي و رشد و تکامل و بلوغ تاریخی آن (

داري لیبرالی قرن نوزدهم) را داشت، و از جا یعنی سرمایهبیان باسکار، در اینبهعلمدارایپ
لحاظ اجتماعی در علمی بود که به-هاي متفاوت ایدئولوژیکسوي دیگر وارث نظریه

شناختهايابژهتر به آن پرداخته بودند (داري پیشي اقتصاد سیاسی سرمایهزمینه
). مارکس با روش دیالکتیکی هگل در بیان باسکاربهعلمموقتیهايابژهبیان آلتوسر یا به

ترین مضمون عصر مدرن (سرمایه) اهمیت نیز آشنا بود که براي فهم مهمعلم منطق 
چنین شاهد هاي پیشین دشوار بود. او همقاطعی داشت و بدون آن گسست از نظریه

اش در دلیل روش عمیقاً دیالکتیکیطبقاتی دوران خود بود و به-مبارزات جدّي سیاسی
هاي اجتماعیي جدالپرولتري در میانه-داري، و اتخاذ موضعی انتقاديبرخورد به سرمایه
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بر خصوصیت وجود آورد که عالوهداري را بهاقتصاد سیاسی سرمایهاي ازقادر شد نظریه
اخالقی و هنجاري نیز دارد.-علمی و ابژکتیوش، عناصر جدي آرمانی

وش دیالکتیکی رشدیافته براي ویژه با داشتن این دو خصوصیت یعنی رمارکس به
ان داري که روابط درونی میگرفتن انبوه مفاهیم و مقوالت اقتصاد سیاسی سرمایهقالب

شناختی ناشی از چیرگی منطق سو و وارونگی هستیمقوالت گوناگون ارزش را از یک
دهد، و موضع پرولتري خود را از دیگر دیگر نشان میي انسانی را از سوي سرمایه بر جامعه

کند. این تمایز خود را در گسست داري متمایز میپردازان اقتصاد سیاسی سرمایهنظریه
اش نشان هايداشت نظریههاي پیشین و نیز روش شرح و عرضهرادیکال مارکس از نظریه

دهد.می
ي شناخت ي دیگري از نظریهنها نسخهتشناسی مارکس نهشناختي ب نظریهترتیاینبه

ي منفرد شناسا معلوم شناخت و سوژهپیشي ازیک بین ابژهبهناظر یکبازتابی یا ت
شده (به این موضوع در لحاظ اجتماعی پردازشسیسم و پوزیتیویسم) یا شناختِ به(امپری

نظر آلبریتون در بهکند.هایی را نیز رد مینظریهجا نخواهم پرداخت) نیست، بلکه چنین این
ي شناختِ بازتابی بسیار مهم است. آلبریتون این بحث توجه به انتقاد آلتوسر از نظریه

گوید:می
ي دانا و موضوع اي بین سوژهفرایندي تجریدي که از رابطهيمثابهآلتوسر علیه شناخت به«

اعتقاد او چنین الگویی کند. به مندانه استدالل میمعلوم برآمده باشد، قدرتپیشازشناخت
]واسطهبی[ي دانا معنا که گویا سوژهاینشود، بههاي شناخت بازتابی مینهموجب ایجاد افسا

)1999(آلبریتون » برداري از موضوع شناخت است.در تالش براي نسخه
آلتوسر معتقد است که براي گسست از چنین پارادایمی باید فرایند شناخت را نوعی فرایند 

ي انتهاي آن شناخت ي آغاز آن تجریدهاي ایدئولوژیک و نقطهد تلقی کرد که نقطهتولی
است.

واسطه شروع و هاي بیشناخت فرآیندي نیست که با حواس یا دریافت…نظر آلتوسربه«
ي نوعی فرایند تولید میسر سطهوابه تجرید ختم شود. از نظر آلتوسر کسب شناخت به

ظهور یک علم هنگامی ممکن است که …مفاهیم مجرد استشود که آغازگاه آن می
پیشین » علمی«هاي نوعی گسست معرفتی با ایدئولوژياي بهکنندهفعالیت نظري تعیین

ي واقعی (یا ي ابژهکند به جهاتی شایستهي شناختی که علم جدید تولید میبیانجامد. ابژه
)1999(آلبریتون » به آن) است.تري نسبتکم داراي شایستگی بیشدست
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ي شناخت معناي انکار نظریهجا درواقع بهدر این» تولید«ي نظر آلبریتون کاربرد استعارههب
ي واقعی را در نظریه وارد ي دانا مستقیماً خصوصیات ابژهبازتابی است که مطابق آن سوژه

»  د شناختتولی«مند ي قدرتحال انتقادي را نیز متوجه استعارهعینن درکند. آلبریتومی
رسد آلتوسر به فرایند دیالکتیکی شناخت که ناشی از نظر میکه بهکند، چرانزد آلتوسر می

توجه است. اما از سوي دیگر، ي علمی است بیگیري نظریهدخالت واقعیت عینی در شکل
امل ساختارهایی وجود دارند که توأمان تک«که اینبري او مبنیآلتوسر و گفتهآلبریتون با

»  انجامندکنند که به تولید شناخت میابژه و تکامل آن فعالیت نظري را هدایت می
نظر آلبریتون این )، موافق است. به1999برگرفته از آلبریتون 198-9ص. ، ص1969(

خوانش صرفاً «دلیل منطق سرمایه هستند که آلتوسر بهساختارها همان سازوکارهاي
دهد.ها توجه زیادي نشان نمیبه آنسرمایه خود از » لسفیف

اصوالً رسیمبپابتداکهباشدبهترشایدانتقاديوگويگفتایندركبراياما
يحیطهدرکلمهاخصمعنايبهپردازينظریهوکلیطوربهاجتماعیعلمظهور

شود؟میممکنهنگامیچه(سیاسی)اقتصاد
مند در اوایل ، آغاز مبادالت نظامفکريکار دستی و کار خود با عنوان در کتاب 2ون رتلز

ویژه علم فیزیک و داري را مبناي ظهور علوم طبیعی گوناگون بههاي سرمایهتکوین نطفه
جتماعی یعنی اقتصاد سیاسی ي علوم اترین شاخهچنین مهمش و هماهايتجرید

هاي کیفی بین تپوشی از تفاومند موجب چشممبادالت نظامنظر او داند. بهداري میسرمایه
شود و هاي کمّی میچیز در قالبسانی همهشود زیرا ارزش در شکل پول باعث یکاشیا می

یابد، یعنی همان معناي واقعی کلمه بر ارزش مصرفی برتري مینتیجه ارزش مبادله بهدر
گرایی تلویحیشود. آلبریتون با پرهیز از ذاتشناخته می» تجرید واقعی«نام چیزي که به

کند. او داري محدود میي اقتصاد سیاسی سرمایهدر این مدعاي رتل بحث خود را به حیطه
هر دو ریشه » پول«و » کاال«چون بر این نظر است که مقوالت اقتصادي اصلی و اولیه هم

قتصادي ترین دادوستدهاي فعالیت ادر اعماق تاریخ جوامع بشري دارند، و از ساده
ها فعالیت دادوستدگرانه را بر خود دارند. چون در این قبیل قرنها مهر اند. آنبرآمده

شدند و هر خرید و ي اجناس خود میدادوستدها خریدار و فروشنده آزادانه وارد معامله
اي براي ایجاد ارتباطات درونی نتیجه الزم نبود نظریهشد، درروشی امري تصادفی تلقی میف

شان مطرح شود. هنگامی که در اثر رشد و کنندهظیمهاي تنمنديها و کشف قانونبین آن
هم مربوط بهتر مستقل پارچه، دادوستدهاي پیشهاي یکي بازارپیوستههمبهتکامل روابط 
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چنین هایی در مقیاس اجتماعی و همشوند و سازوکارهاي بازار موجب ایجاد قیمتمی
ي (اقتصادي) حس نظریهاز به شوند، نیهاي بسیار میت جدي و نیز آشفتگیایجاد صدما

دله تحت توان از ارزش و مباداري نمیي پیشاسرمایهدیگر در جامعهبیانشود. بهمی
اي فاقد سازوکارهایی بر کار سخن گفت؛ زیرا چنین جامعهحاکمیت قانون ارزش مبتنی

براي پیدایش و اعمال این قانون است.
که به گردش انداخته شده است، از دیرباز در اي تر از پول اولیهفرمول کسب پول بیش

»  سود«و » قیمت«، »پول«چون هاي تجاري و ربایی شناخته شده بود. مفاهیمی هممحیط
داري شناخته شده بودند و کارکردهاي محدود و محلی ایفا در جوامع پیشاسرمایه

نیاز به هاي اقتصادي و چنین مفاهیمی در جوامع پیشینکردند. وجود این فعالیتمی
کرد. هاي یادشده ایجاد نمیهاي منسجم اجتماعی را براي توضیح پدیدهپردازش نظریه

ي ش پیرامون مقایسهاي ارسطو و نظراتبارهدرسرمایه طور که مارکس درجلد یکم همان
گذشت تا با پیدایش و رشد مناسبات ها میکند باید قرنخواب و خانه بحث میتخت

آمد تا به معضل نظري ارسطو پاسخ داد. تنها با رشد آن پدید میداري امکان سرمایه
داري است که روابط درونی ي سرمایهکنندهبازارهاي وسیع اجتماعی و سازوکارهاي همگون

آید.وجود میهاي ارزش بهضروري بین مفاهیم و مقوله
وصرمعاتاریخدرداريسرمایهتدریجیگیريپايوتکوینبینارتباطیچهاما

دارد؟وجودسیاسیاقتصادهاينظریهتکاملوتکوین
داري و تکامل تنیدگی جدي میان تکوین و رشد سرمایهواقع نوعی درهمآلبریتون در 

نظر او مفاهیم و زبانِ نخستین اقتصاددانان سیاسی بیند. بههاي اقتصاد سیاسی مییهنظر
تر تر و فروش گرانمنظور خرید ارزانبهي درگیر در دادوستد ان روزمرهتفاوت اندکی با زب

قل متعارف و درك عامیانه بود. ها هنوز سخت آغشته به عهاي آناجناس داشت. نظریه
هاي اولیه و البته هاي مرکانتیلیستها بسیار شبیه نظریههاي آننظر آلبریتون نظریهبه

سازي براي بینیم که زبان و مفهوممعنا میاینآنان بود. بههايتر از نظریهیافتهکمی نظام
طح لنگان در حرکت است و هنوز قدرت فهم سدرك واقعیت عینی جدید در پس آن لنگ

تواند مضمون را در بینیم که عبارت نمیبیان خود مارکس مینوپدید واقعیت وجود ندارد. به
ي در حیطهچه اهمیت دارد، درك فرایند بلوغ و جدایی زبان نظريخود بگنجاند. اما آن

کند تا تدریج رشد میفروش در زندگی روزمره است که بهاقتصاد سیاسی از زبان خرید و
» گنجاندرا در خود میعبارت مضمون «نزد مارکس، » سرمایه«سرانجام با پردازش مفهوم 
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مند و داراي عقالنیت خاص خویش اي نظامپدیدهيمثابهداري بهمند سرمایهو درك نظام
شود.ممکن می

هاي داري هنوز درك ارتباطات درونی و ضروري بین مقولهپس در آغاز پیدایش سرمایه
شدند و اموري بیرونی تلقی میگوناگون ارزش ممکن نبود و این ارتباطات هنوز

ها هم اش ممکن نبود. نظریهدارانهمعناي اخصّ سرمایهدلیل هم تبیین سود بههمینبه
تر ها داشتند و بیشدادوستدهاي روزانه و زبان آغشته به آني انتقادي کمی از فاصله

مشاهده بودند. اما یانه از روابط درونی کمابیش قابلدهی به همان درك عاممعناي نظمبه
بها، قیمت، سود، و هاي ارزش (مزد، بهره، اجارههاي رایج از مقولهنظر آلبریتون، دركبه

ها باال و پایین چرا قیمت«که هایی نظیر اینیح پرسشاي در توضنحو فزایندههنظایر آن) ب
مین فرایند و مانند آن در ه» خاستگاه سود کجاست؟«، »علّت بحران چیست؟«، »روند؟می

راه با ترتیب شاهدیم که هماینشوند. بهمی» ترنظري«دتر و معنا مجریککند و بهتغییر می
تري نیز براي درك آن تکامل ناسبچه مداري زبان نظري هرگسترش سرمایهرشد و

یابد.می
وشد؟انجامطورچهمنسجمهایینظریهبهسیاسیاقتصادهاينظریهتحول
درپیشینهايداناقتصادسیاسینظریاتبامارکسينظریهگسستوتفاوت

چیست؟
ي اجتماعی و آغاز چیرگی جديهداري و رشد بازارهاي گستردبا گسترش مناسبات سرمایه

هاي سیاسی تالش کردند سپهر اقتصادي را چون دانها بر زندگی اجتماعی، اقتصادآن
بخشند و آن را در سطح نظریه سپهري جدا از دیگر سپهرهاي زندگی اجتماعی تمامیت 

سازند. این امر ممکن نبود مگر از طریق درك روابط درونی بین مقوالت اصلی پارچه یک
به دو راه ممکن بود: یا از طریق تعمیق مفاهیمی که در زندگی اقتصادي. چنین چیزي 

»  ارزش اضافی«زمان مفاهیم جدیدي مانند شدند، یا با ایجاد همزندگی روزمره یافت می
هاي سیاسی شدند. اقتصاددانیعنی مفاهیمی که در گفتمان اقتصادي روزمره یافت نمی

بخشیدن به برخی از نند تعمیقهایی داشته باشند ماريتوانستند نوآوداري میسرمایه
لق ها و خي برخی روابط درونی بین مقولهمفاهیم قبلی و تحقیق کمابیش تفصیلی درباره

تر ها که موجب دگرگونی عمیق مفاهیم پیشاین نوآوريبرمفاهیم جدید. اما مارکس عالوه
ي (دیالکتیکی) زمان روابط درونی و ضرورشد، هم» سرمایه«و » کاال«اي مانند شدهپردازش

ي جدیدي مانند ضمن مقولهمندانه رشد داد و دراسی را نظامي اقتصاد سیهابین مقوله
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ین سایر مقوالت ارزش درك کرد. چون میانجی بنحو دیگري همارزش اضافی را نیز به
طور که آلتوسر گفته است تجربیات روزانه و عقل متعارف و زبان اقتصادي معنا هماناینبه

توانند در حکم مواد خامی براي علم اقتصاد سیاسی تلقی شوند، اما براي روزمره می
ي علم مثابهانی الزم است تا اقتصاد سیاسی بهي علمی گسست با چنین زباپردازش نظریه
کنیم که مثالً مفهوم جدیدي مانند بیان آلبریتون مشاهده میترتیب بهاینتکوین یابد. به

را » بهااجاره«و » بهره«، »سود«، »مزد«روابط درونی مقوالتی چون ، »ارزش اضافی«
» کاال«تري مانند مفهوم قدیمیحال همانبخشد، و دردهد و تعمیق میان میسازم

داري معناي بسیار عمیق و اقتصادي سرمایه-منطق کاالیی» شکل سلولی«يابهمثبه
کار مند ارزش بهوان آغازگاه مقوالت نظامعنو بهیابدبه درك گذشته از آن میدقیقی نسبت

نیز در دست مارکس دچار دگرگونی ژرفی » سرمایه«ترتیب مفهوم همینشود. بهگرفته می
شود:می

ي تولیدي مارکس یک شکل گردشی متناوب، یک رابطهيمایهسردر » سرمایه«مفهوم «
ينظریه در چارچوب نظریهاي از روابط توزیعی است که در سازگاري با حرکت و مجموعه

»  کند.فکر حرکت میداري ناب از امري مجرد ـ در ـ فکر به امري انضمامی ـ در ـسرمایه
).1999(آلبریتون 

ي دربارهرفت عظیمی را فقط پیشس در مقایسه با دیوید ریکاردو نهنظر آلبریتون مارکبه
ي شناسی وارونها تاکید بر هستیچنین بگذارد بلکه همنمایش میپردازي سرمایه بهمفهوم

شدگی وي فلسفی مفاهیم اقتصاد سیاسی) و خصوصیت شیءسرمایه (جنبه
گذارد. توجه نمایش مینقالبی از او و دیگران را نیز بها-کنندگی آن گسستی علمیدگرشیء

شدگی و سیاسیِ خصوصیت شیء-ي اجتماعیمدهاي بسیار گستردهآمارکس به پی
گر گسست ي ارزش خودگستر نشانمثابهپردازي سرمایه بهسرمایه و نظریهکنندگی شئ

داري است. همین توجه عمیق و حساسیت شدید رادیکال او با اقتصاد سیاسی سرمایه
دهد تا با آزاد گذاردن دست ي سرمایه به او اجازه میشناسی وارونهمارکس به هستی

داري ناب که ي سرمایهسطح نظریه (جامعهود درسرمایه براي نشان دادن ماهیت واقعی خ
تفاوتی مطلق سرمایه به گر و بیرسد) سرشت ویراني ظهور میمنصهبهسرمایه در 

ذهن عمیقاً دیالکتیکی مارکس که حقیقتاً او را قادر «هاي انسانی را نشان دهد. پس دغدغه
ي ایجاد فاصلهاش که موجبکرد تا در عینیت سرمایه نفوذ کند و موضع پرولتريمی
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اش کند تا گسست) به مارکس کمک می1999(آلبریتون » شدانتقادي او از این عینیت می
گذاردن علمی جدید ممکن شود.از سنت اقتصاد سیاسی پیشین و بنا

کرددركساختارهاییوجوديدربارهراآلتوسربحثجاایندرتوانمیگونهچه
تولیدبهکهکنندمیهدایترانظريفعالیتآنتکاملوابژهتکاملتوأمانکه

انجامد؟میشناخت
داري همان ساختارهاي اي در مورد سرمایهکنندهنظر آلبریتون چنین ساختارهاي هدایتبه

نظر آلبریتون دیالکتیکی بین بها منطق درونی سرمایه است. بناه یعمیق سرمای
ن وجود دارد. زیراپردازي مجرد آخودمجردکنندگی سرمایه و نظریه

دیوارهاي «شود چه منطق سرمایه معنا خود واقعیت اجتماعی است که مجردتر مییکدر«
اي که بازارها پیوسته گونهشکند، بهگرایی را درهم میگرایی و جزیییمتکی بر محل» چین

بسته هاي شان چون نظامشوند و در نتیجه به تصویر نظري آرمانیغیرشخصی و ابژکتیو می
).1999(آلبریتون » شوند.گر نزدیک میو خودتنظیم

ي سازوکارهاي گیرد که برساختهترتیب فعالیت نظري از تجرید واقعی کمک میاینبه
سرمایه است.

که تجریدهاي نظري از تجریدهاي واقعی کمک ایناز سوي دیگر باید توجه کرد که بااما 
شوند، یعنی مثالً ها پشتیبانی میانواع نظري آنگیرند اما تجریدهاي واقعی هم توسط می

ي اقتصادي به استحکام و تقویت و تعمیق منطق هاي لیبرالی و نولیبرالی در زمینهسیاست
3.شوندسرمایه منجر می

دارانه در شکل ایههاي اقتصادي سرمکه فعالیتشود که همینترتیب، مشاهده میاینبه
ارزش يمثابهیابند، بهی در برابر اجتماع انسانی دست مینسبنوعی استقالل قانون ارزش به

شدن داري و کاالییتر مناسبات سرمایهخودگستر از سویی به رشد و گسترش بیش
انجامند (پس این ساختارها تکامل ابژه را تر غیرکاالییِ زندگی اجتماعی میشسپهرهاي پی
ظر با این وضعیت را هم هدایت کنند) و از سوي دیگر فعالیت نظري متناهدایت می

بر مفاهیم مجردي بنا شده بود که اولیه هم حتااقتصاددانان سیاسیکنند (اساس کارمی
ي واقعی و تجریدهاي واقعی بودند). اما باید توجه کرد که فرایند ي فرایندهاي مبادلهزاییده

داري در یخاً سرمایهي تارخودمجردکنندگی سرمایه در تاریخ هرگز خود را در هیچ جامعه
داري ناب تکمیل ي سرمایهکند بلکه تنها در سطح نظریهسطح عقل متعارف تکمیل نمی
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ي واقعی ارهاي عمیق خود ابژهشود همان چیزي که مارکس با کمک گرفتن از ساختمی
بناي آن را گذاشت.سنگ

مند و پارچه، نظامدست، یکتر یکبیشي واقعی با تکامل خود هرچهابژهیبترتاینبه
تر به امري مجرد بیشقانون ارزش بر بازار جهانی هرچهیتشود و با حاکمجهانی می
ي جهان تفاوت است، همهبیهاي واقعیها و تفاوتشود. این ابژه که به ناهمگونیتبدیل می

کند. یرد ممکن مخود را در شکل مجپردازي شکل قابلیت نظریهاینپیوندد و بههم میرا به
خود در تاریخ توان گفت که سرمایه با نمایش بخش بزرگی از منطقنظر آلبریتون میبه

ر پرتو تجریدهاي گذارد که د) بر فعالیت نظري کسانی تاثیر می1870ي کم تا دهه(دست
ترتیب خود را در سطح نظریه باز اینکنند، و بهنظور درك آن ایجاد میمآن تجریدهایی به

داري ناب است).ي سرمایهي جامعهکند (منظور همان نظام بسته یا نظریهر میهم مجردت
ي چه رشد و تکامل فزایندهنظر آلبریتون اگر دهد که بهتوضیحات باال نشان می

ن پردازي منطق آکند اما نظریهداري در تاریخ به شناخت این نظام کمک میسرمایه
ي پردازش واسطهط بهج نیست، بلکه این منطق فقاستنتامستقیماً از دل این تاریخ قابل

بیان آلبریتون چنین فرموله توان بهیک سرمایه و نظریه را میدرك است. دیالکتقابلنظریه
کرد:

جا که این منطق کند، و از آني در تکامل تاریخ مدرن ایفا میانقش مهم…منطق سرمایه
).1999(آلبریتون » نحوي نظري ممکن استکند درك آن بهدر تاریخ فعاالنه عمل می

کننده باشد مگر راهند گمتوانزد آلتوسر می» تولید«ي ترتیب روشن است که استعارهاینبه
داري ناب در ي سرمایهي شناخت (جامعهمعنا درك کنیم که تولیدِ ابژهاینکه آن را بهاین

داري) به میانجی سیاسی سرمایههاي اقتصاد ي مارکسی یا انواع و اقسام نظریهنظریه
پذیر است.ي واقعی (سرمایه) و خودمجردکنندگی آن انجامساختار عمیق ابژه

گیرينتیجه
ي داري) و ابژهي واقعی (سرمایهي پرفراز و نشیب بین ابژهاختصار رابطهدر بحث باال به
مورد بررسی قرار ي مارکس) هاي گوناگون اقتصاد سیاسی و سرانجام نظریهشناخت (نظریه

ي اصلی در این بررسی تاکید بر نوعی بازتابندگی متقابل عینیت و ذهنیت، ابژه گرفت. نکته
ان داده شد که با یک تناظر دیگر بود. نشپرداز آن بر یکداري و نظریهو سوژه یا سرمایه

بلکه با رو نیستیم هداري روبیک بین واقعیت عینی و مفاهیم اقتصاد سیاسی سرمایهبهیک
ي ساختارهاي کنندهي نقش هدایتیم. دربارهاشده و بسیار دشوار مواجهي میانجیرابطه
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یابی خودمجردکنندگی آن در نقش تر ابژه (تعمیق و شدتاصلی سرمایه در تکامل بیش
هاي تر نظریه (مجردتر شدن نظریهچنین تکامل بیشقانون ارزش و بازار جهانی) و هم

وگویی ویژه علم اقتصاد سیاسی مارکسی) سخن گفته شد. در گفتبهاقتصاد سیاسی و
ي هاي درخشان نظرات او برجسته و در بحث جذب شدند و استعارهانتقادي با آلتوسر نکته

نزد او معناي دیگري یافت.» شناختتولید«پرقدرت 

هایادداشت
1 .Albritton, R. 1999 Dialectics and Deconstruction in Political Economy
2.Sohn-Rethel, A. 1978 Intellectual and Manual Labour, A Critique of

Epistemology
هاي اقتصاددانان بورژوا بر تجریدهاي واقعی سرمایه وصیهها و تبراي درك تاثیر سیاست.3

اکثریت نام ي محمد مالجو بهي ایران از جمله نگاه شود به مقالهها در زمینهو تشدید آن
.در گرو اقلیت
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شناسی و مارکسیسمجامعه
مایکل برآوُي

زیستی بوده است. ي همشناسی و مارکسیسم همیشه رابطهمیان جامعهيرابطه
کم تا حدي ي بیستم دستیل سدهي نوزدهم و اواشناسی کالسیک اواخر سدهجامعه

واکنش به مارکسیسم در زمانی بود که سوسیالیسمْ جنبش کارآمد و جذابی در جور یک
ي نوزدهم را شد. مارکسیسمْ شبحی بود که دورنماي فکري انتهاي سدهاروپا محسوب می

هاي تو عمارترویی را شکل داد که وبر و دورکیم و زیمل و پارهبه تسخیر درآورد و قلم
اك بنا کردند. انقالب روسیه مارکسیسم را به مسیرهاي شان را در همان خنظريِ خالقانه

ي اجتماعی بورژوایی را به واکنش واداشت. وقتی بارِ دیگر نظریهکامالً جدیدي کشانْد و یک
جهان «شناسی به حامیِ جهان پس از جنگ جهانی دوم به دو بلوك تقسیم شد، جامعه

یسم بدل شد. در همین دوره یعنی در لنین-ي مقابلِ ایدئولوژیکِ مارکسیسمو نقطه» آزاد
ترین فرادستی برخوردار شناسی امریکایی از بیشبود که جامعه1960و 1950هاي دهه

هاي مارکسیسم را جمع ي داروستهبود، علمی جدید با رسالتی جدید که بساط همه
کشانْد شناسی را به بحران جامعه1970و 1960هاي کرد. بعدتر، طغیان جامعه در دههمی

گیري از شناسی با وامجامعه1980ي هرچند مسبب احیاي مارکسیسم شد. در دهه
بر استدالل من، امروزه راه نجات طور که، بناکسیسم بهبود یافت، درست همانمار

شناسی بستگی خواهد گیري از جامعهاش به واممارکسیسم از افسردگیِ پساکمونیستی
اصالت و استقاللی از آن خویش برخوردار است که به داشت. هر فرزند مارکسیستی از 

پذیر نیست.والدین خودش تقلیل
درگیري تا آشتیاز

هاي گرایی مستقل نوشتهي بیستم بر اساس همي سدهسنتزي که تالکوت پارسونز در میانه
دست داد در کنارگذاريِ ي اجتماعی بهال و وبر از اندیشهتو و مارشدورکیم و پاره

ي مارکسی را پارسونز در اواخر عمرش نظریه1هاي مارکس خیلی مؤثر واقع شد.نوشته
ي نوزدهم سره به سدهاش یکنگریست که اهمیتاي میگراییِ ازمُدافتادهي فایدهدیدهبه
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تقد بود چون مبانی مارکسیستی عمیقاً اشکال دارد، بررسی میراث مع2شد.منحصر می
سان، کارکردگرایی ساختاري، یعنی رمزگذاريِ د. بدیناي ندارمارکسیستی هیچ فایده

مارکسیسم را فقط نادیده گرفت، جور علم مسیحایی، ي پارسونزي در قالبِ یکنظریه
اش یعنی مارکسیسم شوروي بلکه سایر انواع مارکسیسم را نیز.ي محتومفقط نتیجهنه

اي نظري براي این رویارویی نظر از عداوت ایدئولوژیکِ برخاسته از جنگ سرد، شالودهصرف
، بر خأل مارکسیسم 3نظام اجتماعیکتاب شناسی پارسونزي، خصوصاً نیز در بین بود: جامعه

در حکم نظامی خودگردان و » جامعه«شناسی پارسونزي بر شوروي متمرکز بود. جامعه
که مارکسیسم آنکرد، حالبخش تمرکز میفراگیر و واجد تعادل حیاتی و خودتعادل

باقی » جامعه«جایی براي ي زیربنا و روبنا هیچاش دربارهشوروي در طرح نظري
بهره از اي براي برخورد این دو وجود نداشت، یکی بیرو هیچ زمینهگذاشت. ازایننمی

پایان «پردازان در طرف امریکایی دیدیم نظریه4بهره از جامعه.اقتصاد و دولت و دیگري بی
را چون سد دفاعیِ دموکراسی لیبرال ستودند، » جامعه«بخشِ قدرت ثبات» ایدئولوژيْ

پایان شده مدعی رشد بیریزيطور که در طرف شوروي دیدیم اقتصاد برنامهدقیقاً همان
مخالفان خودشان را داشتند: سی. نیروهاي مولد و توزیع عقالنی منابع شد. هر دو طرفْ

که آنان را با تحلیل طبقاتی درآمیختند حالشرایت میلز و برینگتون مور اومانیسم انتقادي
کمونیسم ضدّمکتب بوداپست و کوالکوفسکی کوشیدند هگل و مارکسِ جوان را بر 

، اینان منادیان آینده اما 1950ي در این دوران، یعنی دههخواه بشورانند. تمامت
دچار بایستهاي کوچکی در دو اقیانوس تعبد و سرخوشی بودند. هر دو طرف میجریان

شناسی و سپس مارکسیسم.شدند، ابتدا جامعههراس می
گور سپرده است، شناسی نهایتاً مارکسیسم را بهعهرسید جامنظر میدرست هنگامی که به

موتِ شوروي بهند. حمله نه از جانب مارکسیسم روجویی کردانتقام1970و 1960هاي دهه
شناسی. باري، از خود جامعهرفت،یبلکه از جانب جایی بود که اصالً انتظارش نم

هاي هاي حقوق مدنی، جنبشهاي آزادي بیان، جنبشهاي اجتماعی (جنبشجنبش
زنند. ل و هم در خارج برهمجنگ) طغیان کردند تا صلح امریکایی را هم در داخضدّ

سی شناي جامعهبینانهاندازه خوشرا به محاکمه کشاندند و نگاه بی» توافق«شناسیِ جامعه
پرقوتی را احیا کردند که ي امریکایی را زیر سؤال بردند و مارکسیسمبه جامعه

ي درباره5نتلی ریویوماهاي ها را پیش کشید: نظریهنظریههاي جدیدي ازمجموعه
ي انتقاديِ مکتب فرانکفورت، تاریخ نیافتگی، نظریههاي توسعهداري انحصاري، نظریهسرمایه
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هاي آلمانی، و ساختارگراییِ مارکسیسم فرانسوي. طبقه، تحلیل سیستماجتماعی انگلیسیِ 
مندي در مارکسیسم نیافته بود، شناسی هیچ ویژگی ارزشطور که جامعهدرست همان

مالحظه شناسی را بدونرشده بود که جامعهترتیب اکنون نیر نوبت مارکسیسمِ نونواهمینبه
ناپذیر بود: اتهام کرد سازشیل و انتقادي وارد مي رادیکاکنار بگذارد. اتهامی که نظریه

».توهمی«بود که در جامعه » جعلی«قدر شناسی هماندر جامعه» توافق«زد که می
گامی بود حتا6نیو لفت ریویوگري درخشان و سردبیرها مجادلهوقتپري اندرسون که آن

که در درونْ جا خوش ناراضی از حمله به دشمن بدون تاختن به دشمنی7فراتر گذاشت.
هاي بورژوایی مبادرت کرد. ي آلودگیسازي خودِ مارکسیسم از همهکرده است به پاك

را سخت به تیغ هورکهایمر و آدورنو، گرامشی و لوکاچ، سارتر و آلتوسر » مارکسیسم غربیِ «
ي کارگر و شان از طبقهشان با شر و جداافتادگینشینیخاطر همهم بهنقد کشید آن

ورزید که ما باید به مسیري انقالبی شان از بصیرت انقالبی. اندرسون اصرار میابرخوردارين
ام، بازبینی بازگردیم که لئون تروتسکی باب کرده بود. به قراري که جایی دیگر گفته

هاي زیادي در خود دارد که با ي اتحاد جماهیر شوروي درسهاي تروتسکی دربارهنوشته
وتسکی با تأمل تر8رفته شده است.داري پیشهان سرمایهوش حوادث جخکمال اندوه دست

انگاري ادیدهشان در نشناختدر جهان روسی و سپس شوروي که مثل کف دست می
نظر و هم در عمل از مارکسیسم کالسیک پیروي کرد. انتقادِ اندرسون واقعیت جامعه هم در

ي تحریر درآمده بود تقبیحِ البی به رشتهبینی انقاز مارکسیسم غربی که در فورانی از خوش
ي بورژوایی را به اوج رسانْد اما اوجی که چنین تقبیحی از آن فروافتاد. اندرسون اندیشه

مارکسیسم را از همان ابزارهاي مفهومی محروم کرده بود که در مواجهه با سقوط کمونیسم 
9.ي بازارهاي جهانی نیازشان داشتو غلبه

شناسی غربی را تشخیص داد پیشاپیش درستی فرارسیدن بحرانِ جامعهبهآلوین گولدنر که
جلوگیري از بحران وسیعاً از وانگهی، سیاستِ 10از یورش مارکسیستی خبر داده بود.

هاي مارکسیسم انتقادي. جهان او پیچید، یعنی دربرگیري بهتریناي تبعیت کرد کهنسخه
سازيِ مارکسیسم بود اکنون ی درصدد خنثیشناسکه در آن جامعه» جنگ سرد«مانَويِ 

اش شناسی که از مبانی فرسودهدیگر به نامزدي و آشتیِ سازنده جاي سپرده بود. جامعه
ها افتاده بود مارکسیسم را در خیلی سلب اعتماد شده بود و با افول دولت رفاه نیز از چشم

را فراگرفته بود و 1960ي شناسیْ درس دههش در خود جذب کرد. جامعهاهاياز حوزه
شناسی خود بازگردانْد. جامعههاي مناسباقتصاد و دولت را توأم با تحلیل جامعه به جایگاه
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شناسی سیاسی به سرشت اقتصاديِ احیاشده به دگرگونی و تباهیِ کار توجه کرد. جامعه
مشغولیِ دلي قشربنديْداري پرداخت. نظریهي سرمایهدار یا دولت در جامعهدولت سرمایه

شناسی فرهنگی بر قدرت ي قشربندي عبارت بود از نابرابري و اهمیت طبقه. جامعهنظریه
استیالي ایدئولوژیک تمرکز یافت. پژوهش تاریخیِ تطبیقی عمیقاً بر تاریخ اجتماعی 

شناسی، متکی شد. در سرِ دیگرِ طیف جامعهي تاریخ اش دربارهمارکسیستی و نظریه
پردازان بزرگ هاي مارکسیستیِ بازتولید اجتماعی کمک گرفتند. نظریهنظریهنگاران از قوم

ي ي نژادي، زیر سایهروزگار، هم بوردیو و فوکو و هابرماس و هم فمینیسم و نظریه
پردازان ها از نو تفسیر شدند: دورکیم و وبر به نظریهمارکسیسم قرار گرفتند. کالسیک

مدافعان سوسیالیسم بدل شدند. مارکسیسم حاال دیگر تاداري و حهاستیال و ناقدان سرمای
شناسی پژمرده شد تا به جامعهاش کاویده میهاي نهفتهکه افترا بخورد براي گنجینهآنبی

ناگزیر تیغ انتقادي مارکسیسم را کُند کرد شکسته جانی تازه بخشد. چنین جذبی بهو درهم
.شناسیْ نیرو بخشیدحال به جامعهاما درعین

گیرش شده بود، مارکسیسم وارد بحران شناسی از بحرانی که دامنموازات خروج جامعهبه
شاهد فروپاشی کمونیسم و فرادستی جهانیِ بنیادگرایی بازار و 1990ي خودش شد. دهه

1970ي بینیِ دههچه را که از خوشها آني اینبود. همهو انقالبگزینی اعتراضعزلت
ي حاضر همین است که امروزه احیاي مارکسیسم به باقی مانده بود نابود کرد. تز رساله

کردن به مارکسیسم و دیگر، کمکعبارتشناسانه بستگی دارد. بهاي جامعههجذب ایده
هاي تاریخی شناسی از بینشطور که جامعهشناسی باید از دو مسیر تحقق یابد: همانجامعه

بخشِ جامعه را از وام گرفت، اکنون نیز مارکسیسم باید مفهوم رهاییو تطبیقی مارکسیسم
سرگذاردن سی سال درگیري یا شناسی با پشت. مارکسیسم و جامعهشناسی برگیردجامعه

اند، به نامید به پیکار بسیار متفاوتی وارد شدهمی» جنگ متحرك«چه آنتونیو گرامشی آن
در کنند هر که دیگري را از میدان بهاینجايبهنامید. می» جنگ سنگر«گرامشی چهآن

یک که کدامهایی که بر حسب ایني است، توافقمراتبی با دیگرکدام در پیِ توافقی سلسله
شناسی مارکسیستی و کنند. تفاوت میان جامعهبرَد فرق میدیگري را در خود تحلیل می

توانند هم در وضعیتی که به ه میشناسانه همین است. این دو ملغمه البتمارکسیسم جامعه
دیگر متقابالً خصومت بورزند دیگر متقابالً نیرو ببخشند و هم در وضعیتی که به یکیک

شانه دوام بیاورند.بهشانه
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سیِ امروزي اگر شنااي از توسعه تعلق داشت که از دُور خارج شده است. در جامعهبه مرحله

گیر از زمان رفت نظري چشمگونه پیشمعناي اکیدي که نافیِ هرمارکسی باشید، به
بنگرید به:» نخواهید داشت.قبول مارکس به بعد است، جایگاهی قابل
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135.
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خواند؟می
3 .Talcott Parsons, The Social System (New York: Free Press, 1951).
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اي نهاديِ جداگانه کنند) را در حکم سپهرهها حمایت میهایی که از ارزشسایر سازمان
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هایی اشاره کرد که عمل آورْد و به ناسازگاريبه» نیهژمو«ي برداشت گرامشی از درباره
ي دولت و گرانهاش از قدرت سرکوبنماییاش از اهمیت رضایت و کوچکنماییبزرگ
سوي سیاست اش بهگیريرو جهتدولت و ازاینمتفاوتهاي اش از شکلپوشیچشم

سان، اندرسون گیرند. بدینرفورمیستی در تدارك کمونیسم مخوف اروپایی را در خود فرامی
اش ي رفورمیستیچه در تحلیل گرامشی بازیافتنی بود پیشاپیش در جامهمدعی شد که آن
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شناسانه محسوب گذار مارکسیسم جامعهشد بنیانشان را نمیکدامرو هیچبودند و ازاین
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ي زیر:اي است از بخشی از مقالهمتن باال ترجمه
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Michael Burawoy, «For a Sociological Marxism: The Complementary
Convergence of Antonio Gramsci and Karl Polanyi,» Politics and Society, 31(2),

2003, pp. 193-261, 2003.
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طلبی در ساالري و اصالحدیوان
هاي کارگرياتحادیه

مزدك دانشور|	کریس هارمن 

هاي کارگري نیز شود، بلکه اتحادیهطلبی فقط در درون احزاب سیاسی متجلی نمیاصالح
ها داري از کار انساني سرمایهتمامی ساختار جامعهشوند. طلبی متوقف میدر وادي اصالح

چالش بکشد، ها بهآمدن کاالها را در کارگاهشکل گرفته است و هر چیزي که سیر فراهم
هاي کارگري با چالش طلبیده است. اتحادیهداري را بهر ضمنی ساختار سرمایهطوبه

داري را به پرسش ي سرمایهجامعههاي کار، بنیادهاي اصلی دهی افراد در محلسازمان
اژدهاي «هر اعتصاب یکی از سرهاي «گیرند. منظور لنین نیز از گفتن این جمله که: می
همین بوده است.» انقالب است» سرنُه

داري توان افراد براي کار کردن (که مارکس آن را نیروي اما باید دانست که در نظام سرمایه
ترتیبی که سیب یا همانشود. این نیروي کار بهمی» کاال«خواند) تبدیل به کار می

مبناي ساعت مثل یک کاال شود، برفروش میوکیلوگرم خریدمبنايفرنگی برگوجه
زنی براي بهاي نیروي کار هیچ فرقی با رسد که چانهنظر میشود. بهگذاري میارزش
شدن ب همین الگوي کاالییسبالهاي موجود در بازار ندارد و بهزنی براي سایر کاچانه

هاي نمایندگی و ساختارهاي نیروي کار است که در مقایسه به آژیتاتورهاي انقالبی، مهارت
سبب همیننماید. بهتر میها، مقبولاي از قبیل رؤساي اتحادیهن حرفهکنندگااداري مذاکره

شوند، رل میهاي کارگري که توسط کارگزاران خاص خود کنتهاي اتحادیهاست که شعبه
ها اند. این اتحادیهي امروز تبدیل شدهاي در جامعهشده و جاافتادهبه ساختارهاي نهادینه

زنی با کارفرمایان بر سر مسائل چنین چانهاي در سازماندهی کارگران و همنقش دوگانه
ایفا ها نقش میانجی با کارفرمایان را به نمایندگی از کارگران کاري دارند. این اتحادیه

کنند.می
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ي داري نگسسته باشند، این شیوهي سرمایهي جامعهتا زمانی که کارگران از ایده
ها امیدهاي رفرمیستی رسد که اتحادیهنظر مینظرشان مطلوب است. بهبه» گراییاتحادیه«

گرانه هاي اصالحکنند. البته کنشبراي بهبود شرایط را بدون نیاز به عمل انقالبی عرضه می
یابند. هر دار نیز آن را مطلوب میهاي سرمایهفقط براي کارگران مطلوب نیست، بلکه گروه

روست. این طبقه اگرچه خواهان قدرت ي حاکمی با تضادهاي درونی خود نیز روبهطبقه
قدرت «داند که ورزي بر دیگر طبقات جامعه است، اما میکشی و سلطهمهار براي بهرهبی

کشی و سلطه کافی نیست. براي همین است که براي تثبیت بهرهتنهایی به» عریان
براي [رسمیت بشناسد، ي مردم را بههاي تودهاز خواستساختارهاي واسطی که برخی

اند، گونه که هم لنین و هم گرامشی اشاره کردهنیاز دارد. همان]کشیتداوم سلطه و بهره
يِ نهادهایی که اندازههمانکند بهآن را تأمین» هژمونی«ي حاکم به نهادهایی که طبقه
کند، نیازمند است.ي آن را تضمین میسلطه

تاجران و ي مثال طبقات فئودال در قرون وسطاي اروپا باالخره به بخشی از طبقهعنوانبه
شان) دادند. هاي محدود را (در رسته و صنوف شهريي تأسیس سازمانگران اجازهصنعت
حال فرودستانی هستند که هرها بهاین رستهها فرض را بر این گذاشتند که مدیرانفئودال

ها این درك را داشتند مراتب اجتماعی خشنودند. فئودالدر سلسلهآمده دستاز موقعیت به
شود. این رفتار مراتب میبه پذیرش اصل سلسلههمند حضور در چنین جایگاهی منجرفکه ب
رساند. درنتیجه مراتب کهن یاري میگو بود و به تثبیت سلسلهها جوابها بلکه سدهدهه

که بخواهند ي مسلط فئودال بودند تا اینسوي طبقهتر در پی یافتن راهی بهبازرگانان بیش
.آن را بر بیندازند

دهی هستند و بعضی از داران معموالً مخالف هرگونه تالش کارگران براي سازمانسرمایه
شان یاد ترهايکنند، اما عاقلگاه این موضع را ترك نمیدار نیز هیچهاي سرمایهگروه

بینی و پیشطرز غیرقابلبهتوانداند که نیروي کار خشمگین و پر از احساس تنفر میگرفته
هاي ي میانجی براي پیوند سازمانها نیاز به ساختارها، اوضاع را برهم بریزد. آنناشدنیمهار

نحوي از انحا سعی در جذب رو بهایناند و ازا درك کردهداري رکارگران با نظام سرمایه
دینبرنداي کارگران صنعت چاپ هاي کارگري دارند. رهبر سابق اتحادیهکارکنان اتحادیه

ي کارگران صاحب کرسی است و رهبر سابق اتحادیه]انگلیس[اکنون در مجلس اعیان 
توان است. البته اکنون میبانک انگلنديمدیرهاکنون عضو هیأت1ونقل، بیل موریسحمل

این روابط «هاي کارگري اي و حقوقی علیه آن رهبرانی را که در اتحادیهحمالت رسانه
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چیان آرتور شند، توضیح داد. مثل کاري که علیه رهبر معدنکچالش میرا به» صمیمانه
ساالري ، دیوان»و هویجچماق«ي هشتاد انجام شد. سیاست در دهه2اسکارگیل

را بپذیرند، خواه رهبران این » کلیّت نظام«کند که هاي کارگري را چنان رام میاتحادیه
میل باشند.داشته باشند، خواه بیصورت فردي نیز به پذیرفتن این امر شوقها بهاتحادیه
شود. می]نظام[تدریج در نقش میانجی و واسط جذب هاي کارگري بهساالري اتحادیهدیوان

مراتب مدیریتی در سان با سلسلههاي کارگري، همساالري اتحادیهزیرا حضور در دیوان
اي را دامن میلیکند و در این افراد بیاي را برقرار میکار عادي، جایگاه و ماهیانهوکسب

خطر بیندازد، شان را بهجایگاه و حقوق و اموالکه ممکن است » تقابل«زند تا از هرگونه می
تغییرات در کارگرانی را وبسیدنی هاي کارگري، پرهیز کنند. در تاریخ کالسیک اتحادیه

اند:هاي کارگري بریتانیا شدهکند که بدل به کارگزاران اتحادیهتوصیف می
توانست بر درآمد یا شرایط با وجود این نکته که مشکالت موجود در کارگاه دیگر نمی

ار بشان بهضاي اتحادیه و کارفرمایاناش تأثیري بگذارد، باز هم هرگونه مجادله بین اعشغلی
گري ي اجحاف و انقیاد در دورانی که صنعتافزود. حس زندهاش میهايکاري و نگرانی

هاي کارگران را کرد شکایتشد و شروع میاش زدوده میتدریج از ذهنساده بیش نبود، به
کم به دگرگونی فکرمآبانه کمبنامد. این تغییرات روشن» زدننق «و » دلیلبی«

اش را ي بزرگ کارگري که ماهیانهشد. امروزه به کمیسر یک اتحادیهمیکننده بدل منزجر
شود که با شود، از او دعوت میآمد گفته میي متوسط خوشدهد توسط طبقهاتحادیه می

هاي کند به تحسین خانهنواي سابق نیز شروع میها غذا صرف کند و کمیسر بیآن
او براي زندگی به …شانهايزندگیطرح، راحتی و لوکسیهاي خوشساخت، فرشخوش

ي روند و با خوگرفتن به این محلهپایین میبهي متوسط رویک ویالي کوچک در محله
کند و ها منطبق میهاي آنتر با ایدهبیشه طرز نامحسوسی خودش را هرچدید بهج
مذاکرات کم علت شکست او کم…یابداش میتدریج خود را در تقابل با اعضاي اتحادیهبه

اندازهاي که چشمداند و یا ایناي شورشی در اتحادیه میبا کارفرما را نفوذ عده
3زمینه مقصر بداند.اینکه نسل جوان حامل آن است، دراي را طلبانهخشونت

یکی از 1926درستی گزارش سیدنی و بناتریس وب بارها به اثبات رسیده است. در سال 
هاي تاریخ نزاع طبقاتی در بریتانیا رخ داد: اعتصاب عمومی. در آن زمان ترین صحنهمهم

کرد و مالکان معادن اعالم سنگ کار میانگلیس از هر ده کارگر یک نفر در معادن زغال
مزد و افزایش ساعت کاري را اي که کاهش دستچیخدام هر معدنکرده بودند که از است
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سر صاحبان کار نیز پشت زنند و او را راه نخواهند داد. دولت محافظهمینپذیرد، سر باز
مزد را بپذیرند.معدن ایستاد و اعالم کرد که کارگران باید کاهش دست

هاي ي اتحادیهکه کنگرهالعادهآیی فوقي سراسري در یک گردهمرهبران اتحادیه
صدا چیان بهها را در حمایت از معدنترتیب داده بود دور هم جمع شدند و زنگ4کارگري

نقل و وها خواستند که اعتصاب کنند. ابتدا از کارگران حملآوردند و از دیگر اتحادیهدر
این فراخوان ها کارگر به ها بپیوندند. میلیونها خواستند که به آنسپس از دیگر بخش

براي [اي از احساس سرخوشی کارگران جواب دادند و انگلستان فلج شد. اما رهبران اتحادیه
از 5آهن جیمی توماسي راهبسیار فاصله داشتند. بعضی مثل رهبر اتحادیه]این فتح

ي ي بزرگ. توماس به رهبر کنگرهقدر وحشت کرده بودند که دولت و سرمایهاعتصاب همان
اعتصاب علیه دولت است و دولت «گفته بود که: 6والتر سیتراینTUCهاي کارگري اتحادیه

ز هر چه بیش اآن«او بعدها نوشت: ». نباید مورد هجوم واقع شود]در جریان اعتصاب ما[
دانند صورت اتفاقی از دست کسانی که میکه اعتصاب بهاستترساند اینچیزي مرا می

کارگران شهرداري و رهبر اتحادیه». داشته باشند، خارج شودگونه آن را تحت کنترل هچ
هر روز که از اعتصاب «ي نشان داد: از احساسات مشابهینGMWUبخش عمومی

دست مردانی شد و بهیشناس خارج مولیتمسوگذشت، کنترل از دست کارگزاران می
به ها، منجرشناسولیتکنترل از سوي مسواي نداشتند. عدمافتاد که هیچ جایگاه رسمیمی

».شدسو میسو به آنزده از اینیی توفانحرکت جنبش چون کشتی
اي را که از آن برآمده این رهبران دست در دست دولت، تالش کردند که پیروزي طبقه

ها اعتصاب که در جنبش کارگري خللی وارد شده باشد، آنبودند، انکار کنند. بدون این
کننده در اعتصاب، که شمار افراد شرکتپایان رساندند. جالب آنبهروز9عمومی را پس از 

درخواست لغو آن را کرد به میزان صدهزار نفر TUCکه بیست و چهار ساعت پس از این
که به حقوق کارگران معدن را تنها گذاشت تا پیش از آنTUCي نیز رسیده بود. اتحادیه

شان براي ماه بجنگند. کارفرمایان نیز دست9تنهایی کاري تسلیم شوند، بهنمیر یا بیوبخور
اخراج کارگرانی که در سطح محلی به سازماندهی اعتصاب پرداخته بودند، باز شد.

طرز غریبی به1984-85چیان در سال تقریباٌ شصت سال بعد از این ماجرا، اعتصاب معدن
ي بستن معادن ماه علیه برنامه12چیان نومیدانهدر همان راستاي سابق پیش رفت. معدن

شد، شان میهايتبع آن اتحادیهو بهبه ویران شدن این صنعت سنگ که منجرزغال
هاي کارگري ي اتحادیهو در کنگره1984اي در سال ایستادگی کردند. رهبران اتحادیه
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ت صحنه که در پشحالیچیان منتشر کردند درتابی در حمایت از معدنوهاي پرآببیانیه
بستگی با کارگران معدن خلل وارد چی) در همهاي (غیرمعدنرهبران بعضی از این اتحادیه

کرده و از انجام اعتصاب شانه خالی کردند.
کرد، چیان را رهبري می، که حمله علیه معدنگرگورمکمادني معادنمدیرهیس هیأتری

ها ارتباط توانستم با آنداشتند که میاي وجود تعدادي از رهبران اتحادیه«بعدها نوشت: 
اي این بود که ي عمل این رهبران اتحادیهنتیجه». راحتی صحبت کنمبرقرار کرده و به

اي رقم خورد. دومین شکست کمرشکن در طی یک قرن براي جنبش اتحادیه
دنبال آورد.ها را با خود بهاي که دو دهه تخریب روحیه و ضعف اتحادیهنشینیعقب

ي رهبرانی گذاشت که ها را فقط نباید بر گردهنشینیولیت این عقبها، مسوي اینا همهب
ي دیگر رهبران باید بر عهدهدار خریده شوند، بلکه میي سرمایهاجازه دادند تا توسط طبقه

ر رهبران تر بودند و مایل به شکستن اتحاد با سایاي نیز گذاشته شود که صادقاتحادیه
برد کوشش جمعی بودند. اما وقتی مشوق کارگران ساده براي پیشنبودند و حتاهااتحادیه

ترتیبی که رهبران همانپایان یافتن نزاع شدند دقیقاً بهها نیز خواهان اوضاع سخت شد، آن
، جیمی 1926داران فراخوان داده بودند. بعد از اعتصاب عمومی سال متمایل به سرمایه

ده آهن که در جهت تخریب این اعتصاب بسیار کوشیارگري راهي کتوماس رهبر اتحادیه
او مایل به پایان ياندازهآهن نیز بهي دیگر راهچپی اتحادیهبود، گزارش داد که رهبر دست

بخشیدن به اعتصاب بود.
ي هر تالش جمعی، ساز صادق است در زمینهچه که در مورد این دو نزاع سرنوشتآنهر

وقت تواند صادق باشد. کارگزاران تمامکاري، نیز میها و چه حقوق بیپرداختچه بهبود 
هاي کارگري بخشی از یک نهاد هستند که موظف به مذاکره از جانب کارگران اتحادیه

ان بر مدیران افزایش یابد اما معمولی با کارفرمایان هستند تا فشار مطالبات کارگر
شان بیندازد، مشوق مدیریت حاضر است جلويچه کهآنحال براي پذیرش هرعیندر

کارگران هستند.
ها در مذاکرات که بر مهارت کارگزاران اتحادیهاستي این شیوه از تالش جمعی، ایننتیجه

عضاي اتحادیه تأکید شود. وري اآکه بر روح جنگجاي آنشود، بهدست گذاشته می
شود. دوباره و دوباره با کارفرما منتهی میخاطر است که این شیوه به گریز از تقابلهمینبه

معناي قربانی کردن اعضاي اتحادیه در تالش تاریخی، این شیوه بهاي مشابه چون نمونه
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ش دفاع کند، ااي که نتواند از اعضايبراي نگه داشتن خود اتحادیه است. اگرچه اتحادیه
براي پیوستن به آن ندارند!شود، زیرا کارگران هیچ دلیلی ناگزیر نابود میخود به

]و یا آشتی[گري چه گفته شد تمامی ماجرا نیست، زیرا ساختاري که خواهان میانجیآن
ناگزیر بر شود، چون نارضایتی از وضع موجود بارها و بهطبقاتی است خود موجد تضاد می

ساالري یوانزده بر دکاران چنبرهها محافظهزند و این فعالیتهاي جدیدي دامن میفعالیت
راستی هم متوجه این موضوع ساالران دستدیوانکشند. حتاچالش میاي را بهحادیهات

هاي زیردستان را کانالیزه و بیان کنند از چشم اند که اگر نتوانند برخی از نارضایتیشده
ها از مخالفت با هرگونه تعطیل کار تا فراخوانافتند. براي همین مواضع آنکارفرماها می

عاالن مبارز ممکن است فیت نفوذشان در نوسان است و یا حتابراي اعتصاب براي تثب
ها، از وارد ها به دیگران معرفی کنند تا با بدنام کردن آنعنوان مقصر ناکامیکارگري را به

هاي کارگري جلوگیري کنند. از سوي دیگر، انتخابات مراتب اتحادیهشدن ایشان به سلسله
مراتب اتحادیه کند که همیشه افرادي در سلسهاي، کارگران را مطمئن میهدر سطح اتحادی

اند، پس خواهان جنگیدن براي منافع کارگران وجود دارند که چون از کارگران رأي گرفته
معمولی هستند.

چنان ها همکارانه در اتحادیهبا وجود گردش نخبگان در فرایند انتخابات، تمایالت محافظه
رخ کشیدن نفوذشان فراخوان منظور بهساالرانی که فقط بهچراکه دیوانماند،میباقی 

خصوص اگر کنند. بهدهند، در اولین فرصت تقاضاي پایان آن را میاعتصاب می
ي ابتکارات کارگران زیردست و چه از خارج توسط واسطهشان چه از درون و بهموقعیت

در [ساالري نیز ناگهان هاي این دیوانچپیستر دولتی تهدید شود. دگنیروهاي سرکوب
خود را تنها و ناتوان در استفاده از اهرم اتحادیه براي تداوم ]ي اعتصاب و ایستادگیمیانه

اي براي هاي اتحادیهراستیي گرایش دستدهندهگفته شد توضیحچه یابند. آنمبارزه می
دنبال را نیز به» مرکز«ها با فرارشان است. آن» تقابل بزرگی«فرار از میدان جنگ در هر 

تنهایی اوضاع را سامان گذارند تا خودشان بهتنها باقی میرا دست» چپ«کشانند و خود می
بدهند.
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از نفی به اثبات آي
کمال اطهاري

که جاي اینداري را بهه نظم سرمایهمادام که علم اقتصاد بورژوایی است، یعنی تا وقتی ک
انگارد، یک مرحله موقتی از تکامل تاریخ بداند شکل آخر و قطعی تولید اجتماعی می

هاي طبقاتی هنوز آشکار نشده و یا در پدیدهيي علمی آن تا موقعی است که مبارزهوجهه
1کارل مارکسکند.مجزا ظهور می

هدف غایی ما در ـاي درمسیر قانون طبیعی تکامل خویش افتاده است هنگامی که جامعه
ند از توانمی-کنیماقتصادي تکامل اجتماع نوین را کشف این اثر همین است که قانون
رمان این مراحل را زائل سازد. ي فوسیلههکه ممکن است باینمراحل تکامل خود بجهد و نه

2کارل مارکستر کند.تر و مالیمکه درد زایمان را کوتاهاستتواند اینچه که میآن

مهم نایل طور کوتاه و فشرده به این به» نقد اقتصاد سیاسی«در سایت » ي مادرباره«متن 
چه را سخت و استوار است دود کند و آني عمل بپوشاند و هرآمده که به اعتقاد خود جامه

شناسی تاریخی مارکس را. هرچند نقد به هوا بفرستد: ابتدا اقتصاد سیاسی و بعد جامعه
داري هرکجا که صورت گیرد مغتنم است و من تاکنون در این نشریه چند ترجمه و سرمایه
تغییر «جاي باشد، به» مايدرباره«ي آن متنِ ا وقتی کارپایهام، امخواندنی دیدهتألیف 
بارِ در بهترین حالت به توصیفی مکرر از آن خواهد انجامید. پس بگذارید سوخت» جهان

اید پاالیشی کنیم، تا دود برنینگیزد:این آتشی را که برپا داشته
براي این » نقد اقتصاد سیاسی«انتخاب نام شوقِ پا در جاي پاي مارکس نهادن باعث-1

نظر مارکس دور مورد» معناي کالسیک«اننده را از نشریه شده است که از همان ابتدا خو
دانان یا اقتصاد سیاسی را اقتصاد» Political Economy«دانیم که واژگانمی«»کند.می

ي رگزیدند که واژهوایی) برو براي نامیدن علم اقتصاد (بورژآنکالسیک در قرن هجدهم از
معناي دانشِ مدیریت را ارسطو به)nomقانون=وecoخانه=مرکب از(»economy«یونانی 

ها با واژگان اقتصاد سیاسی، موضوع علم خود را کار برده بود. در واقع آنخانه یا خانوار به
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تا از مدیریت قول آدام اسمیت) هنر مدیریت ثروت مردم و دولت حاکم اعالم کردند (به
خانوار قابل تمیز باشد. پس بدیهی بود که مارکس نقد علم جدید اقتصاد بورژوایی را زیر 

انجام برساند و کتابی را به این نام (درآمدي بر نقد اقتصاد نام نقد اقتصاد سیاسی به
خ انتشار دهد، تا اقتصاد بورژوایی نتواند پایان تاریسرمایهپیش از1859سیاسی) در سال 

را با خود اعالم نماید. اما از اواخر قرن نوزدهم اقتصاد بورژوایی با مکتب نوکالسیک، نام 
عمد است و به)economicsجدیدي براي خود برگزید که همان اقتصاد یا اقتصادیات (

يموضوع علم خود را از جامعه، دولت و فلسفه سیاسی لیبرالیسم منفک کرد. از دهه
قتصاد سیاسی دانیم که ابار دیگر اقتصاد سیاسی اما با معناي جدید احیا شد. می1960

گزیند و به تاریخ، نهادها و تعامل هاي خود برمیاجتماعی براي تئوري-نوین مبنایی تاریخی
شناسی مکاتب مختلفی چون مارکسی، دهد. با این روشبین طبقات نقش اساسی می

اند و این و فمینیستی در نقد اقتصاد نوکالسیک تعریف شدهگراییکینزي، نهادگرایی، بوم
نشریه هم در همین چارچوب جاي دارد. پس برگزیدن نام نقد اقتصاد سیاسی براي نقد 

محتوایی از مارکس و دور از دانشی است که نزد روي کورکورانه و بیاقتصاد بورژوایی، دنباله
ز گذاري نیست، که نمادي است ااین ناماصلیيمؤسسین نشریه سراغ دارم. اما مساله

تر.هایی اساسیگیري و غفلتآسان
هاي اقتصادي و اجتماعی بدتر ها و جایگزینی نظریهمرادمان از نقد، نه سنجش دیدگاه«-2

خصوصا در هایی است که درقالب علوم اجتماعی وهاي بهتر، بلکه زدودن خرافهبا نظریه
شده است. در پی آنیم حجابی را پاره کنیم که واقعیت ترویج » علم اقتصاد«ي جامه

کنم. ار نخستی که این عبارت را خواندم، گمان بردم اشتباه میب» پوشاند.اجتماعی را می
تغییر جهان «، که فروتنانه به »نقد«اي با عنوان طور ممکن است هدف از انتشار نشریههچ

یابی به تفسیرهاي ها و دستر دیدگاهنیز بسنده کرده، حداقل سنجش عیا» با تفسیر آن
جهان نباشد؟ حجابی را که واقعیت اجتماعی را پوشانده بود مارکس با نقد ازپرعیارتر

صدوپنجاه سال پیش از هم درید و اکنون بهنزدیک سرمایه	خصوص دراقتصاد سیاسی به
سر این نظام مند وي بر قدرت» تفسیر«داري شبح راه با بحران جهانی سرمایهنیز هم

رو داري ازینراستی بقاي سرمایههنکرده است. آیا ب» تغییر«چرخد. اما هنوز این نظام می
قوانین طبیعی منسوخ نشدنیِ یک يمثابهمناسبات بورژوایی به«پندارند است که مردم می

ش را از اداري را نفی کنیم تا مقبولیت؟ یعنی کافی است سرمایه»است3جامعه انتزاعی
میالدي نزدیک به نیمی از مردم جهان در 1970که در دهه حالیدردست بدهد؟

کردند که با هدف منسوخ کردن چنین مناسباتی تاسیس شده بودند کشورهایی زندگی می
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بشر نشان يودند. در واقع تجربهراه آن ببهکشورها نیز مردم بسیاري چشميو در بقیه
بارتر از معناي امروزي آن) بسیار زیانیاسی (بهتصاد سنادرست از اق» تفسیر«دهد که می

دانان بورژوایی، دانیم که حتا بسیاري از اقتصادداري است. میسرمایه» عجوزه«نشینی پرده
ي گزینهدلیل بدتر بودنبودنِ این عجوز، بلکه بهخاطر در پشت پرده بهرا نهداريسرمایه

هاي بسیار و رسد مردمی که پس از تالشفتند، چهموجود (سوسیالیسم واقعا موجود) پذیر
تر اي دهشتناكها چهرهش، دریافتند که این عروس سوسیالیسم آناخون دادن براي کابین

خود به اثبات سوسیالیسم هوجه خودبهیچداري بهنفی سرمایهداري دارد. یعنیاز سرمایه
هاي جایگزین ده، بلکه نبود نظریهنیست که واقعیت را پوشان» خرافه«انجامد، و این نمی

شایسته باعث گردن گذاشتن مردم به این تقدیر نابکار شده است. چنین موضعی براي کنار 
خصوص ي مردم و بهاي که راه آینده بشر را پوشانده و قانع کردن دوبارهي اَبخرهزدن پرده

»  ي مادرباره«. پرهیزِ کندطبقه کارگر به پیمودن راهی که هدفی ناروشن دارد کفایت نمی
اندازد: وقتی انسان گویی عبید زاکانی مییاد این ظریفهاي جایگزین، مرا بهي نظریههاز ارائ

آید؟زند و به درون نمیجود، معده گوید کیست که در میسقّز می
ن ام باید گفت که تغییر جهاي مارکس که فرازي از آن را در باال آوردهبا اتکا به نظریه-3

يیا مبارزه) praxis» (یعمل اجتماع«با علم اقتصاد جایگزین علم اقتصاد بورژوایی از دل 
تکه نباشند. اگر چنین است یا تکه» مجزا«هایی آید، هنگامی که پدیدهطبقاتی بیرون می

داري، در نظام سرمایه» شدن حیات اجتماعیکاالیی«اي از معتقدان به ل جبههگاه تشکیآن
اي بود که براي کند. بلکه باید در پی ساختن جبههپاره کردن حجاب آن کفایت نمیبراي 

لی طور نظري و عمهاجتماعیِ جایگزین، ب-ؤاالت معین درباره نظام اقتصاديپاسخ به س
دچار همان » مايدرباره«رسد نظر میپارچه بکوشد. بهاي یکیابی به برنامهبراي دست

اکولوژي سیاسی، : گویددرباره اکولوژي سیاسی می» یتزپیآلن لی«مشکلی است که 
شناسانه بیند که توسط چند ارزش اخالقی یا زیباییجهتی میيمثابهرفت را فقط بهپیش
که شود، بدون اینانسجام) تعریف میبستگی، خودمختاري، مسوولیت، دموکراسی،(هم

پیش خواهد رفت (از طریق که جهان به این سمت ي اینهیچ تضمین مادي درباره
اجتماعی کردن نیروهاي مولد) داشته باشد. ماتریالیسم تاریخی و دیالکتیکی سبزها، 

4.گرا و حتا تا حدودي بدبینانه استماتریالیسمی غیرغایت

داري، باید در رویکردي ي نفی سرمایهیا اکتفا به جبهه» سلبی«مقابل این رویکرد در
دیگر تا رسیدن با آن مشخص نمود. )ي طبقات را با یکابطه (جبهه، فرجام کار و ر»اثباتی«
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ن به معناي گردن گذاشت، به»بورژوازي ملی«که طرح مقوله اند انگارانه انگاشتهبرخی ساده
شدن حیات اجتماعی است. و حتا براي زهر چشم گرفتن از داري یا کاالیینظام سرمایه

دادند. » استریتجنبش وال«به ارگر ایران راطبقه کبورژوازيِ ایران، فرمان به پیوستن 
طبقه کارگر با بورژوازي ملی در چارچوب یک جبهه، عملی يکه طرح رابطهحالیدر

تواند از مراحل نمی«پذیرد که جامعه صورت میاجتماعی (پراکسیس) است و با این فرض
ه چازد. آنمراحل را زائل سرمان اینفيوسیلههکه ممکن است باینو نهتکامل خود بجهد

تنها با چنین عملی ». تر کندتر و مالیمکه درد زایمان را کوتاهستاتواند اینکه می
دو ياي در این چارچوب است (به شیوهطبقاتی در جبههي اجتماعی و هدایت مبارزه

طبقاتی ي هاي مجزاي مبارزهکه پدیدهدر انقالب دموکراتیک)دموکراسیتاکتیک سوسیال
ابداع علم اقتصادِ انتزاعی بورژوایی و» علمیيوجهه«آورد و با شکستن توان گرد را می

شدن کاالیی«ي انتزاعی از معتقدان به ااقتصاد نوین، تکامل تاریخی را ممکن کرد. نه جبهه
ها هستند. این یهاي جایگزین، و نه حتا سنجش نظرکه نه در پی نظریه» حیات اجتماعی

هایی با گرایش اهها یا دانشگتواند به تاسیس کرسیدر بهترین حالت می» انتزاعی«موضع 
ي حجابِنظر درندههاي آمریکایی) که هرچند بهنشگاهسبک برخی از داچپ بینجامد (به
اند.هاست حل هیچ معمایی نکردهاند، اما در عمل مدتسازوکار سرمایه

اي مبرم براي هر معتقد به و سوسیالیسم وظیفهشک پرداختن به اقتصاد سیاسی بدون-4
توان به اقتصاد سوسیالیستی چنان برخورد اقتصاد سیاسی مارکسی است. نمیينشرکننده
»  انبُر«است و مباحثی چون سوسیالیسم بازار را با » نه خانی آمده و نه خانی رفته«کرد که 

زبانِ چپ رفتار ما به راست آلوده برداشت و گذاشت از زبان دیگران برآید تا مبادا دست و 
»  فراروایتی«ها ما را براي سازکردن گردد و یا شاید بدتر و آبروبرتر از آن، انواعِ پسامدرن

ند طوالنی از پري اندرسون قولی هرچي کوي و برزن سازند. بگذارید نقلدیگر رسوا
امیدهایی يسلیم، همهتوان گفت که امروزه از نظر عقلطور کلی میبه:باره بیاورمدراین

هایی بیش نیستند. الشهکردند،که در گذشته نوعی اعتقاد به سوسیالیسم را تغذیه می
کارایی است. هاي دور است. مالکیت جمعی ضامن زورگویی و عدمتولید انبوه یادآور گذشته

جنبه حد این احکام رایج وري متناقض است. اما تاچهبهرهبرابريِ جوهري، با آزادي یا
خوش کدام از تغییرات عینی که اعتبار سوسیالیسم را دستواقع، هیچقطعی دارند؟ در

هاي سوسیالیسم به مفهوم شمهسرچ…اند، خود خالی از ابهام نیستندتحول کرده
اند. اما این تشخیص ضامن این نکته نیست که ها هم خشک نشدهشان به این سادگیسنتی

يمثابهاشند. آزمون اعتبار سوسیالیسم بهثرتر از گذشته بها در آینده مؤاین سرچشمه
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داري گردد که سرمایهلی برمیي، به ظرفیت سوسیالیسم در حل مسائدارجایگزین سرمایه
نهادهاينظر از طیف پیشصرف. …روستهوبدر زمان قدرقدرتی تاریخی خود با آن ر

از هرچیز دیگر در ارتباط با دو رسد که بیش نظر میمربوط به بازسازي سوسیالیسم، به
يکه (در) سوسیالیسمی که تجربهاستنظر وجود دارد. اولین مضمون اینمضمون اتفاق

دموکراسی را پشت سر گذاشته باشد نه بیان الغاي ي استالین و سازشکاري سوسیالظالمانه
که) باید استایندومین مضمون . (…بود و نه پذیرش غیرانتقادي آنناممکن بازار خواهد 

تر از الگوي الگویی از دموکراسی را عرضه کند که پیوندهاي منسجم آن بسیار بیش
تفاوتی که باعث بیآنوق شرکت در انتخابات باشد، نهداري باشد. الگویی که مشسرمایه

رانجام، البته همه توافق دارند که نیروي اجتماعی الزم براي . س…ردم نسبت به آن شودم
بگیران باشد که گونه، باید در برگیرنده اتحادي از حقوقسوي سوسیالیسمی اینیت بهفعال
تر هاي پیشین اساسا برآن متکی بودند، گستردهمراتب از اتحاد کارگران یدي، که برداشتبه

5.باشد

لیسم هم چندان محترم نمانده خود بیاوریم، سوسیارويقول را براي آن آوردم که بهنقلاین
شونده نیست و پس از فروافتادن با نابودداري نظامی خودنابه تفسیر مارکس، سرمایهاست. ب

چنین از یاد نبریم که خیزد. هممندتر از جاي برمیهر بحران، چون پسر زمین قدرت
کاالهاي يخانهمارکس در مانیفست تاکید دارد، بورژوازي با انقالب مداوم درتولید و با توپ

ها داورياي از پیشراه با زنجیرهتمام مناسبات تثبیت شده و سخت منجمد، هم«ش اارزان
را فروپاشاند. یعنی براي تغییر جهان یا فروپاشاندن سختی و 6»و نظرات کهنه و مقدس

تحقق آن را تعریف نمود وي نفی کفایت نمیکند، باید نظامی برتر ازخانهاش توپاستواري
خوش کردن به هوا رفتن هر چیز استوار، به اثبات آمد. وگرنه دلبخشید، یا باید از نفی 

-معناي گردن گذاشتن به انتظاري خواهد بود که به دود شدن اقتصاد سیاسی و جامعهبه
د: مردي از دیگري پرسید دود گویشناسی تاریخی مارکس خواهد انجامید. عبید زاکانی می

کند؟ گفت به هیزم تر.چیز داللت میبه چه
که خود نیز از نفی به اثبات آیم، در بند آخر کارپایه یا برنامه پژوهشی خود را براي آن-5

:کنم تا مورد بحث قرار گیرده میارائ» نقد در اقتصاد سیاسی«عنوان اي با براي نشریه
ترین بحران داري دچار ژرفوامع مرکزي سرمایهگمان جمیالدي، بی21قرن يدر آستانه«

مدي نهاد لحاظ اقتصادي (ناکارآمدي نهاد بازار آزاد) و سیاسی (ناکارآخود ازعینی درونی
طور هي سوسیالیستی، باند. اما خالف قرن بیستم هیچ گزینهدموکراسی پارلمانی) شده
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جوامع پیرامونی وکند. در بیرون (بیرون تهدید نمیذهنی نظام آن را از درون وعینی و
تر از همیشه داري (اما نه الزاما دموکراسی آن) مقبولتصاد سرمایهي اقپیرامونی) گزینهشبه

شود. تر از چپ احساس میوضع موجود، خطر راست بیشدرون نیز در تقابل بااست. در
ترین بحران خود در قرن گذشته شده است. این بحران یعنی سوسیالیسم نیز دچار جدي

هاي ذاتی آن، بلکه داري یا بحرانسرمایهشناخت ذات طور عمده نه ناشی از نادرستیِهب
اي پایدار و و ایجاد گزینهسوسیالیسم براي ارائهيهاي گذشتهناشی از ناکارآمدي سرمشق

يدادگرانهدلیلِ ناکارآمديِ بیدموکراسی بهداري است. سوسیالپویا در برابر سرمایه
خویش را باخته، و » فره«م دولتی، ریزي متمرکز در سوسیالیسدیکتاتوري پرولتاریا و برنامه

خصوص که هاند. ببار دانستهتر زیانداري را از آن کماکثریت مردم تن دادن به ستم سرمایه
زدنِ نماد سوسیالیسم، یعنی چهرهداري با بهگراي سرمایههاي واپسدر سراسر جهان گزینه

داري سی، نقد اقتصاد سرمایهاند. پس در حوزه اقتصاد سیاعدالت، بارها مردم را فریفته
سوسیالیستی.الزم است که نقدِ اقتصاد قدرهمان

داري، که با سیالیستی براي نظام موجود سرمایههاي) سویابی به گزینه (گزینهبراي دست
-ي اقتصاديتر و البته کارآمدتر بتواند راه تکامل یا توسعهتر، عادالنهبرپایی نظامی آزادانه

تر و پربارتر سازد، نیاز مبرم به برپایی تر، کوتاهرنجمعنوي جوامع را کمواجتماعی، مادي 
ي گزینه درآوردن انگارهتدریج با بهچنین گفتمانی بهباره است. ایناینگفتمانی مستقیم در

یابی به قرارداد و میثاق اجتماعی براي ایجاد سوسیالیستی از گنگی و تاریکی، امکان دست
هاي دهد، و از سوي دیگر از امکان مقبولیت گزینهي آن را افزایش میبرپادارندهنهادهاي 

بارترین و هایی دروغین که درنهایت زیانکاهد. گزینهدروغین و نسخ مبتذل این گزینه می
ایم قطع این گفتمان طور که دیدهکنند. اما همانها را به جامعه تحمیل میترین نظامپررنج

ها داشته است.زمینهارچگی، اثري معکوس در اینپبراي حفظ یک
بندي ال اساسی زیر پاسخ گوید تا ساختار صورتؤاین گفتمان حداقل باید به چند س

داري موجود ترسیم شود:سوسیالیستی براي نظام سرمایهيگزینه
هاي بازار گونهر چیست؟ نابودي یا دگرشدگی آن بهانداز نهایی براي نهاد بازاچشم

شده؟اجتماعی
؟ نابودي، یا دگرشدگی آن انداز نهایی براي نهاد دموکراسی پارلمانی چیستچشم

هاي دموکراسی مشارکتی؟گونهبه
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کس اندازه توان، به هرکس بهانداز نهایی براي تحقق عدالت اجتماعی چیست؟ از هرچشم
نیاز؟اندازه کس بهکس به اندازه توان، به هراندازه تالش؟ از هربه

انداز نهایی براي رهایی از خودبیگانگی چیست؟ نابودي تقسیم کار، یا انعطاف در نوع چشم
و میزان کار؟

هاي حداقلی و حداکثري) در اندازها (برنامهیابی به این چشمبندي دستمراحل و الویت
ما يپیرامونی) چیست؟ در جامعهنند مرکزي، پیرامونی و شبهبندي اصلی جوامع (ماگونه

گونه است؟هچ
اند؟ نحوه هاي اجتماعی بالندههاي جوامع، چه طبقات و اقشار و گروهدر این مراحل و گونه

بندي مقوالتی چون آزادي و عدالت، یا موضوعاتی ها و الویتاتحاد و ائتالف آنيیا قاعده
ما يدر جامعهچون عدالت طبقاتی و جغرافیایی و قومی، برابري جنسیتی چیست؟

گونه است؟هچ
یابی هاي منسوخ یا غیرممکنی چون دستطور بدیهی قصد از این گفتمان تکرار سرمشقهب

grand(گویانهفراگیر و پیشيبه یک نظریه theoryاجتماعی و تاریخی نیست، -) اقتصادي
و ها ها به اصول، چارچوب و برنامه ضروري براي قرارداد، میثاقیابی سوسیالیستبلکه دست

هاي ها و تحلیلهایی که برنامهرو گفتمانپراکسیس اجتماعی مشخص هدف ما است. ازین
اقتصاد يپایهخصوص برهاي گذشته و موجود سوسیالیستی را بهها و جبههاحزاب، جریان

»کنند، داراي اولویت انتشار خواهند بود.سیاسی بررسی و نقد می

مآخذ
الف. الف يسرمایه، در: سرمایه (جلد اول) ترجمهگفتار چاپ دوم مارکس کارل، پی.1

.55، ص 1353نا، (ایرج اسکندري)، بی
.52چاپ اول سرمایه، پیشین، ص يمارکس کارل، دیباچه.2
باقر پرهام و احمد تدین، ي(جلد اول)، ترجمهمارکس کارل، مبانی نقد اقتصاد سیاسی.3

.11، ص 1363انتشارات آگاه، 
سال، 100تیز آلن، اکولوژي سیاسی و آینده مارکسیسم، در: مارکسیسم پس از پیلی.4

.115-116ص ، ص1386حسن مرتضوي، نشر دیگر، يویراسته
.162-164ص داري پس از کمونیسم، پیشین، صیهآندرسون پري، سرما.5
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حسن مرتضوي و محمود عبادیان، در: يمارکس کارل، مانیفست کمونیست، ترجمه.6
.280(چاپ دوم)، ص 1380سال، انتشارات آگاه، 150یفست پس از مان
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شهر شورشی
!پذیر استدیگري امکانشهرِ

پرویز صداقت|گوي لوکاس پالرو با دیوید هارويوگفت

دیوید هاروي به تشخیصِ شرکت اخبارِ تجاريِ تامسون رویترز در شمارِ یکی از بیست 
ها قولترین نقلِ ي علوم انسانی قرار گرفت که محملِ بیشحوزهدر2007نویس سال کتاب

تري براي وي افتخار بزرگ» انباشت از طریق سلب مالکیّت«بودند. اما شاید معرفی مفهوم 
یق سلب مالکیّت ابزار مفهومی در فضاهاي دانشگاهی و اکتیویستی باشد. انباشت از طر

المللی ي بینیبرالی معاصر است. نشریههاي نولسازي سیاستی براي درك پیادهمهم
نامید، اما وي، نشسته » ي بیستمدانان اواخر سدهیکی از نافذترین جغرافی«الیبرري وي را 

تر شبیه یکی از فراوان ي آرژانتین، بیش، مقابل میدان کنگره»رولوسیوناریرال«در بار 
شناسی و جغرافیا در مرکز انهاي بوینوس آیرس است. هاروي، استاد ممتاز انسجُلآسمان

رویارویی «تحصیالت تکمیلی دانشگاه سیتیِ نیویورك است و به آرژانتین دعوت شد تا در 
که انجمن مادران پالتزا دو مایو (انجمن مادران آرژانتینی که » المللی اقتصاد سیاسیبین

شدند) سازمان ناپدید1983تا 1976ي شان در دوران دیکتاتوري نظامی در فاصلهفرزندان
پایتختپاریس،و جدیدامپریالیسم،پسامدرنیتهوضعیتياند حاضر شود. نویسندهداده

نهاد شپیشهريانقالبتاشهرحقازشورشی:شهرهاياشدر آخرین کتابمدرنیته
هایی در برابر هایی بازبینی کنیم که در آن بدیلمیدان کشاکشيمثابهکند شهر را بهمی

.یابدگر توسعه میداريِ خودویرانسرمایه
اصلیکداراياستریتوالحزب«کهگوییدمی	شهرهاي شورشی	کتابدر

مطلقه،حاکمیتاعمالدرپولمطلققدرتبرابردراست:رانیحکمشمولجهان
اینبینتعاملیچهشویم.مینزدیکانتخاباتبه»ندارد.وجودجدّيچالشهیچ

دارد؟وجودخواهجمهوريودموکراتسنّتیهايحزبواستریتوالحزبِ
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ها را بین این حزب وال استریت بخش بزرگی از هر دو حزب را در اختیار دارد. معموالً پول
اهمیّتی ندارد کدام کنند تا کنترل سیاسی تامّ خود را حفظ کنند،دو حزب پخش می

اند که شاید اوباما در قدرت بماند، بار نگرانحزب قدرت را در اختیار داشته باشد. این
ام این دلیلِ گمانکنند. اما بهمی]حمایت[خواهان بنابراین بیش از معمول از جمهوري

ها را توان آنلحاظ قانونی میدانند که بهاند و میمقصّر بودهدانند خیلی خاصّی دارد: می
کند، اگر جنبشی اجتماعی برخیزد، ي زندان کرد. و هرچند اوباما چنین کاري نمیروانه

کار را استریت، که وي را وادار به این کار کند، در مقایسه با رامنی این مانند تسخیر وال
استریت که الدلیل است که در برابر جنبش تسخیر وهمینه دهد. بتر انجام میراحت

خیم است، پلیس چنین واکنش تندي ها خوشجنبشی کامالً کوچک و از برخی جنبه
دهد.انجام می
محققرا	شهرهاي شورشی	کتابدرتانهايایدهتواندمیگونهچهتسخیرجنبش

کند؟
هاي جنبش تسخیر آن بود که تنها در تواند در این امر مشارکت کند، اما یکی از ضعفمی

ها، خانمانهاي بیهاي موجود، سازمانشرایط خاصْ پیوندهاي مناسبی با سازمان
جنبش تسخیر در خالل پیوستن به هاي اجتماعی گوناگون در شهر، برقرار کرد. جنبش

ها تبدیل شده است نه جنبشی از نوع ه بخشی از آنها اکنون از جهاتی باین جنبش
تري از طور کلّی چیز بسیار بیشکنم در شهرهاي امریکا و در شهرها بهجداگانه. فکر می

آنجلس سلدر » ائتالف حق شهر«ي جنبش تسخیر بود در جریان است. مثالً چه دغدغهآن
دگان اتوبوس پبوندهایی دارد و با ي راننهایی مثل اتحادیهمند است و با گروهبسیار قدرت

هاي کارگري مانند کارگران خانگی و بسیاري دیگر پیوندهایی دارد و غیره و غیره. گروه
سربرآوردن است که احتماالً حالها درهاي اجتماعی در بسیاري از شهرآرایشی از جنبش

آغازین انجام این کار ي خیلی تواند بر کلّ شهر اعمال قدرت کند، اما هنوز در مرحلهمی
است.

تغییرراشهرکلّدینامیککهباشندنافذچنانتوانندمیطورچههاجنبشایناما
اجتماعاتکهشهريهماندربگیریدنظردرراآیرسبوینوساگرمثالًند؟ده

کردند.انتخابراگراراستشهرداریکبعداًمردمتربیشبود،جریاندرمردمی
…شدبرندهرانتخاباتپوپوالرحزب،ایندیگنادوزجنبششهرد،مادریدر
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و بسیاري از فعاالن جنبش اجتماعی در ایندیگنادوز	باید تصدیق کنید که خیلی از فعاالن
دهند. آنان در فرایندهاي انتخاباتی گیرند و رأي نمیآنارشیستی الهام میمحالت از دیدگاه

م در یونان مشاهده کردید آن بود که تهدید فاشیسم اگمانچه بهکنند. آنمشارکت نمی
ت گیري شرکهاي محالت که معموالً در رأيچنان قوّت گرفت که بسیاري از افراد جنبش

درصد 27درصد به 4از سیریزادلیل است که رأياینکنند رفتند رأي دادند و بهنمی
کنند هاي اجتماعی فکر مینبشکه تا چه اندازه جاستایش یافت. بخشی از مسأله اینافز

جا بوینوس آیرس را در اینها،سیاست انتخاباتی از اهمیّت برخوردار است. بسیاري از آن
ي خودگردان الهام هاهاي ملهم از جنبشهاي خودگردان یا گروهنظر دارم، از جنبشهم در
این یعنی پیروزي کنند و وبیش با اطمینان در انتخابات شرکت نمیها کماند و آنگرفته

دهند. اگر گر وکالت مردم نیست زیرا بخش مهمی از مردم رأي نمیانتخاباتی راست بیان
ها به دموکراتها شکست خورده بودند. در آن صورت سوسیالوقت راسترأي می دادند، آن

ي خیلی تلخی از اتفاقاتی دارند که هاي اجتماعی تجربهگشتند و البته جنبشقدرت برمی
کند. پس، مسأله چیز تغییر نمیاند رخ داده است. هیچدموکرات ها در قدرتتی سوسیالوق

این است.
است؟ترنزدیکمارکسیسمبهکهگرددبرمیتانسنّتبهنیزپاسخاینآیا

دان، بله، روشن است که سروکار من با اقتصاد سیاسی مارکسی است، اما در مقام جغرافی
دانان دان بود. بسیاري از جغرافیی عالقه دارم. کروپُتکین جغرافیخیلی به سنّت آنارشیست

دلیل خیلی روشنی آنان مفاهیم کنم بهرادیکال قرن نوزدهم آنارشیست بودند، فکر می
گرفتند تا تر میمکان، مفاهیم فرهنگ و مفاهیم محیط زیست را خیلی جدّي

نحوي تأثیر بگذارم که این ارف بهام بر مارکسیسم متعش کردههاي متعارف. تالمارکسیست
ها تر بگیرد، اما هنوز هم خیلی از چیزهایی را که آنارشیستل را خیلی جدّيمسائ

کنم که اگر بگذارید دولت ها بحث میکنم. البته با آنکنند ستایش میشان بحث میدرباره
خودتان را به ي آندانید که آن وقت در نتیجهکامالً در اختیار نیروهاي ارتجاعی باشد، می

نظر داریم اما کامالً منتقدشان نیستم.ها اختالفمن با آن…اندازیددردسر می
قاهره،تحریرمیدانمبارزاتواستریتوالتسخیر]جنبش[يمبارزهمیانشما

پالسنتيمبارزهوآتندراسینتاگممیدان،مادریددرسالدلپوئرتامیدان
کشدمیچالشبهراپولقدرتکهالمللیبینجنبشیعنوانبهلندندرکاتدرال

نهدبناالمللیبینسازمانیتواندمیگونهچهجنبشاینکنید.میبرقراروندپی
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کمونیسم«اصطالحبهوآنارشیسمکهبیفتدخطاهاییيورطهبهکهاینبدون
بودند؟شدهمرتکبترپیش»واقعی

نشستم که با تو صحبت جا نمیداشتم، روشن است اینالؤاین ساي به گر پاسخ سادها
واره خطر پذیرش چیز زیرورو شود. همکنم. منظورم این است که باید انقالب کنیم و همه

از چیزي صحبت شهرهاي شورشیدهی وجود دارد. در کتابهاي خاص سازمانشکل
ها تعاریف از گروهکه بسیاري نامم: ایندهی میهاي سازمانشکلوارگی کردم که بت

اي که مطرح لهنظر از ماهیت مسااشته باشند، صرفي سازمان دانحصاري از شکل بهینه
دهی کنید توانید کلّ جهان را به الگوي انجمنی سازمانکنند. اگر گمان کنید که میمی

مراتب یا ساختارهاي ي نوعی سلسلهروشن است که دیوانگی است. پس باید درباره
هاي مختلف دهی در مقیاسهاي سازمانگیري فکر کنید. باید به شکلتصمیمي»تودرتو«

کنند و اصالً ها با ماندن در سطح محلّی از خود خلع قدرت میفکر کنید. برخی از چپ
پایین بهبرد باالکه راهالمللی کمونیست با تصور اینبینکنند حرکتی کنند و چپتالش نمی

بام افتاده است.آید از آن ورِ کار میبه
ي سیّالی بین هاي سازمانی بنا کنیم که رابطهانحا شکلازنحويرسد باید بهنظر میبه

هاي مختلف فرهنگی داشته باشند. ها، نیازها و خواستههاي مشخص مردمی با گرایشپایه
جهانی ي دهی و در نهایت مجموعههاي واسطِ سازمانها و شکلي ایناي بین همهاما رابطه

نظر ی کلّ شهر را دردهگونگی سازمانهي چلهکه مساجود دارد. یکی از دالیل آنبردها وراه
نایافتنی قدر دستنقدر عظیم و آآن» جهان«نظرم شهر مانند که بهاستگیرم اینمی

دهی کلّ ایاالت متحد نیست، بلکه نایافتنی مانند سازمانقدر عظیم و دستآننیست. حتا
پذیر رو سرزمینی است که تصورش امکاندهی چیزي است که داراي نوعی قلمنسازما

هري چیره است: نیروي سیاسی که به نمایندگی از شهروندان، نه سرمایه، بر زندگی ش
ي مبارزه سیار مهم و نقطهي شهري هدفی بکنم خطهکه فکر میباشد. بنابراین دلیل آن

شهري و مناسبات یوندهاي درونآن چون پبرالوهو عکه کلّاً محلّی نیستاستاست آن
ي کنم که چپ باید دربارهرو، فکر میاینی دارد. و ازي بلندباالي مهمنهشهري پیشیبین

…زمینه نکرده استایند اما واقعاً تالش چندانی دردهی در این سطح فکر کنسازمان

شورشی؟شهرهايازايشبکهشبیه
شورشی.اي از شهرهايبله، شبکه

نگار اهل آرژانتین است.لوکاس پالرو، روزنامه
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اي است از:وگوي باال ترجمهگفت
Lucas Palero, Another City is Possible!: An Interview with David Harvey, Toward
Freedom, 06 November 2012
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دیکتاتوري بازار و دموکراسی
کیهان ولدبیگی

چه خاباتی در غرب است. آنترین مساله در کارزارهاي انتشک اقتصاد محوريبدون
سکان اي است کهخود مشغول کرده یافتن گزینهدهندگان را بههمه اذهان رأيازبیش

نحو هدایت کند. این دغدغه صدچندان خواهد شد وقتی بهتریناقتصادي کشور را به
هاي اقتصادي کشور را مورد آماج چون بحران اقتصادي موجود بنیانبحرانی عمیق هم
تر حال، بخش بزرگی از شهروندان غربی و در بیشاینها قرار داده باشد. باشدیدترین توفان

در و رغبتی به حضور در انتخابات حتاها آگاهانه و یا ناآگاهانه میلمواقع نیمی از آن
ها این ی از آنمشارکت از جانب خیلترین واکنش به عدمندارند. رایجشرایط بحرانی را

ها انتخابات تغییري در شرایط زندگی آن«برانگیز است که حال تأملعینپاسخ ساده ولی در
ها ي آناي زیاد برنامههدلیل مشابهتهر یک از کاندیداها بهایجاد نخواهد کرد و انتخاب

که رأي بخشی از آنانی نیز». ها را متحول نخواهد کردطور ملموس زندگی آنهم بهبه
کنند.شان را حس میهايتحقق خواستهطور ملموس عدمدهند، بعد از مدتی بهمی

شان و شباهت ي شرایط اقتصاديزمینهویژه درتغییر و تحول در زندگی شهروندان، بهعدم
هاي اقتصادي احزاب چپ و راست در اروپا و آمریکا از چه عواملی ناشی انکارناپذیر برنامه

فشارد که بحران اقتصادي و در حدي ي حاضر به این نکته پاي میشده است؟ نوشته
ي حاضر دارد اي مستقیم با بحران اقتصادتر بحران در دموکراسی غربی که رابطهعمیق

ها در دیگر ناتوانی دولتبیاناقتصاد و بهریشه در هژمونیک شدن گفتمان نولیبرالیسم در 
، یعنی ترین دموکراسی جهانتوان از کهنهاي اقتصادي مشخص دارد. میاعمال سیاست

چنان توان یونان کنونی را همال را پیش کشید که آیا میؤیونان، مثال آورد و این س
هاي اقتصادي تحمیل شده موکراتیک نامید وقتی دولت منتخب مردم صرفاً برنامهکشوري د

کند؟ براي یافتن پاسخ به این تردیدهاي از طرف نهادهاي قدرت خارج از آتن را اجرا می
ي غرب و ي گذشتهبزرگ ابتدا نگاهی مختصر خواهم انداخت به تاریخ سیاسی چند دهه

صاد در دنیا اعمال شده و سپس توضیح خواهم داد که سازي اقتچه تحت عنوان جهانیآن
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وضعیت اقتصادي کنونی در بحران چون توان ادعا کرد که دموکراسی در غرب همچرا می
برد.سر میبه

اقتصاددرکینزگراییبرنولیبرالیسمهژمونی
، 1970ي هاي بعد از جنگ جهانی دوم تا اواخر دههبراي چندین دهه، در حدّ فاصل سال

مبناي هاي جان مینارد کینز بود که برهبر آرا و ایدسیستم اقتصادي حاکم بر غرب مبتنی
ي ثروت نقشی ي طبقاتی و توزیع عادالنهآن دولت براي ایجاد رشد اقتصادي، کاهش فاصله

کرد. این دوره در واقع دوران هاي اقتصادي بازي میگیريي تصمیمپررنگ را در حوزه
هاي ویژه در اروپاست که طی آن دولترو در غرب و بههژمونیک شدن گفتمان چپ میانه

عنوان یکی از شان خدمات اجتماعی را بهلآرفاهِ برآمده از این سیستم در الگوي ایده
هاي رفاه در عمل طیف دادند. دولتمیترین حقوق شهروندي مدّنظر قرارايپایه

دادند که از اي از خدمات عمومی فراتر از آموزش و بهداشت رایگان را پوشش میگسترده
هایی در حمایت از حضور فعال زنان در بازار کار اشاره کرد. توان به برنامهآن جمله می

کنی ل و ریشهچنین تعهد جدي به اشتغال کامسیاست مالی منتج از این سیستم هم
ي مهم نقش و حضور فعال شمرد. نکتهکاري را یکی از وظایف مهم دولت بر میمعضل بی

هاي اقتصادي گیريار در تصمیمعنوان اهرم فشهاي کارگري در این دوره بهحادیهات
ي سرمایه در بازار بود.هاي لجام گسیختهمنظور کاهش و کنترل فعالیتبه

راستی بود تا هاي دستمیالدي فرصت مغتنمی براي جریان70ي بحران اقتصادي دهه
تر از آن است. به چالش بکشند؛ هرچند دالیل برآمد نولیبرالیسم عمیقهژمونی حاکم را به

هاي تر نوشتهباره اقتصاددانی منزوي و ناشناخته، فردیش فون هایک، که بیشیک
میالدي نگاشته شده بود از کنج غزلت به بیرون خزید و 40و 30هاي اش در دههاقتصادي

ي نوبل اقتصاد شد. هایک اقتصاددانی ي جایزهبرنده70ي در کمال ناباوري در اواسط دهه
گري اش متوجه دخالتهايبازارمحور بود که نوك پیکان حمالت وي در تمامی نوشته

ي اقتصاد است. به باور هایک مالکیت خصوصی و بازار رهاشده از دخالت دولت در حوزه
شکوفایی و رفاه لحاعینهاي فردي و دربسط و گسترش آزاديترین عامل براي دولت مهم

هاي هایک، مارگارت تاچر، قدرت رسیدن یکی از شیفتگان افکار و اندیشهاقتصادي است. به
و متعاقب آن در اختیار گرفتن سکان رهبري آمریکا توسط 1979در بریتانیا در سال 

برال در تازي گفتمان نولیهاي اقتصادي مشابه راه را براي یکهها و برنامهرونالد ریگان با ایده
کاران در دو اقتصادي این محافظه-هاي سیاسیوار کرد. نتایج برنامهي اقتصاد همحوزه
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هاي تر مواقع مرگ برنامهچیزي جز کاهش و در بیش80ي سوي اقیانوس اطلس در دهه
طور ي کارگر بریتانیا و بهي طبقهنهي کاري به بدها نبود. ضربهخدمات عمومی دولت

تاچر انسجام » هاي آهنینمشت«ان چپ درغرب، امّا زمانی فرود آمد که نمادین به گفتم
طور سنّتی جنبش کارگري در گذشته که بهحالیگسیخت. درهمکارگري را ازهاياتحادیه

در مواقعی با در سطح ملّی نقشی بارز داشت و حتاهاي اقتصادي گیريدر فرایند تصمیم
کرد، تحت فلج و وادار به استعفا یا سرنگونی میها راتوسل به اعتصابات عمومی دولت

احزاب قرار گرفت و بعدها هنگامی که حتاهاي اقتصادي جدید در موضع تدافعیبرنامه
هاي کارگري را به اتحادیهآلمان در قدرت بودند قوانینی ضدّچپ در بریتانیا، فرانسه و 

پذیري را مدّنظر داشت. انعطافهاي نیروي کار و افزایش تصویب رساندند که کاهش هزینه
دهی سرمایه در سطح جهانی، به باور بسیاري از نیروهاي چپ، و از موازات بازسازمانبه

هاي اقتصادي نولیبرال تالشی بود از جانب هژمونی حاکم بر سیاسترابرت کاکس جمله
خلع قدرت منظور ي دولت موجود هستند) بهکنندهرلجهان (که به باور او در واقع کنت

ي کارگر در سراسر جهان تر استثمار طبقههاي کارگري در غرب و در سطحی کالناتحادیه
).117، 2006(گریفیث، 

اقتصادسازيجهانیواقتصادينولیبرالیسم
زبانی ایدئولوژیک به فرایندي الگوي اقتصادي نولیبرال، که بعدها در یک بازي 

فشارد که ییر نام یافت، بر این نکته پاي میشدن تغعنوان جهانیولعاب بهرنگخوش
ي رادیکالی که جهانی شدهها تحت سیستم مالیِلتالگوهاي منسوخ حاکمیت اقتصادي دو

اند مورد چالش جدي قرار در آن موانع فرسوده براي سرمایه گذاري و تجارت حذف شده
تأثیرگذار در این ی گرفته است. به باور مدافعان نولیبرالیسم تغییرات تکنولوژیک عامل

ها حرکت از یک بازار مالی ملّی را به یک بازار خاطر که این دگرگونیاینفرایند بوده به
ها، چه بزرگ، چه کوچک، چه قوي و چه شده که حاکمیت تمامی دولتاقتصادي جهانی

ي مهم در توجیهات ایدئولوژیک تر کرده است. نکتهتر و سریعکاهش داده، آسانضعیف را
المللی تحمیل و گذاري بینمنظور تسهیل سرمایهتمان حاکم بر آزادسازي اقتصاد بهگف

هاست و ادغام در شدن اقتصاد انتخابی آگاهانه از طرف دولتالقاي این مدعاست که جهانی
گذاران داخلی کشورها شود که سیاستپذیر میالمللی زمانی امکانچارچوب نظام مالی بین

کند، این اشاره میماریا گریشکهچنانحال، هماینفرایند آماده کنند. بابراي این راه را
اي است که رفتهمند و پیشاصطالح آگاهانه فقط در انحصار کشورهاي قدرتانتخابِ به

ه اشاره شد توسط تاچر و رایگان) تحت فشار کچنانساختارهاي اقتصادي خودشان را (هم
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منظور به حداکثر رساندن سود حاکم برآمده از آن و بهو هژمونی هاي چند ملیتی شرکت
شدن اند. در این بازخوانی از فرایند جهانیتر موارد تغییر جدّي دادهبیشها تعدیل و درآن

ز سیاست هاي اقتصادي نولیبرال هاي چند ملیتی) امند (بخوانید شرکتکشورهاي قدرت
اقتصادي مشخص و تعدیل -هاي سیاسیامهم براي تحمیل برني یک ژئوپولیتیک نرمثابهبه

شان استفاده منظور تسلط بر بازارهايتر بهي اقتصادي در کشورهاي ضعیفساختاري نهادها
عنوان بازوي اجرایی چون سازمان تجارت جهانی بهالمللی همکنند. نهادهاي بینمی

سیاسی براي گفتمان حاکم با فشار بر کشورها خواهان برداشته شدن موانع قانونی و 
گذاران خارجی و تغییر ساختاري نهادهاي اقتصادي براي سازگاري با استانداردهاي سرمایه

).9-10، 2005هاي چندملّیتی هستند (گریش،ها و تراستي شرکتمورد توصیه
اش یعنی ي اروپا و مؤسسات و نهادهاي اجراییي اعمال این وضعیت اتحادیهبارزترین نمونه
نهادهاي فراملّی در سطح يمثابهي پولی و اقتصادي اروپا بهاروپا و اتحادیهبانک مرکزي 

پارچگی اروپا و در اثر تسریع فرایند یک90ي مثال در طول دههطوري اروپا هستند. بهقاره
هاي اقتصادي اي بین سیاستهاي اقتصادي نولیبرال تضادي پایهمبناي سیاستبر

هاي اقتصادي در سطوح ملی که ي افزایش کارایی بازار) با سیاستي اروپا (در راستااتحادیه
وجود آمد. در چنان خواهان حفظ الگوهاي حمایتی و ترویج برابري اجتماعی بود بههم

هاي بانک مرکزي اروپا و سایر نهادهاي اقتصادي هاي عضو تسلیم خواستهنهایت دولت
ي صاد و قوانین رقابتی را درسرلوحهاقتپارچگی اقتصادي اروپا، آزادسازيفراملّی که یک

ي گسترش اروپا در ها در برنامهچنین این سیاستهاي خود قرار داده بود شدند. همبرنامه
تري اعمال شد و در مورد متقاضیان جدید گیري بیششدت و با سختاش بهمرزهاي شرقی

که عضویت استانکار اینشود. واقعیت غیرقابلن اعمال میچناعضویت در اتحادیه هم
هاي نولیبرال موي سیاستسازي موبهکشورهاي اروپاي شرقی در اتحادیه منوط به پیاده

چنین در سایر فارغ از چپ یا راست بودن جریان سیاسی حاکم در این کشورها است. هم
ها به نقاط جهان و از جمله کشورهاي جنوب شرقی آسیاي و آمریکاي التین این سیاست

المللی پول و بانک جهانی تحمیل و اجرا شد.ترین شکل توسط صندوق بینرحمانهبی
شدهراستچپِ

میالدي در اروپا و آمریکا چپِ 90ویژه و به80ي هژمونیک شدن گفتمان نولیبرال در دهه
ها و یدگاههاي اروپایی را براي بازگشت به قدرت ناچار به بازخوانی درو و سوسیالیستمیانه
ي نود و در قالب در دههریتانیا شان کرد. حزب کارگر باقتصادي-هاي سیاسیراتژياست
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جا پیش رفت که شکاف بین نمونه در یک چرخش آشکار تا آنحزب کارگر جدید براي
با واژگانی تونی بلرداد کرد.زوال قلمحالا شکافی مربوط به گذشته و درر» چپ»و» راست«

شده فشرد که جهان مدرنِ دگرگونین نکته پايبر اپردازان نولیبرال سان با نظریههم
ي تکنولوژي جدید در عین ایجاد رقباي جدید در بازار جهانی براي بریتانیا واسطهبه

ي ي او فرسودهگفتههاي بهسیاستهاي مغتنمی را فراهم آورده است. بلر با نقد فرصت
گذاري و ترویج رقابت، تشویق سرمایه«ي اصلی دولت را جناح چپ حزب کارگر وظیفه

دانست. تنها راه نجات بریتانیا در نظام مالی جهانی می» تر بازارپذیري بیشکمک به انعطاف
فقط دولت ارچوب نولیبرالی بود که در آن نهاز نظر تونی بلر پذیرش عینیتِ اقتصادي با چ

هاي ناپذیر زمینهجامعه بایستی با تالشی خستگیي ها و همهبلکه بخش تجارت، دانشگاه
از نورمن فرکالف، نقلونی بلر بهمناسب براي این تغیر وتحوالت ساختاري را فراهم سازند (ت

2009 ،184.(
سوسیالیست کمابیش همان فرانسوا میترانِوشرودرگرهاردآلمان و فرانسه تحت رهبري

در 1997هاي بعد از تري در سالشکل رادیکالرا پیموده بودند که تونی بلر بهراهی
بود. جناح چپ حزب تر مراتب اسفناكرو بهوضعیت چپِ میانهبریتانیا اجرا کرد. در آمریکا
ان ویژه بعد از دورهایی و بههاي کینزي در اقتصاد بود و در برههدموکرات که مدافع برنامه

سختی قافله را به جناح راست بهدر درون حزب بودجنگ جهانی دوم گفتمان هژمونیک 
ي جدید بود شدهگوي اصلی دنیاي جهانیواقع سخنکه بهبیل کلینتونتحت مدیریت

واگذار کرد.
اقتصاديهايسیاستودموکراسی

تاز میدان ي اقتصاد براي چندین دهه یکهویژه در حوزهگمان گفتمان نولیبرال بهبی
تنها چپ رادیکال بوده است. این وضعیت هژمونیک نهسیاست در اروپاي غربی و آمریکا

شان برنامهسبب وجود عنصر سازش طبقاتی دررو را نیز (که بههاي میانهلیستبلکه سوسیا
طور چون اسکاندیناوي که بهمناطقی همدرشان از پیش رقم زده شده بود) حتاشکست

هاي اقتصادي برنامهوادار به پذیرش ها راسنّتی پایگاه محکمی دارند به حاشیه رانده و آن
ي وجودي چپ در تناقض است. ماحصل هژمونیک شدن کرده که از بنیان با فلسفه

که خطوط چنانرو و راست در غرب است؛ آنههمانی شدن چپ میانگفتمان نولیبرال این
شان از فرط شباهت با هم، تمایز آن دو را سخت کرده است.هاي اقتصاديسیاست
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ست، هاي حاکم در غرب، چه چپ و چه راتر دولتبیش2008پس از بحران اقتصادي سال 
گردند. دنبال بانیان شرایط نامساعد جاري میاند که بهشان شدهقربانی خشم شهروندان

رفت از بحران دهندگان غربی چه در فرانسه چه در بریتانیا و چه در آمریکا براي برونرأي
در خیال خود براي یک بدیل و وضعیت متفاوت گاه به جناح راست اقتصادي پیش آمده و

چه در واقع توسط که آناند غافل از اینظاهر چپ رأي دادههاي بهه جریانو گاه ب
هاي اقتصادي نولیبرال بلکه بندي شده نه یک بدیل براي سیاستهاي مختلف صورتجناح
به رجعت تن حتادي حاکم هستند. امید بسهاي تقریباً مشابه در درون گفتمان اقتصاروایت

داري متأخر رچوب نظام سرمایههاي کینزي در چاي سیاستبه گذشته و پیاده کردن دوباره
اگر این دو خواهان اجراي آن باشند به شوخی کودکانه تاحفرانسوا اوالند واوباماتوسط 

هاي اقتصادي ساده که سیاستنهایت دلیل بیاینماند تا واقعیّتی ملموس بهیتر مبیش
گیرد.هاي منتخب مردم انجام نمیصرفاً توسط دولت

دیکتاتوري بازار مالی «ند این واقعیت است که اچه شهروندان غربی ناتوان از درك آنآن
شان در استفاده از ابزارهاي هايموجب تضعیف و در مواقعی مرگ ظرفیت دولت» جهانی

هاي پولی و افزایش ون نرخ ارز، کسري بودجه، سیاستچي اقتصاد همسنتی در حوزه
هاي سیاسی شده است. سیاست-یابی به اهداف اجتماعیبراي دستهاي نیروي کار هزینه

که توسط نمایندگان منتخب مردم اتخاذ شود در جاهایی دیگر و در اقتصادي بیش از آن
ط مؤسسات مالی و تجاري یک فرایند غیردموکراتیک و در غیاب رأي و نظر شهروندان توس

المللی پول و سازمان تجارت جهانی تحمیل چون بانک جهانی، صندوق بینالمللی همبین
هاي عضو نیستند هاي دولتي دیدگاهدهندهشوند. این نهادهاي مالی در عمل بازتابمی

ولید ها را در فرایند تجاي دولت«هاي چند ملیتی هستند که تر کارگزاران شرکتبلکه بیش
، 2006(مور » اندچهارم تولید ناخالص جهانی گرفتهبا در اختیار داشتن چیزي حدود یک

روست. هتوان ادعا کرد دموکراسی در غرب با چالشی عمیق روبمبناست که میاین). بر14
شود که شهروندان غربی به این امر آگاه شوند رفت از این بحران زمانی محقق میراه برون

ساختار حاکم بر وال استریت و بازارهاي مالی ها بلکه دگرگونی درجایی دولتهکه نه جاب
گرداند.ها باز میقدرت را به دستان آن

گر علوم سیاسی در دانشگاه کاردیف بریتانیا است.کیهان ولدبیگی، پژوهش
منابع
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اکنون چه خواهد شد؟
اوباما برنده شد: اکنون چه رخ خواهد داد؟

امانوئل والرشتاین

Electoral(نظر آراي مردم و هم از نظر آراي ایالتی ي بسیار، هم ازاوباما با فاصله
College(هاي مجلس سنا را که ها تمامی کرسیامریکا شد. دموکراتي انتخابات ، برنده

دست آوردند. این پیروزي تسالبخش جز یکی، بهت نزدیکی بر سر آن وجود داشت، بهرقاب
خواهان را که احساس نوعی پیروزي ها بود که نگران شده بودند و جمهوريدموکرات

ي عناي این پیروزي در آیندهخواهد بداند مزده کرد. اکنون کلّ جهان میداشتند حیرت
.نزدیک ایاالت متحده و کلّ جهان چیست. پاسخْ ساده نیست

اجازه دهید از سیاست خارجی آغاز کنیم. دولت ایاالت متحده کماکان مایل است سیاستی 
شود خیلی ساده اي که با آن مواجه میامپراتورمآبانه را در سرتاسر جهان دنبال کند. مساله

جمله شدت کاهش یافته است، اما نخبگان (ازاش براي انجام این سیاست بهاست. توانایی
عنوان کشوري سخن د. آنان هنوز از ایاالت متحده بهخواهند این را بپذیرناوباما) نمی

ي است که تاکنون »ترین ملتبزرگ«و » شود نادیده گرفته شودنمی«گویند که می
دانند با آن چه کنند. در مورد شهروندان شناخته شده است. این تناقضی است که نمی

شهروندان عادي امریکایی براي شرکت يمعمولی، یک نظرسنجی انتخاباتی در مورد انگیزه
حال، اغلب ایند از سیاست خارجی صحبت کردند. بادرص4در انتخابات نشان داد که تنها 

اي عالی در ت متحده نمونهشهروندان عادي امریکا هنوز به این شعار باور دارند که ایاال
جهان است.
داده ادامه دهد: چه را تاکنون انجام میچنان آنتوان انتظار داشت که اوباما همبنابراین، می

آمیز در قبال ایران، سوریه، اسراییل، مصر، پاکستان، هاي قاطعانه اما عملکرد احتیاطسخن
به خشم سایر کشورها و انواع و منجرچین، مکزیک و در حقیقت اغلب کشورها. این البته 

شود. هیچ تضمینی وجود ندارد که او بتواند اقسام بازیگران سیاسی در سرتاسر جهان می
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ویژه چون ایاالت متحده که سقوط کند، بهناب باریک گام بردارد بدون آنچنان بر این طهم
هند داد کنترل کند.چه را اغلبِ بازیگران دیگر انجام خواتواند آنواقعاً دیگر نمی

کهدارمتردید. استناتوانوبیشکمـجهانومتحدهایاالتـاقتصاديزمینهدراوباما
به2016و2014درامراینودهدکاهشراکاريبیبتواندجديطوربه

حاضريلحظهدرمبرميلهمسا. بگیرندقدرتدوبارهکندمیککمخواهانجمهوري
موانعآنازمقصودکهنامناسبگذارينامبااصطالحیاست؛1»ايبودجهسدّ«اصطالحبه

در. بینجامدهامالیاتافزایشعدمبهتواندمیکهاستمقرراتوقوانینازناشیمالی
امریکااقتصاديافولبارترینبزرگداردقصدکسیچهکهاستاینحقیقیيمسالهجااین

.بکشدبردوشرا
هاي مردمی انتخاب شد اما در عمل موضع راستِ میانه را ها، اوباما با وعدهزمینهایندر

تر بر هاي بیشکند: مالیاتاد مینهاي را پیشخواهان معاملهکند. وي به جمهوريدنبال می
هاي هاي سالمت و شاید هزینهگیر هزینهراه با کاهش چشممندان همروي ثروت

دم. این روایتِ امریکایی ریاضت اقتصادي است.بازنشستگی براي اکثریت مر
ها است، اما اوباما قاطعانه آن را دنبال ي ناگواري براي اکثریت قاطع امریکاییاین معامله

راهی با این طرح خواهان ابلهانه از همحال، اگر جناح راست جمهورياینخواهد کرد. با
خبگان اقتصادي ایاالت متحده به هم بخورد. نناع کند، این معامله ممکن است بهامت

ها اي و لیبرالآورند تا این معامله را بپذیرند. فعاالن اتحادیهخواهان فشار میجمهوري
آورند. اما تاکنون فشار (داخل حزب دموکرات و خارج از آن) علیه این معامله فشار می

جراي آن است. این تر از فشار نخبگان اقتصادي در جهت اها علیه آن بسیار ضعیفلیبرال
واره در این مبارزات درصد هم99ش است و ااي طبقاتی از نوع بسیار مرسوماساساً مبارزه

شوند.پیروز نمی
تري بین ل اجتماعی که در این انتخابات شکاف بیشاصطالح مسائدر مورد به

دهندگان امریکایی شکست سختی به ها وجود داشت، رأيخواهان و دموکراتجمهوري
گرایان رأي جنسگیري مخفی در چهار ایالت ازدواج همگرایان تحمیل کردند. در رأيواپس

چنان ادامه خواهد دهد که این روند همآورد و این دگرگونی در افکار عمومی نشان می
داشت.

رسد نظر میتبارها بود. بهتبارها و التینیدست افریقایتر از آن آراي کامالً یکمهمحتا
ها واکنش دادن این گروهخواه در ممانعت از رأيي فرمانداران جمهوريهاي سبعانهکوشش
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تبارها، گیري شرکت کنند. در مورد التینبیش از قبل در رأيها را برانگیخت تا حتاآن
خواه (ازجمله جب هاي اصلی حزب جمهوريي اصلیْ اصالحات مهاجرتی بود. و چهرهمساله
گویند هوري آتی است) اکنون میجمي ریاستخودش نامزد بالقوه، که )Jeb Bush(بوش 

توانند به گاه نمیراهی نکنند، هیچخواهان با اصالحات مهاجرتی همکه جمهوريصورتیدر
گره اکنون واقعاً ام کنگمانها) امیدوار باشد. بهپیروزي در انتخابات ملّی (و بسیاري از ایالت

کند.زمینه تصویباینقوانینی در
شناختی محیطی و بومهاي زیستمشغولیشان دلآن گروه بزرگِ پشتیبانان اوباما که انگیزه

ران خوبی است اما کاري انجام نداده ها سخناند. وي در این زمینهاست خیلی ناامید شده
هاي کارگري ـ ش ـ اتحادیهاه گروه دیگري از پشتیبانانکاستش آنااست. یک دلیل

اند. زمینه ابراز کردهاینکند دیدگاه متفاوتی دراد میمخاطراتی که براي مشاغل ایجسبب به
چنان دوپهلوگویی خواهد کرد. این درنهایت هاي دوپهلو زده است و احتماالً هماوباما حرف

کوشند از محیط زیست دفاع کنند هایی را که هنوز میبهتر از رامنی است که سازمان
کرد.تعطیل می

ها بدتر از هاي مدنی بد بوده است، واقعاً در برخی جنبهل آزاديي اوباما در مورد مسائبقهسا
شّدت علیه افشاگران اسناد محرمانه اقدام کرده است. او گوانتانامو جورج دبلیو بوش. وي به

سرنشین مایت کرد. وي از هواپیماهاي بدونح» قانون پاتریوت«را تعطیل نکرد و فعاالنه از 
اغلب اعضاي قتل رساندن دشمنان ایاالت متحده استفاده کرده است. در این اعمال، اي بهبر

یلی ندارد فرض کنیم که وي اند. دلطور عام از او حمایت کردهها بهکنگره و دادگاه
زمینه رفتارش را عوض خواهد کرد.ایندر

جمهوري در هر چهار کاندیداي حزب دموکرات براي ریاستي حمایت از یک دلیل عمده
سال، انتصاب قضّات دیوان عالی است. در واقع اگر رامنی انتخاب شده بود و یک قاضی 

کرد، دیوان عالی براي یک نسل حرکتی شدید به راست کار فوت یا استعفا میغیرمحافظه
کرد.پیدا می

ضات دیوان اکنون که اوباما بار دیگر انتخاب شده است چه رخ خواهد داد؟ چهار نفر از ق
نظر اجباري بازنشستگی وجود ندارد. بهسال است. سنّ 70تر از شان بیشعالی سن

قاضی گینزبورگ قاضی قصد استعفا داشته باشند، حتایک از چهار رسد هیچنمی
)Ginsburg(که اوباما تغییري ایجاد کند منوط به آن است که که بیمار است. اما امکان آن

فوت کند (وي )Scalia(که قاضی اسکالیا دنیا برود و اینکند یا از قاضی کندي استعفا 
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بینی کرد. اما اگر توان پیشتردید استعفا نخواهد کرد). این امري است که مطلقاً نمیبدون
فاوتی پدید خواهد آورد.چنین چیزي رخ دهد، انتخاب مجدد اوباما واقعاً ت

ترین عنصر در این مي سیاست ایاالت متحده چه خواهد بود. این نامعلوسرانجام، آینده
کاران خواه میان محافظهرسد جنگی داخلی در درون حزب جمهورينظر میمیان است. به

توجه دارند که شود. اعضاي دیگري اعضاي دیگر آغاز میو همه» پارتیتی«
رگ برنده را در اختیار آنانی که ب«خاطر ناکامی در اولویت بخشیدن به اهان بهخوجمهوري

شان را براي پیروزي در ، بخت»پارتیتی«مقابل نامزدهاي کامالً افراطی وفادار به در» دارند
دهند.سنا از دست می

تبارها حتاالتینود. و درصد آراي درصد آراي رامنی متعلق به غیرسفیدپوستان ب11تنها 
خواه هستند، مانند تگزاس و جورجیا، دارد افزایش هایی که امروز قطعاً جمهوريدر ایالت

تر بکنند، آیا بخش مهی از خواهان شروع به گفتن از خطی میانهیابد. اما اگر جمهوريمی
کند؟دادن خودداري میدهند که از رأيي حزبی خود را از دست میپایه

ائتالفی «ها ناشی از قدر مبرم نیست. آراي آني دارند، هرچند آنامشکل مشابههادموکرات
تبارها، تبارها، التینویژه مادران مجرد و زنان شاغل)، افریقاییاست ـ زنان (به» کمانیرنگین

ها. کردهاي، جوانان، فقرا، و تحصیلها، هندوها، فعاالن اتحادیهیهودیان، مسلمانان، بودایی
ست که حزب را در اختیار دارند، از هاي کسانی اها در تضاد با اولویتهاي آناستدرخو

رسد آنانی که نظر میچنان وفادار ماند. حتا بهي حزبی همبار، این پایهود اوباما. اینجمله خ
ها هایی این کار را کردند که دموکراتهاي سوم حمایت کردند در ایالتاز نامزدهاي حزب

ها در رقابت خواهان و دموکراتخوردند. ایالتی وجود نداشت که آراي جمهوريشکست نمی
نظر برسد نامزدهاي حزب سوم بر انتخاب اثر بگذارد.و بهتنگاتنگ باشد

حاضر حالکنند؟ درسمت احزاب سوم حرکت میهاي درون حزب اکنون بهیا لیبرالآ
که افولی که در تگی دارد به اینرسد، اما محال نیست. تاحدودي بسنظر نمیمحتمل به

گیر باشد. اینْ بستگی دارد که قدر چشمدهد چهایاالت متحد طی چهار سال آتی رخ می
شود.» مردمی«هاي قدر اوباما تسلیم خواستهچه

تر از هایی ایجاد کرده است، اما خیلی کمي اوباما تفاوتکه انتخاب دوبارهسخن آخر آن
بار دیگر به همه یادآور اند. خواهان از آن در هراسچه جمهوريکند یا آنچه ادعا میآن
که در آن گذار است؛ دنیاییحالکنیم که دراي زندگی میزدهآشوبشوم که در دنیاي می

مان است.هاي جاريدر تعلقات سیاسی، بخشی از واقعیتتاانواع تغییرات حاد، ح
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جرم مجازات
محمد مالجو

گري شکل گرفته است ي تکديلبابِ گفتار خاصی که خصوصاً طی سالیان اخیر دربارهلب
ي امداد امام خمینی در شاید بیش از هر جا در سخن ابراهیم باغبانی، مدیر کل کمیته

شان به ي اصلی متکدیان نه نیاز بلکه نوع عادتمساله«مازندران، تجلی یافته باشد: استان 
گري خصوصاً همین تلقی از چراییِ مبادرت متکدیان به تکدي» این سبکِ زندگی است.

گري نیز کار براي مبارزه با تکديي اخیر از جمله به تقریر و تبلیغ و ترویج دو راهطی دهه
ي متکدیان به زادگاه اعاده«و » گريکردنِ محیط تکديناامن«سویی انجامیده است: از 

هاي ي برخی دستگاهکه بر عهده» هاي سنگینی مانند حبساِعمال مجازات«و » خویش
توجهیِ شهروندان به بی«براي تشدید » سازي در جامعهفرهنگ«دولتی است و از دیگر سو 

که » گريخوديِ تکديحذفِ خودبه«و »کاهش درآمد متکدیان«رو اینو از» متکدیان
دهد.شهروندان را مخاطب قرار می

هایی از خواهم استدالل کنم خصوصاً در شرایط کنونی که بخشدر این یادداشت می
ي تأثیرپذیريِ ناخواسته واسطهترین اقشار اجتماعی نه به تقصیر خویشتن بلکه بهفرودست

طرزي فزاینده به گردابِ ر فرازِ سرشان بهبهاي ساختاري و نهادي از برخی دگرگونی
متولیانِ امور حکومتی را شاید محورِ اند رویکردِ مجازاتگري افتادهي نامیمون تکديپدیده

بتوان مجازاً نوعی جرم نیز محسوب کرد: جرمِ مجازات.حتا
کوشم نشان دهم چرا وضعیت میابتدا در خاللِ شناسایی پایگاه طبقاتی متکدیان

دستان شهري که جایگاه طبقاتی متکدیان است بستري مساعد براي مبادرت به تهی
کند. سپس نشان خواهم داد خصوصاً طی سالیان پس از جنگ چهگري را فراهم میتکدي

دستانِ شهري تري از تهیوقوع پیوسته که بخش بزرگهاي ساختاري و نهادي بهدگرگونی
ر نهایت با تکیه بر تحلیلی که از چراییِ رشد گري واداشته است. درا عمالً به تکدي

ي پرورانم استدالل خواهم کرد که مبارزه با پدیدهي اخیر میگري طی دههتکدي
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تواند مجازاً ارتکاب به جرمِ مجازات نیز حد میچهمدد قوانین جزایی تاگري بهتکدي
محسوب شود.

متکدیانطبقاتیِجایگاه
گرد و پاي دورهها و فروشندگانِ خردهخانماننشینان شهري و بیراه حاشیههممتکدیان به

کاران و ي خارجی و بیزدهي روستایی و مهاجرانِ فالکتفروشان و مهاجرانِ فقرزدهدست
هستند معموالً یکی از اقشار روکاري روبهي بیکارگران روزمزدي که غالباً با بلیه

ي براي تأمین معاش خود و تان شهردسشوند. تهیدستان شهري محسوب میتهی
ي خود نه از ابزار تولید برخوردار هستند، نه از آن نوع مهارت و دانش انسانی که خانواده

ادهاي ي تکنوکراتیک دولت یا سایر نهارزش بازاري دارد، و نه از اقتدار سازمانی در بدنه
ي کارگر که نابرخوردار از طبقهتمایزشان با اعضاي اقشار تحتانیِ غیردولتیِ غیربازاري. وجهِ 

بازار کار به فروش ي خویش را در ابزار تولید و اقتدار سازمانی الزاماً باید نیروي کار ناماهرانه
کردن نیستند یا اگر هم که یا به علل گوناگون واجد تواناییِ کاراز ایناستبرسانند عبارت

شان نیست ل گوناگون غالباً تقاضایی برايکنند به علنیروي کارشان را به بازار کار عرضه می
دهد.شان را نمیهاشان اصالً کفافِ مخارجِ حداقلیِ خانوادهيو اگر هم هست عاید

گونه امکانی براي تأمین معاش هستند دستان شهري که فاقد هرته از تهیبراي این دس
نهادهاي حکومتی نظیر ي اصوالً سه نوع حمایت تصورپذیر است: اول، حمایتی که بر عهده

داد امام است؛ دوم، حمایتی که ي امسازمان بهزیستی و وزارت رفاه و وزارت کار و کمیته
هاي ردولتی و سازمانهاي غیي مدنی از قبیل سازمانهمت نهادهاي گوناگون جامعهبه

آید؛ و سوم، حمایتی که در چارچوب نهادهاي اجتماعیِ سنتی نظیر عمل میاي بهخیریه
گیرد.اي و محله صورت میي هستهي گسترده و خانوادهخانواده

کاهش بگذارد یا نرخ بهدستان شهري روتِ اجتماعی از تهیوقتی یا برآیندِ این سه نوع حمای
رود قاعده انتظار میتر باشد بهدستان شهري کمرشدشان از نرخ رشد جمعیتِ تهی

گسترش بگذارد. این از قضا روندي است که بهگري نیز روهاي الزم براي تکديزمینه
ي ایرانی را طی سالیانِ پس از جنگ و خصوصاً در سالیان اخیر درنوردیده است.جامعه
متکدیانطبقاتیجایگاهگسترشهايزمینه

گري ي تکديراي رشد پدیدهخیزي برسد آن جایگاه طبقاتی که زمینِ حاصلنظر میبه
دستان شهري در سالیان پس هاي اجتماعی از تهیي حمایتهي روند نابسندواسطهاست به

گسترش گذاشته باشد.بهگ و خصوصاً در سالیان اخیر رواز جن
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هاي حکومتی است. یکم، نهاد ي دستگاههایی اجتماعی شروع کنم که بر عهدهاز حمایت
ید هاي وسیعی در تمهنشینیدولت در مجموع طی سالیان پس از جنگ تاکنون به عقب

ي خویش در بضاعت روي آورده و از انجام وظیفههاي بازتولید اجتماعی شهروندان بیزمینه
هم با کاستن از نقش ي خدمات اجتماعی تا حد زیادي شانه خالی کرده است، آنزمینه

اي، ی و حرفههاي اجتماعی و فرهنگی و خدماتی از قبیل آموزش فندولت در امور تصدي
مندان و معلولین و داري از سالبخشی، نگهبدنی، درمان، توانآموزش عمومی، تربیت

هاي سرپرست، مراکز فرهنگی و هنري، خدمات شهري و روستایی، کاهش یارانهکودکان بی
ان نظام جامع تأمین اجتماعی و کردن قیمت کاالهاي اساسی. دوم، فقددولتی، و واقعی

ي امور اجتماعی و تداخل گستردهشدن نهادهاي حکومتیِ متولیِ چه کژکارکردترهر
دادنِ ي باالیی از خطاي پوششرو بروزِ هم درجهي اخیر و ازاینشان خصوصاً در دههوظایف
هاي وسیعی از جمعیت که در اولویت برخورداري از حمایت اجتماعی نیستند و هم بخش
د در اولویت اي از جمعیت که بایهاي گستردهندادنِ بخشي باالیی از خطاي پوششدرجه

هاي برخی گیريبرخورداري از حمایت اجتماعی دولت قرار گیرند. سوم، تغییر جهت
بنیادهاي بزرگِ حکومتیِ غیردولتی نظیر بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی که تا 

پرداخت پذیر نیز میزدایی از اقشار آسیبي هشتاد شمسی به امور محرومیتپیش از دهه
هاي اقتصاديِ سودآور متمرکز شد و امور اجتماعی و ریج کامالً بر فعالیتتداما به

روِ انواع نشینی از قلمعقبحالزمان درزدایی را به دولتی احاله کرد که هممحرومیت
چه شدیدترِ امور اجتماعیِ بنیادهاي اجتماعی بود. چهارم، تبعیتِ هررسانیِخدمات

هداف سیاسی و امداد و بنیاد شهید و بنیاد مسکن از اي حکومتیِ غیردولتی نظیر کمیته
هاي اجتماعیِ چنین بنیادهایی از اهداف سیاسی رشدِ تبعیتِ فعالیتبهي رورو درجهازاین

ي سالیان پس از انقالب که هم نظارت دموکراتیک روي عملکردشان را خاص در همه
عملکرد حمایت اجتماعیدشوار ساخته و هم از سازوکارهاي تجدید قوا براي بهبود

مور شان در اهاي بالقوه و بالفعلرو شکاف میان تواناییشان ساخته است و ازاینمحروم
تر کرده است.چه عمیقزدایی اجتماعی را هرمحرومیت

قاعده از نهادهایی چون بهدستان شهري که هاي اجتماعی از تهیچنین حمایتهم
هاي رود در ادوار گوناگون سالاي انتظار میخیریههايهاي غیردولتی و سازمانسازمان

پس از جنگ به دو آفتِ متمایز دچار بوده است. ظهور دوم خرداد و گشایش نسبیِ فضاي 
هاي مستقل اندازي نهادهایی چون تشکلسیاسی در کشور گرچه کماکان مثل قبل به راه
ي مدنی را نه میان جامعهگرایاهایی راستکارگري منجر نشد اما موجی از تأسیس هویت
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ي سالهي هشتهاي غیردولتی در دورهاندازيِ سازمانراه انداخت، از جمله موجی از راهبه
ي خدمات اجتماعی به گیريِ ارائههاي غیردولتی با ادعاي برعهدهاصالحات را. سازمان

ز ایفاي نقش در نشینی نهاد دولت اکنِ عقبصافشهروندان در عصر نولیبرالیسم غالباً جاده
ي اند. چنین کارکردي از جهاتی در ایرانِ دورههاي اجتماعی بودهرسانیانواع خدمات

ي عیار گفتار لیبرال میان فعاالن جامعهي تماماصالحات نیز تحقق یافت. وانگهی، غلبه
تر بر حقوق شان را بیشهايهاي غیردولتی عمالً فعالیتمدنی و خصوصاً فعاالنِ سازمان

مدنی و سیاسی شهروندي متمرکز کرده بود و تا حد زیادي مسبب غفلت از حقوق 
ي مدنیِ اعتبار، بخشی از نهادهاي جامعهاقتصاديِ شهروندي شده بود. بدیناجتماعی و

زدایی از اوسازي که متولی امور اجتماعی براي محرومیتجیي انیافته به پروژهتقلیل
ي ي نهادهاي جامعهنسبیِ بسیار ناچیزي در مجموعهبضاعت بودند وزنِشهروندان بی

مدنی دوران اصالحات داشتند. اصالحات که به محاق رفت با ظهور دولت نهم حتا همین 
اي که هرگونه هویتِ جمعیِ ي مدنی نیز در دورهشمار از نهادهاي جامعهي کمدسته

اند. در ضربِ سیاسی قرار داشتهاست شدیداً زیر شدهي تردید نگریسته میدیدهناوفادار به
اش هاي اجتماعیسازي دولت عمدتاً مشمول حالِ هزینهي کوچکروندي تاریخی که پروژه

طرزي فزاینده در خدمت اهداف سیاسی قرار نیادهاي حکومتیِ غیردولتی نیز بهشده و ب
مور ي مدنی که متولیِ ااند اصوالً چتر حمایتیِ آن بخش از نهادهاي جامعهگرفته

ي وسیع محرومان ندارد.زدایی هستند هیچ تناسبی با گسترهمحرومیت
دستان شهري در چارچوب نهادهاي اجتماعیِ سنتی نیز با حمایت اجتماعی از تهی

کاستی گذاشته است. کم نیستند بهی متفاوت طی سالیان پس از جنگ روسازوکارهای
ي کارگر و غیره که و طبقهي متوسطبرخی اعضاي بعضی طبقات اجتماعی چون طبقه

هاي واجدِ ارزش مبادله در بازار و اقتدار سازمانی در گرچه شخصاً از ابزار تولید و مهارت
چنین به علل گوناگون ي دولت و سایر نهادهاي غیربازاري اصالً برخوردار نیستند و همبدنه

، اما در تأمین شان نیستیا واجد تواناییِ کارکردن نیستند یا اگر هم هستند تقاضایی براي
ي مدنی نیز در بین نباشد از هاي اجتماعیِ دولت و جامعهاگر حمایتمعاش خویش حتا

حمایت نهادهاي اجتماعیِ سنتی برخوردارند. این نقشی بوده است که نهادهایی مثل 
د. انکردهي طبقات اجتماعی ایفا میاي و محله در همهي هستهي گسترده و خانوادهخانواده

ي حمایت اجتماعی از در زمینهآفرینی این نوع نهادها رسد نقشنظر میحال، بهبااین
کم تمامی رنگ باخته یا دستدستانِ شهري طی سالیان پس از جنگ تدریجاً یا بهتهی
اش در شهرهاي هاي اجتماعیي گسترده و کارکردِ حمایترنگ شده است. نهاد خانوادهکم
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دستان شهري تا حد زیادي ن تهیات اجتماعی و از جمله میاي طبقبزرگ میان همه
اي گرچه میان طبقات اجتماعی میانی و ي هستهافول گذاشته است. نهاد خانوادهبهرو

دستان شهري اش میان تهیتر کماکان با قوت پابرجاست اما کارکردهاي حمایتیفرادست
رهاي اقتصادي و اجتماعی نسبتاً اي زیر ضرب فشاطی سالیان پس از جنگ از جهات عدیده

هاي اجتماعی نظیر دختران ي برخی آسیبرنگ و تضعیف شده است. آمار فزایندهکم
فروشیِ زنان و کودکان طی سالیان اخیر احتماالً از عوارض فراري و کودکان کار و تن

دستان شهري بوده است. یان تهیاي مي هستهتضعیف کارکردهاي نهاد خانواده
قیاس با افول نهاد محله در شهرهاي بزرگ اصوالً کارکردهاي حمایتیِ چنین نهمیبه

سرپرستِ ساکن در محالتِ شهري هاي بینهادي براي مساعدت به فقرا و یتیمان و خانواده
ترِ هاي کاریابی و کارآموزي اعضاي جوانهاي تعاونیِ داخلی و تمهید زمینهاندازي نظامو راه

کاستی گذاشته است. گرچه میان بهاي شدیداً رودیدهز جهات عمحالت و غیره نیز ا
هاي ملی در بستگیبستگی از قبیل همدستان شهري کماکان برخی انواع منابعِ همتهی

ي هاي قومی در جمع مهاجران فقرزدهبستگیي خارجی یا همزدهجمعِ مهاجران فالکت
چنین منابعی با نیازهاي حمایتی هاي اجتماعیِ روستایی هنوز پررنگ است اما حمایت

وجه تناسب ندارد.هیچدستان شهري بهي تهیشمار فزاینده
دستان شهري در ي تهیي آصف بیات دربارههاي ارزندهیمن اتکا بر پژوهشحال، بهاینبا

ي هاي الزم براي تأمین شایستهدانیم که این بخش از جمعیت گرچه نه از زمینهایران، می
هاي اجتماعی قرار دارد وردار است و نه زیر پوشش حدي کافی از انواع حمایتمعاش برخ

اما براي ارضاي نیازهاي عاجل اقتصادي خویش در عمل سایر طبقات جامعه و دولت را دور 
یازد تا سطح کند دست میگذاري مینام» هاي خیابانیسیاست«چه بیات زند و به آنمی

هاي هاي خالی و آپارتمانین کند. تسخیر خانهحداقل معیشت را براي خویش تضم
هاي غیرقانونی سازهاي غیرقانونی، شیوهوکاره در جریان انقالب، تصرف زمین و ساختنیمه

آوري زباله، اندازي مسجد و درمانگاه و سیستم جمعدر استفاده از آب و برق شهري، راه
خدمات خیابانی و جز آن گردي، فروشی، دورههاي مصرف محلی، دستتأسیس تعاونی

دستان ويِ آرامِ تهیرَآیند. این نوع از پیششمار میهاي خیابانی بهجملگی از انواع سیاست
راً در هاي دولت و سایر طبقات اجتماعی یقیناً هنوز هم مستمسوي تصرفِ داشتهشهري به

ها در اجراییِ شهرداريموازاتِ کارآمدترشدنِ نظام رسد بهنظر میحال، بهجریان است. بااین
رانیِ دولت در حفاظت از منافع خود و سایر تنفیذ قوانین شهري و کاراترشدنِ نظام حکم

ترِ خألهاي قانونی در برخورد با متخلفان در چه بیشتر و رفع هربقات اجتماعی فرادستط
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ي در دستان شهري قوانینِ حیات شهري اصوالً امکانات تهیي سرپیچی از مجموعهزمینه
کاهش بهوي آرام نیز رورَهاي خیابانی و تحقق استراتژي پیشآمیز سیاستکاربستِ موفقیت

گذاشته باشد.
هاي ي خود خصوصاً طی سالاعتبار، بخشی از جمعیت در تأمین معاش خود و خانوادهبدین

نه اقتدار اند. اول، نه ابزار تولید دارند، زمان با مضیقه مواجه بودهاخیر از چهار سو هم
هاي انسانیِ واجدِ ارزش ي دولت و سایر نهادهاي غیربازاري و نه مهارتسازمانی در بدنه

ند یا اگر هم هستند تقاضایی مبادله در بازار کار. دوم، یا واجد توانِ کارکردن نیست
ادهاي ي مدنی و نههاي اجتماعیِ دولت و جامعهشان نیست. سوم، زیر پوششِ حمایتبراي

هاي شان براي تصرفِ غیرقانونیِ داشتهگیرند. چهارم، امکاناتی سنتی نیز قرار نمیاجتماع
کاستی گذاشته است. این بخش از جمعیت که غالباً بهولت و سایر طبقات اجتماعی نیز رود

گري هستند. هاي تکديتعدِ تمسک به انواع شکلدستان شهري تعلق دارند مسبه تهی
و چه کسانی از میان این بخش از جمعیت عمالً از قوه به فعل که استعداد چه درصدياین
ي اقتصاد سیاسی بستگی دارد.رسد به عواملی فراتر از حوزهمی

نگاهیکدرمتکدیان
گاه اطالعاتی غنی و موثقی آمارهاي مربوط به متکدیان بسیار متنوع است اما پای

یابد برخی از متکدیان در آماري جلوه میهاي اي از ویژگیزمینه وجود ندارد. گوشهایندر
درصد از متکدیان 74هاي اجتماعی شهرداري تهران ارائه داد. که زمانی مدیر کل آسیب

را مردان 1385ي منتهی به مرداد سال شده از سطح شهر تهران طی سه ماههآوريجمع
ها. را نیز پسربچهها و سه درصددرصد را زنان، دو درصد را دختربچه21دادند، تشکیل می

68حدود چهار درصد از متکدیان بیش از هشتاد سال سن داشتند. از حیث میزان سواد، 
لحاظ وضعیت التی باالتر از دیپلم داشتند. بهدرصد نیز تحصی12سواد بودند و درصد بی

درصد تأهل داشتند، همسر هشت درصدشان فوت کرده 50درصد مجرد بودند، 33تأهل، 
درصد بیماري و معلولیت داشتند. حدود 18فت درصدشان نیز متارکه کرده بودند. بود، و ه

درصد در تهران سکونت 26شده، آوريدرصد نیز معتاد بودند. از مجموع متکدیان جمع40
درصد نیز از جمعِ مهاجران خارجی 12درصد در روستاها و شهرهاي دیگر، و 63داشتند، 

سوادي خوردگی و کمي کیفري داشتند. ردپاي سالدرصد از متکدیان نیز سابقه22بودند. 
هاي اجتماعی در جمع و جداافتادگی از موطن اولیه و طرد اجتماعی و ابتال به انواع آسیب

کند.متکدیان نیز بسیار پررنگ جلوه میهمین تعداد محدود از 
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مجازاتجرم
ي خود قرار هر کس تکدي یا کالشی را پیشه«می، قانون مجازات اسال712ي بر طبق ماده

محکوم داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردي نماید به حبس از یک تا سه ماه
بر مجازات مذکور ان مالی مرتکب عمل فوق شود عالوهچه با وجود توخواهد شد و چنان

»ه است مصادره خواهد شد.دست آوردکالشی بهي اموالی که از طریق تکدي وکلیه
مسیر تحول و تصویب قانون مجازات اسالمی در درك وجود خأل قانونی در برخورد با 

ین قوانین کیفري تري یکی از مهممنزلهمهم است. قانون مجازات اسالمی بهمتکدیان بسیار 
به تصویبِ کمیسیون امور قضایی مجلس شوراي 1370مرداد سال در ایران در هشتم 

ها، بان بر سر یکی از مادهعلت اختالف نظر میان مجلس و شوراي نگهرسید. بهمیاسال
ي مجمع تشخیص مصلحت گذاشته شد که در هفتم آذر همان سال تصمیم نهایی بر عهده

صورت آزمایشی اجرا شود. مدت اد و بنا شد براي مدت پنج سال بهرأي به تأییدش د
ي براي ده سال تمدید شد. الیحه1375اجراي آزمایشی این قانون در دوازدهم اسفند 

1390جدید مجازات اسالمی متعاقبِ چند سال بحث و بررسی در مجلس نهایتاً در سال 
. راداتی به مجلس برگردانده شدبان ارسال شد و در پاییز همین سال با ایبه شوراي نگه

نمایندگان مجلس دوباره مدت اجراي آزمایشی این قانون را تا 1389میان، در سال ایندر
بان از تأیید آن گوي شوراي نگهسخن1390ماه تمدید کردند. در دي1390پایان سال 

نتشار در جمهور ارسال شد تا پس از ابالغ و ایساد. سپس جهت امضا و ابالغ براي ریخبر د
حال، در ي اجرا گذاشته شود. باایندست دادگستري به مرحلهکشور بهي رسمیروزنامه

بان ظاهراً متن معاون وزارت دادگستري اعالم کرد که شوراي نگه1391ماه اواخر مرداد
جمهور پس گرفته است. اکنون متجاوز از یک یسبراي اِعمال تغییراتی دیگر از ریقانون را

رایط پایان رسیده است. در شقانون مجازات اسالمی بهآزمایشیِ سال است که مدت اجراي 
ي ونه قانون مجازات است، از جمله فاقد قانونی براي نحوهگفعلی اصوالً ایران فاقد هر

برخورد با متکدیان.
نمونه، معاون سیاسی و امنیتی بابیان کماکان استمرار دارد. ازحال، مجازات متکدبااین

رابطه اینرغم وجود خألهاي قانونی درعلی«گفت: 1391داري لرستان در خرداد استان
کاري با هم.…ایمو نیروي انتظامی استان دادهآوري این افراد را به شهرداريدستور جمع

هاي سنگینی گري توسط این افراد مجازاتدستگاه قضایی استان در صورت تکرار تکدي
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ها به این دلیل است که این مجازات…ظر گرفته خواهد شدنرها دمانند حبس براي آن
»هاي سبک بازدارنده نیست.دیگر براي برخی از این متکدیان مجازات

که کشور 1391که قانون مجازات اسالمی به تصویب رسید تا امروز در سال 1370از سال 
فراوانی بر فرازِ سرِ هاي نهادي و ساختاري گونه قانون مجازات است دگرگونیفاقد هر

دستان شهري که تر به وقوع پیوسته است. هم جمعیت تهیطبقات اجتماعی فرودست
ساختاريِ دهد گسترش یافته است و هم الزامات جایگاه طبقاتی متکدیان را شکل می

که به روندهاي جاییتشدید بوده است. تابهشهري رودستان گري میان تهیتکدي
ي هفتاد شمسی با گردد، ایرانِ اوایل دههتر بازمیاجتماعیِ فرودستنواسازيِ طبقاتبی

ي اجراي تمدیدِ دورهدلیل عدمي نود شمسی بسیار متفاوت است. بهایران آغاز دهه
گونه مجازاتِ در این قانون، هر712ي آزمایشیِ قانون مجازات اسالمی و از جمله ماده

آمران و مجریان مجازاتِ توان بر ضدّونی است و میمتکدیان در شرایط فعلی اصوالً غیرقان
از نو در این قانون گنجانده شود، نظر به 712ي متکدیان قانوناً اعالم جرم کرد. اما اگر ماده

هایی از جمعیت در طبقات اجتماعیِ ي اخیر که بخشهاي ساختاري در دو دههدگرگونی
اندازد، گري مینامیمونِ تکديي دیدهدام پي خویش بهتر را مستقل از ارادهفرودست

ي مواجهه با توان مجازاً از ارتکابِ جرم مجازات دم زد. مادامی که خأل قانونی در نحوهمی
زمینه با شرایط جدید اجتماعی تطبیق اینگذاري دري قانونشود و نحوهمتکدیان برطرف ن
را به ارتکابِ قانونی یا غیرقانونیِ توان آمران و مجریانِ مجازاتِ متکدیان نیابد کماکان می

جرم مجازات متهم کرد.
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سازي است. ي جهانیربارهالمللی دگذار و عضو ممتاز مجمع بینجري ماندر پایه
رییس یک داده است. او در ابتدا» سازيجهانیپدر جنبش ضدّ«تایمز به او لقب نیویورك

ي غیرانتفاعیِ تبلیغات سیاسی با شرکت تبلیغات تجاري بود و بعدها در یک مؤسسه
جنگ پرداخت. محیطی و ضدّهاي زیستبه فعالیتي عمومیراهی مرکز رسانههم

)، در غیابِ امر 1978ند از: چهار برهان براي حذف تلویزیون (ااش عبارتهاي پیشینکتاب
سازي هایی براي جهانی) و بدیل1996علیه اقتصاد جهانی (اي)، پرونده1991قدسی (

داري: سرمایهاش با نام مقاالت ). این مقاله فصل دهم کتاب تازه2002اقتصادي (
) است.2012هاي مهلک نظامی مهجور (کاستی

اند که تبلیغات تجاوزي ناخواسته به زندگی و آیا تبلیغات قانونی است؟ اکثریت مردم موافق
که خشمگین شویم از آنصی ما. اما این واقعیّت که ما بیماست، تجاوز به حریم خصوروان

دهیم، معیار خوبی از سطح وادادگی این آگاهیم و کاري براي تغییر وضعیت انجام نمی
چشم آید، شود، اگر اصالً بهندرت دیده میماست. در تبلیغات مناسبات قدرتی هست که به

کنند.زنند؛ بقیه گوش میامالً فسادآمیز است. برخی حرف میکحال مناسباتیعینو در
شود، اما تنها شریات تضمین میآزادي ن«گوید: ي معروفی دارد که میجمله	ا.ج. لیبلینگ	

شود اما تنها هم تضمین می	بیان	آزادي» ها باشید.که مالک یکی از آنصورتیدر
اي بکنید. خرج استراتژي مؤثر رسانهکه چند میلیون دالر داشته باشید کهصورتیدر

دهد. قدرت تبلیغات اما بسیار فراتر از هاي خیابانی دیگر مردم را تحت تاثیر قرار نمینطق
هاي تصویري شود. قدرت حقیقی در سرشت رسانهش میامقدار پولی است که خرج

این شکلی از شود. ها پرتاب میها به مغز انسانمتحرك است. تصاویري که روزانه ساعت
ایم. حتا امروز در عصر اینترنت، از تهاجم است که هرگز در تاریخ با آن مواجه نشده بوده
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کافی مورد مطالعه و بحث قرار قدردو بهزیون و تبلیغات کاسته نشده و اینقدرت تلوی
اند.نگرفته

تا مانع آن دهند م روشن شد که به من پول میااز همان اوان کارم در بخش تبلیغات براي
جاي آن فکر کنید یا عمل کنید و بهخواهید ـ هرچه باشد ـچه میبه آنشوم که شما

کارهاي من سوي مقدار اطالعاتی جلب شود که صاحبکاري کنم که توجه شما به
ي تبلیغات کوششی است از جانب یک طرف براي سلطه بر طرف دیگر. خواهند. همهمی

میلیارد دالر در 450		شود ـدر ایاالت متحده صرف تبلیغات میمیلیارد دالر150ساالنه 
ي دارد: متقاعد کردن مردم به انجام اشود هدف مشابهدنیا. هر دالري که صرف تبلیغات می

ها ي براي طرح پرسش در رسانهاشماري امکان مشابهخواهد. اندكگر میکاري که تبلیغ
هاي دیگري هم غیر از که راهها بگویند. یا اینهندهدشان را به تبلیغهايدارند تا خواسته

طرفه اي کامالً یکرو، تبلیغات معاملهاینبراي یافتن سعادت مطرح کنند. ازکردنخرید
، نخریداب را دارید که محصوالت تبلیغی را گویند شما این انتخها میدهندهاست. تبلیغ

دادن در گویید مانند رأيیا خیر میگویی همین نخریدن باعث رضایت است. شما هم آري
بار این آري یا خیر را بگویید.وجود دارد. و هر روز باید هزارانشرایطی که فقط یک حزب 

حال زندگی ما را مختل همهجا هست و درتبلیغات در معناي واقعی کلمه همهحاال دیگر 
متحرك به زندگی ادامه چون نوعی هدف رو شویم. همهداردمان با آن روبکند و وامیمی
زن هاي خیابانی ـ تابلوها و بیلبوردهاي چشمکها، در شکار نشانهدهیم؛ در شکار رسانهمی

ها هم هست و ما با غرور و متحرك و با ارتفاعی پنج طبقه. تبلیغات حتا روي لباس
مرشدمان بود.	استیو جابزمان شده است.»اجتماع«چون ها همشان. ابرشرکتپوشیممی

سوگواري کردیم. چه 	مارتین لوترکینگکنیم که روزي براي اش سوگواري میچنان براي
تحولی!

توقف و دارانه توسعه یافته است: بازار جهانی بیاین وضعیت به ناکجاآبادي سرمایه
د کند. زندگی بدل شده به فرایناي که خود را در تمامی تجربیات ما تحمیل میالجثهعظیم

همه، بسیاري اینکنند به ما بفروشند. بای میکه مردم سعمی امتناع در برابر چیزهایی دائ
از مردم شکایتی ندارند.

طور با ما ها چه حقی دارند که اینکنندهکنیم؟ این تبلیغچرا این وضعیت را تحمل می
انند؟ اگر رفتار کنند؟ کی ما این حق را به آنان دادیم که دائم تصاویري در مغز ما بچرخ

که ما آنخواهند بیپر از کسانی است که میامواج هوایی عمومی است، پس چرا دائما 
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» امواج عمومی«شود که این خواسته باشیم چیزهایی به ما بفروشند؟ در واقع، فرض می
یم. در روزهاي ابتدایی اختراع رادیو شما و تعدادي هایدارایی عموم مردم است. ما مالک آن

کنید. مانند صحبتتوانستید آنتنی در پشت خانه نصب کنید و با دنیاتان میناز دوستا
سیاق رادیو است.وهمان سبککه بهیوتیوبروزهاي ابتدایی اینترنت ـ

چه ابزار مهمی ]رادیو[داران فهمیدند که هاي پخش شلوغ شد و سرمایهاما وقتی فرکانس
1920ي ) در دههFCC(کمیسیون ارتباطات فدرالتواند باشد این شیوه متوقف شد.می
ي که از عهدههاي تجاريراه شد و با واگذاري امتیاز به گروهها همسرعت با ابرشرکتبه

ها آمدند فروختن حقوق عمومی ما از این امواج هوایی را آغاز کرد. طی سالخریدش برمی
را وضع کرد اما » زمانِ برابر« و» اصل انصاف و توازن«این کمیسیون قوانین اندکی چون 

(کسی که به بیل کلینتونورونالد ریگاناثر شدند و در دورانخیلی زود این قوانین بی
کمک کرد) عمالً کنار گذاشته شدند. 1996وضع قانون ننگین ارتباطات راه دور سال 

رادیو و تلویزیون اکنون تقریباً به تمامی خصوصی شده است. حتا » امواج عمومی«
هم االن تبلیغات تجاري دارند. وقتی NPRو PBSهاي عمومی مانند ي کانالباقیمانده

ون در آمازشِورونگزارش ناگواري از فعالیت شرکتPBSکانال ساعت خبريبرنامه
خبر ساعتي ورون یکی از حامیان مالی برنامهشِ«نظر انگار مجبور بود بگوید، داد بهمی

اي که این را شنیدم برنامه را قطع کردم.لحظه» …متهم شده است بهامروز
دهد. کننده باشد مشکالت را تخفیف نمیاین واقعیت که گاهی تبلیغات ممکن است سرگرم

ي جاروبرقی که یا دیدن فروشندهشاهدان یهوهيپیروان فرقهشاید بتوانید از دیدن 
شود با این چیزها سرگرم زند سرگرم شوید. اما فقط وقتی میبار زنگ در را میروزي پنج

شد که هیچ کار دیگري نداشته باشید. به فضاي عمومی رادیوتلویزیونی تجاوز شده است 
ش تهاجم قانونی به حریم شخصی نیست اطور که به فضاي ذهنی ما. اگر این اسمهمان

پس چیست؟
ي کوچکی ترتیب دادم که در آن برخی ام در سانفرانسیسکو جلسه، در خانه1975در سال 

م آن بود که از احضور داشتند. هدفBay Areaي وکالي شاخص منافع عمومی در منطقه
بر قرائت من از اولین ام بناها تبلیغات قانونی است؟ گفتم بپرسم که آیا از نظر آنامهمانان

مدد این تضمین از گسترش دموکراسی بهاستعبارتمتمم قانون اساسی، مقصودش آشکارا
هاي بیان ـ کم کیفیتی برابر در فرصتي مردم حقوق برابر براي آزادي بیان ـ دستکه همه

هاي دیگر داشته باشند. وقتی در اواخر ي دیدگاهرسی به همهسانی در دستو توانایی یک
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هاي رادیوتلویزیونی ملی که شد شبکهمیالدي منشور حقوق بشر نوشته می1700ي دهه
جز نفر منتشر کند وجود نداشت. و بههادیدگاه سیاسی را در میان میلیونبتواند یک

، تبلیغاتی هم وجود نداشت که دیدگاه چرخیددست میبهگاهی دستازهایی که هراعالمیه
ها نفر از مردم بپراکند.خاصی را در میان میلیون

زها ي زیادي با آن رواگر هدف نخستین متمم حفظ جریان دموکراتیک اطالعات بود، فاصله
که آنکنند بیگوش همه فرو میود را بهوقفه حرف خروز بیوهاي تجاري شبداریم. رسانه
شماري هاي خبري در مالکیت گروه انگشتالب این رسانهشان دهیم. و غی بهبتوانیم پاسخ

پیکرند است.هاي غولشرکت
در اختیار افرادي است که استطاعت پرداخت فقطاي است کهبه تعریف رسانهتبلیغات بنا

کرد که اختیار سرنوشت مردم را به براي آن را دارند. نخستین متمم تصور نمی
کنند و ما اي تبلیغاتی بدهد. تبلیغات پندارهاي خود را بیان میچندرشتههاي ابرشرکت

کنیم. نباید این رفتار را نقض قانون اساسی دانست؟ آیا عملی مجرمانه ها را جذب میآن
نیست؟ گروهی که در اتاق من بود فکر کردند که شاید چنین باشد یا باید چنین باشد، اما 

دیوان عالی کشور در آن روزها، به این نتیجه رسیدند هنوز رانیي حکمبا توجه به شیوه
ویژه تر شده است، بهزمان اوضاع وخیمفرصت چندانی براي این موضوع نیست. البته از آن

Citizens United.1از زمان رأي دیوان عالی در مورد 

دارد؟نیازتبلیغاتبهکسیچه
اش هاي آغازینطور که در سالود دارد، همانداري بدون تبلیغات هم وجالبته نظام سرمایه

آهن را در سرتاسر و آنان که خطوط راههند شرقیي کمپانیگونه بود. تاجران ادویهاین
وکارشان نیازي به تبلیغ نداشتند. ي نوزدهم کشیدند براي گسترش کسبآمریکا در سده

یاب بودند و وجود وقت کمشان در آن شد. عرضهمنافع این تاجران مشخص بود و درك می
این کاالها خود یک خبر بود.

داري کاالها و خدماتی را که همه نیازمندش هستند تولید هاي سرمایهکه بنگاهزمانیتا
کنند دیگر تبلیغات ضرورتی ندارد. نیازي نیست که براي فروش غذا تبلیغات کنید: می

ها احتیاج داریم و ینی از ایني معهها و گوشت. همه به عرضغلّات اصلی، سبزیجات، میوه
کنیم.گردیم و هرجا عرضه شد خریداري میدنبال این محصوالت میبه
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توز یا برگر کینگ زده، به کوکاکوال، چیهاي الزانیاي یخکس نیاز ذاتی به بستهاما هیچ
دي کرد. بنیندي بستهآنحو جذاب و خوشباید تبلیغ کرد، اشاعه داد و بهها راندارد. این

را باید تبلیغ کرد. نیازي )Perrier(هاي آب پریرکند اما بطريکسی آب تازه را تبلیغ نمی
» میسیز«باید به تبلیغ لباس نیست ـ مردم خود می دانند که به لباس نیاز دارند ـ اما

)Macy’s (طور گپرا تبلیغ دارد؛ همین)Gap(مارت)، والWalmart( و کریستین دیور
)Christian Dior.(کس بخواهد از جایی ونقل هم نیست، هرنیازي به تبلیغ خدمات حمل

اي ي سفر خواهد رفت. اما باید به شیوهي بلیت یا وسیلهدنبال تهیهجاي دیگر برود بهبه
را تبلیغ کنید تا ) Cadillac(و کادیالك)FordFiesta(ستا هنرمندانه ماشین فورد فیه

ها را بفروشید باید خریدار را توجیه شود. و وقتی موفق شدید یکی از اینشان قیمت گران
تر باید حال، نظام وسیعهمیناشد. درش باید آخرین مدل روز باترغیب کنید که ماشین

کند معادل شادمانی و رضایت ي زندگی که عرضه میي مردم را متقاعد کند که شیوهتوده
است.

تلویزیون است. تلویزیون چنان اي هماصلی براي تبلیغات تودهحتا در عصر اینترنت، ابزار
اش روزانه جذب مخاطب داري وظیفههاي تجاري در جوامع سرمایهمانند دیگر رسانههم به

ترین زمان ممکن ها در طوالنیجا نگه داشتن آنو افزایش تعداد آن تا جاي ممکن و یک
ویزیون فراتر از انتظارها عمل کرده است. مردم توان گفت تلاست. بر اساس این معیارها می

کنند. در تمام طول سال و نیم تلویزیون نگاه میوطور میانگین روزانه چهارساعتریکا بهام
هاي آن که تلویزیون و برنامهاستچه براي دنیاي تجاري مهم است اینها. آني سالدر همه

ها هستند: دنیاي ابرشرکتواقعی ن براي کاالي بندي ممکاند که بهترین بستهثابت کرده
گذرد که هایی نتوانند مخاطبان را جذب کنند چیزي نمیتبلیغات. اگر برنامه یا برنامه

دهند.هاي دیگر میشان را به برنامهجاي
به خرید ت که براي ایجاد میل و سرسپردگیِ اي اسگونهي تبلیغات تلویزیونی بهمشخصه

مردم بسیار مؤثر است. فرهنگ امریکایی و کلّ اقتصاد جهانی حول همین يچیزها در توده
این مبادالت تا گسترشتر، این فرهنگ برمهماینت غیرضروري بنا شده است. ازبادالم

اي نزدیک به کم تا جایی بنا شده که سطح این مبادالت به مرحلهجاي ممکن، و یا دست
یراً که اخیا دو درصدي آنکاال که کاهش یکجهانی تولید و مصرف حباباشباع برسد ـ

بار باشد.تواند فاجعهرخ داد می



جري ماندر|302

از ابتداي قرن بیستم بود که تبلیغات از طریق رادیو اهمیت خود را نشان داد و پس از آن 
با آمدن تلویزیون شاهد دوران اوج تبلیغات بودیم. در همین 1960و 1950هاي در دهه

وجوي دوران پس از جنگ دوم جهانی بود که امریکا و تمامی دنیا سخت در جست
که از بازگشت رکود جلوگیري کنند. پاي بقاي اقتصادي در میان بود و اي بودندوسیله

هاي صنعتی ند از مازاد ظرفیتیافت تا بتوابایست با چنان نرخی گسترش میاقتصاد ما می
چنین مازاد عظیم نیروي کار که در دوران پس از جنگ وجود داشت استفاده کند.و هم

ساختند اکنون خالی بودند و باید به آن تجهیزات نظامی میازهایی که پیشکارخانه
شد و میشدند و براي این کاالها باید تبلیغ هاي تولید کاالهاي مصرفی تبدیل میکارخانه

ترین زبان تصاویر متحرك سخن بگوییم، تلویزیون بزرگرفتند. اگر بهین کاالها فروش میا
داري ارائه کرد.سابقه را براي سرعت بخشیدن به شعور مصرفی به سرمایهامکان، امکانی بی

طرز موثري شعور هاي نجومی تبلیغات در نیم قرن گذشته بهترکیب تلویزیون و هزینه
ي زمین را تغییر شکل داده است: تصویري که از خود داریم، متحده و تمامی کرهایاالت 

مان، مان، ارجاعاتهايمان، اندیشههاياي که دوست داریم زندگی کنیم، عادتشیوه
در ایاالت متحده صرف تبلیغات 1940مان. کلّ مبالغی که در سال مان و حافظهامیال

1980میلیارد دالر و سپس در سال 12به 1960در سال شد فقط دو میلیارد دالر بود.می
ي گفتهبهبود بود بهحالی که اقتصاد دریعنی وقت2010میلیارد دالر رسید. در سال 54به 

میلیارد دالر صرف تبلیغات کرد و 150صنعت تبلیغات بیش از Adweekي نشریه
هاي سوم هزینهبیش از یکترین سهم این مبلغ هم به تلویزیون رسید. این مبلغ بیش

رغم میلیارد دالر رسید. تلویزیون به450به رقم 2010جهانی تبلیغات بود که در سال 
ي زیادي چنان با فاصلهها با آن دارند همها، رادیو و روزنامهرقابتی که اینترنت، مجله

eMarketerطور که رشد در جهان است، همانحالي درترین رسانهین و پرسرعتتربزرگ
درصد بوده که 10رشد تلویزیون بیش از 2010گوید در سال ) می2012مارس 29(

دوبرابر کل رشد تبلیغات آنالین است.
اسبه کرده که تولید محهاي اقتصادي ایاالت متحدهي تحلیلادارهحال،عیندر

به 1940میلیارد دالر در سال 100ي داشته و از اناخالص داخلی این کشور رشد مشابه
تریلیون دالر در 14و 1980، و به حدود سه تریلیون دالر در 1960میلیارد در سال 525
رسیده است.2007سال 

رسانهدلِدرزندگی
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ي اغلب این موضوعات است، کنندهکه ارزیابی)Nielsen(بر اساس گزارش شرکت نیلسُن
درصد جمعیت روزانه الاقل کمی تلویزیون 95هاي امریکا تلویزیون دارند و درصد خانه99

تر است که براي هاي این کشور داراي سه تلویزیون یا بیشکنند. دوسوم خانهنگاه می
طور متوسط در یک خانه روزانه حدود جداگانه و شخصی تهیه شده است. بهي مشاهده

طور ساالن بهت حتا وقتی که کسی جلوي آن نیست. بزرگهفت ساعت تلویزیون روشن اس
طور متوسط چهار ساعت در روز ساله هم به11کودکان دو تا متوسط پنج ساعت در روز و

طور متوسط روزانه حدود هفت ساعت سال به65ساالن باالي تلویزیون می بینند. بزرگ
نشینند.پاي تلویزیون می

درصد از زمان 35کنند. ها موقع خوردن شام تلویزیون نگاه میدرصد امریکایی66
هاي محلی به تبلیغات اختصاص دارد. (درصدي که به جنایت و هاي خبري تلویزیونبرنامه

ي اخیر تغییراتی درصد است) این ارقام در طی دو دهه8/53فجایع اختصاص دارد
اي که روزانه بیش از چهار ساعت صرف دیدن تلویزیون اند، اما نه خیلی. هر بینندهکرده

سالگی تعداد 65شود و در سن هزار تبلیغ مواجه می25کند ساالنه با چیزي در حدود 
ي تقریباً یک بارههزار25رسد. این ساالنه تکرار تبلیغاتی که دیده به بیش از دو میلیون می

اگر چیزي بخرید، شادتر خواهید بود.پیام است:
کند سال روزانه در حدود پنج ساعت صرف دیدن تلویزیون میطور میانگین هر بزرگاگر به

هاست که روزانه بیش از پنج ساعت تلویزیون پس تقریباً نیمی از مردم ایاالت متحده سال
ها و ش آن است مردم شباگونه چنین چیزي ممکن است؟ (دلیلبینند. اما اصالً چهمی

گذرانند.)ها زمان زیادي پاي تلویزیون میهفتهتعطیالت آخر 
رسانه منتقل کرده است درونما نخستین نسلی در تاریخ هستیم که اساساً شعورش را به

دیگر منابع دانش و اش با مردم دیگر، اجتماعات دیگر،گذرد ارتباط مستقیمو هرچه می
جاي خود را به ـ شود تر میهرحال هرچه سختشان بهافتنکه یجهان طبیعی ـ 

دهد.ها میدادها و تجربهاي از رويشدهشده و ویراستهشده، بازسازيسازيهاي شبیهروایت
هاي پد، توییتر و دیگر رسانهراه، رایانه، آيگویند حاال که ما از تلفن همها میبعضی

در پژوهشی نشان Pewي تحقیقاتی اجتماعی برخورداریم وضعیت بهتر شده است. مؤسسه
سوم این فرستند. یکتا پیام می50کم نوجوانان امریکایی روزانه دستدهد که اکثر می

هاي آوريي این فنگویند همهکنند. میپیام ارسال می100نوجوانان روزانه بیش از 
تر از تلویزیون ي اطالعات خیلی کمند چراکه گردآوري و مبادلهاغیرتلویزیونی خوب
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تر است. اما ظهور »زنده«هاي ما کند. اکنون ذهنتر درگیر مینه است و ذهن را بیشمنفعال
ي خصوصیات تعاملی که دارند کلّ زمانی را که ما صرف دیدن ها و اینترنت با همهرایانه

کنیم کاهش نداده است. کاري که اینترنت کرده این بوده که فقط بر زمانی تلویزیون می
هاي طور کالبدي و ذهنی به ماشینرسی دارند بهبه کامپیوتر دستافزوده که مردمی که 

رسد تصویر نظر مید. بهانشان الحاق یافتههايعنوان منبع تصویرها و اندیشهاطالعاتی به
گویاي این وضعیت است.تربیشکند هرچهي که جدا از بدن کار میتخیلی مغز-علمی

کنند، دیدن تلویزیون در ایاالت متحده، جدا از زمانی که مردم صرف خواب و کار می
گیرد. تماشاي تلویزیون جایگزین زندگی کاري است که در طول روز انجام میترین مهم

اجتماعی، زندگی خانوادگی و فرهنگ شده است. تلویزیون از بسیاري جهات خود تبدیل به 
نیست که تا حدودي » فرهنگ مردمی«اصطالح بهیک فرهنگ شده است. منظورم 

ها آن را خلق ش در خانهابینندگان. نیستکراتیکودموکراتیک است. تلویزیون دم
ي فرهنگ نیست؛ بلکه کنند. تلویزیون بازگوکنندهمیدریافتها تلویزیون راکنند؛ آننمی

است.ابرشرکتیي فرهنگبازگوکننده

کودکانمخصوصِتبلیغاتِ
هاي نسبتًا ساله هستند. یکی از دسته13هدف بخش مهمی از تبلیغات، کودکان هشت تا 

شود.هاي تبلیغاتی صرف ساخت تبلیغات براي کودکان زیر هشت سال میجدید بودجه
شناسی و نرواشناس و نویسندگان کتابرواندو آلن کانروتیم کَسِربر اساس گزارش

میلیارد دالر صرف تبلیغاتی 12، در ایاالت متحده هر ساله فقط بیش از فرهنگ مصرف
میلیارد دالر صرف تبلیغ 95دهند. فقط شود که کودکان خردسال را هدف قرار میمی

Cap’n Crunch(شدهو غلّات فرآوري)Burger King(برگر کینگ Quaker Oats (شود. می
هایی بیابند تا کودکان شود تا راهشناسی میروانها میلیون دالر دیگر صرف تحقیقات ده
هاي مشخصی براي خرید بگیرند.شان را وادار کنند تصمیمگونه والدینچه

بینند. روزانه حدود سه ساعت تلویزیون میحتا از سنین دو تا چهار سال هم کودکان 
شود. اده میدها نشانبه آننظر از ساعاتی که در مهد کودك و کودکستان تلویزیونصرف

وگوي تعداد دقایقی که والدین در هفته با کودکان در یک گفت«که استحالیهمه دراین
»دقیقه است.5/3گذرانند در حدودواقعی می
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از )2007(در تاریخ هفتم مه Seattle Post-Intelligencerدر پل نیهانبر اساس گزارش
ه، حتا صورت گرفت» نوزادان و تلویزیون«نگتن تحت عنواناي که در دانشگاه واشمطالعه

درصد 90ماهه و 3درصد از نوزادان 40اند. ماً جلوي تلویزیوننوزادان هم این روزها دائ«
2003در سال Kaiser Familyبنیاد » کنند.طور روزانه تلویزیون نگاه میبههادوساله

شان یک دستگاه درصد کودکان باالي هشت سال در اتاق خواب65گزارش داد که 
20تلویزیون دارند و اشاره کرد که حتا نوزادان هم از تلویزیون در امان نیستند. حدود 

کنند. ر تخت نوزادشان تلویزیون روشن میها کنادرصد والدین در ایاالت متحده شب
دارد.تر نگه مینوزادان را آرامآور دارد و تردیدي نیست تلویزیون نوعی اثر خواب

هاي سنی در میان بینندگانِ ي گروهآور را در همهگران زیادي این اثر خوابالبته پژوهش
که کودکان چنین نشان داده است اند. مطالعات همسخت تلویزیون مشاهده کردهوسفت

وقتی تلویزیون رسدنظر میبا دیدن تلویزیون آرام شوند، بهکهنظر از آنخردسال، صرف
گردند اي بازمیفعاالنهترند، اما وقتی تلویزیون خاموش شود به رفتار فوقکنند آرامنگاه می

ي مطالعه1960ي که خود ناشی از زیاد تلویزیون دیدن است. دانشگاه ملی استرالیا در دهه
ند: کودکانی که کگونه بیان میگونگی اثرات تلویزیون را اینهمعروفی انجام داده است که چ

خواهند به آن واکنش طور غریزي میبینند بهطرناکی میي تلویزیون رفتارهاي خدر صفحه
خورند. پس از توانند، در نتیجه پاسخ خود را فرومینشان دهند اما تلویزیون است و نمی

ها انباشت شده که وقتی دستگاه ریزي در آنهاي مستعد بروناي از انرژيمدتی مجموعه
جاي خانه را شلوغ کنند (و مشکل ما آغاز ها همهشود آنلویزیون خاموش شود موجب میت

شود).
8000طور متوسط کند بهي ابتدایی را تمام میهر کودکی که مدرسه«ي نیلسن گفتهبه

آمیز در هزار عمل خشونت200سالگی 18قتل در تلویزیون دیده است. فرد تا سن 
در آکادمی متخصصان اطفال امریکايهاي مطالعهیافته» کند.تلویزیون مشاهده می

…اندهاي تلویزیونترین برنامهان خشنهاي کودکبرنامه«دهد که نشان می2010سال 
سازي شده هزار قتلِ شبیه16سالگی 18بیست عمل خشن در هر ساعت و کودکان تا سن 

هاي کودکان خشونت در برنامه«کند که میهم تصدیق) Kaiser(بنیاد کِیزر»د دید.خواهن
») است%57هاي دیگر () از برنامه%69بسیار آشکارتر (
، شواهدي بسیاري از جیمی کارترجمهوريي ریاستدر دوره1970ي در اواخر دهه

دست آمد. آشکار شدن حجم انبوهی از هاي صنایع در ارتباط با کودکان خردسال بهفعالیت
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زده کرد را چنان حیرتمایکل پرتچکو رییس آنکمیسیون تجارت فدرالاین شواهد
ي اثرات منفی تبلیغاتی که که این کمیسیون تصمیم گرفت دادگاهی عمومی درباره

هایی بود کهکننده روشي نگرانلهسال را هدف گرفته برگزار کند. مساکودکان زیر شش 
ها مثالً غلّات شان را مجبور کنند که براي آنداشت تا والدینکودکان را وامی

ي شیرین ناسالم بخرند.شدهآوريفن
چپ، حتا وها ـ از راستکار کند رسانهکه دادرسی عمومی اصالً آغاز بهاما پیش از آن
هنگ علیه آهیاهویی هماش است ـ با که این عمل رفتار ننگینی در کارنامهنیویورك تایمز

نوشت که این اقدام حق آزادي تایمزکلّ این اقدامات موضع گرفتند و آن را رد کردند.
لیبرال که با فشار سنگین کند. پرزیدنت جیمی کارترِ نقض میها را کنندهبیان تبلیغ

تریسی و دستیارشمایکل پرتچکها مواجه شده بود این دادرسی را لغو کرد ورسانه
ي حرفهستني تبلیغات کودکان در کمیسیون بود اخراج کرد. وول پروژهکه مسوراتنوس

آنجلس رفت. از آن موقع دیگر کسی د و به دانشگاه کالیفرنیا در لستدریس را برگزی
هایی را که در جهت حفاظت از کودکان بود دوباره احیا کوششی نکرد تا چنین دادرسی

کند.
جهانیيگستره

ي اصلی باشد؛ این است رانهاي روي زمین باید شبیه نقاط دیگر زمین هر نقطه
هاي گذاري براي سرمایههاي جدید سرمایهگونه است که فرصتسازي ابرشرکتی. اینجهانی

و ها کاال ازاریابی و توزیع میلیونریزي تولید، بشود و مدیریت منابع، برنامهجهانی ایجاد می
مستلزم فرایند بیرونیسازيشود. اما این فرایند همگنشان خلق میهايتولیدکننده

مان و هايـ ذهن ما، آرمانهاي خود انسانسازي درونی است ـ خلق دوبارههمگن
فرهنگی ها در تمام دنیاست. تکفرهنگ انسانمان. هدف نهایی رسیدن به تکهايارزش
هاي آید؛ درست مانند رایانهي بیرونی جور دریافتهرشکلانداز تغییخوبی با چشمکه به

اند که خیلی دنبال رسیدن به آن نوع محیط ذهنیها در نهایت بهانطباق. ابرشرکتقابل
مناطق ها،خراشآسماناي، هاي زنجیرهها، فروشگاهحومهها، خوب با محیط فیزیکیِ آزادراه

در جهان کاالیی جور باشد.جنگلی نابودشده و زندگی پرشتابِ کالبدي 
درصد مردم 80متحده تفاوت ندارد. حدود ضعیت خیلی با ایاالت المللی، ودر سطح بین

تر کشورهاي صنعتی به ایاالت رسی دارند و عادات تلویزیونی بیشدنیا به تلویزیون دست
یونان، لهستان متحده بسیار شبیه است. در کانادا، انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، روسیه، 
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سه و بسیاري از دیگر کشورهاي اروپا و امریکاي جنوبی میانگین تلویزیون دیدن هر خانوار
هاي کاريسازمان همارتباطاتاندازچشمبه گزارشنیم در روز است. بناوساعتتا چهار

براي هر خانوار در ایاالت » تماشاي تلویزیون]مشابه[زمان ) «2011(اقتصادي و توسعه
ساعت است که بیش از دو برابر اکثر کشورهاي عضو این سازمان است.35/8متحده 

کنند غالباً هایی که مردم نگاه میدر بسیاري موارد و در بسیاري از مناطق دنیا برنامه
اند. حتا بسیار اندكهاي محلّیساخت ایاالت متحده و دیگر کشورهاي غربی است؛ برنامه

اي وجود ندارد ـ مانند جزایر کوچک استوایی، ي زمین که جادهدر نقاطی روي کره
یزیون ها نفر هر شب در برابر تلوهاي چوبی ـ میلیوني شمال و کلبهزدههاي یخدشت

کنند که آنجلس یا میامی یا نیویورك را تماشا میسهاي لنشینند و شهرنشینمی
که براي هم توطئه حالیاند، و یا دراستخر شنا ایستادهرانند، یا دور و بربرّاق میهاي ماشین

شود که ها طوري نشان داده مینوشند. زندگی در این ایالتچینند دور هم مارتینی میمی
قدر هم زنده هورد بشر است و فرهنگ هاي بومی در دیگر مناطق، هرچآگویی آخرین دست

نظر رسند.هیجان و نامناسب بهمانده، کمنوعی واپسا باشند، بهو پوی
گیرد. هاي زندگی را میسرعت دارد جاي دیگر شیوههاي تلویزیون بهآمیزي با ارزشدرهم

دنبال کاالهاي در بهسانی در ذهن دارند و دربهمردم در هر جاي دنیا که باشند تصاویر یک
فون. تلویزیون همه هاي باربی و آيو و عروسکاند؛ از اتوموبیل گرفته تا اسپري ميامشابه

در آلدوس هاکسلیها را مشابه هم ساخته است.دیگر تبدیل کرده و واقعاً فرهنگرا به یک
گوید که با استفاده از مهندسی سازي میاز فرایند جهانی شبیهقشنگ نو دنیاي کتاب

جا تلویزیون یم منتها در اینیروروبه. ما هم با چنین فرایندي شودژنتیک و دارو انجام می
ها را انجام ي ایناش همههاي مالکانچنین انگیزهبا استفاده از گستره، قدرت و هم

دهد.می
دریافتیتصاویرقدرت

بینیم بلکه موضوع مهمِّ دیگر سرشت تجربه له فقط زمانی نیست که روزانه تلویزیون میمسا
کنیم.دریافت میو قدرت تصاویري است که روزانه 

بار وارد دنیاي تبلیغات تجاري شدم. و فقط بود که براي اولین1963نیم قرن پیش در سال 
توان ي تصویري را فهمیدم. فهمیدم که میاز آن موقع بود که شخصاً ماهیّت و قدرت رسانه

ري ها نفر کرد و کاداري را ساخت و طراحی و در یک زمان وارد مغز میلیونتصاویر هدف
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خواهخواهید نگاه کنند و به چیزهایی که دلمیشمااي کهکرد که مردم به شیوه
طور کم در ابتدا اینانگیز و جذاب بود ـ دستراي من بسیار هیجانباور کنند. بشماست

راه داشت.همبانمک بود و حسی از قدرت مطلق بهبود. کاري پویا و 
کنند اما جمعاً قبول دارند موضوع خیلی صحبت نمیبه این اندرکاران تبلیغات راجعدست

که اگر منابع مالی کافی داشته باشند قادرند وارد آگاهی آدمی شوند و آن را از نو مطابق 
هاي مقاصد تجاري طراحی کنند و معتقدند که کل فرایند تزریق تصاویر قابلیت

ها را تغییر دهد بینیکه جهانجا که تبلیغات این توان را داردکننده دارد. و از آندگرگون
فقط در که نهبالقوه عمیقاً سیاسی دانست. چراطورباید این فرایند را در نهایت فرایندي به

و انتخاب افراد هم قدرت زیادي در ترغیب و الها بلکه در مورد طرز فکر سیاسی مورد کا
درست سرگرم کنیمخودمان را تا حدّ مرگ شادر کتابپوستمننیلاثرگذاري دارد.

کنیم و کاري اش صحبتی نمیترین موضوعی است که ما دربارهتبلیغات مهم«گفت: می
اي در کنندهخصوص االن که تبلیغات نقش بسیار تعییناین حرف به» دهیم.انجام نمی

کند.رسانی دارد مصداق پیدا میکارزارهاي انتخاباتی و جنبش اطالع
د؟یدارمصونیتآیا

کنند که تبلیغات (و کر میچنان فترند همکردههایی که تحصیلخصوص آنمردم بهتر بیش
دشان از آنان در پندارند خِرَمورد تلویزیون) اثري روي آنان و عقایدشان ندارد. میایندر

شود کند و حتا اگر یک تصویر صدها بار در مغزشان تکراربرابر تهاجم تصاویر محافظت می
کنند که تصاویر با زبان منطق و اندیشه با ما ارتباط برقرار نمیاینوجودد. باباز هم اثري ندار

ها ها در آزادراهاند. تصاویر با سرعتی که اتوموبیلباز هم مردم به مصونیت خودشان مطمئن
ها با مانند. اندیشهجا باقی میشوند و براي همیشه آنرانند مستقیم وارد مغزتان میمی

کنید داند. وقتی به تبلیغات نگاه میگري این را میشوند. هر تبلیغنمیتصاویر درگیر
ماند.صورت بر جاي میهراما آن تصویر به» را قبول ندارممن این«ممکن است بگویید 

یه راز «ش از اي تبلیغات همیشه به مخاطبانکار من در حرفهآخرین همهوارد گوسچ
ی و معنکه تصاویر ساختگی، بیگفت: اینها میچیدر میان تبلیغات» کوچولوي کثیف

صورت به مغز مخاطب خواهد رفت و دیگر بیرون نخواهد آمد. هرسازند بهاهمیتی که میبی
کنید تمامی اگر تلویزیون نگاه می» قدر باهوش و تیز باشیدکند چهفرقی نمی«گفت او می

جا اي همیشه آنشما شدند بري تصاویر را جذب خواهید کرد. تصاویري که وارد کلّه
توانید از شرّشان خالص شوید.خواهند ماند. نمی
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آورم را میJolly Green Giantطور نیست پس چرا هر وقت اسم اگر این«گفت گوسچ می
افتید که بافت میتقریباً همه باالفاصله یاد تصویر شخصیت بزرگ سبز رنگی با لباس کش

افتید. البته گوسچ مسلم است که شما هم یاد این تصویر می» فروشد؟دارد نخود سبز می
یاد نداشته باشید.گفت و االن ممکن است بهمی1960ي این را در دهه

Geicoي هاي امروزي هم زیادند: تصویر یک مارمولک گنده شما را یاد شرکت بیمهمثال
دونالد؟ یا لد مکطور؟ یا روناهچTaco Bellفودهاي اندازد؟ سگ چیواواي فستنمی

ي دانستید که همه؟ آیا میM&Mهاي ؟ یا شیرینیEnergizerخرگوش کوچولوي شرکت 
کردید؟این تصاویر را در سر خود حمل می

اثرات این جریان مداوم تصاویر مهاجم فقط در مورد تصاویر تجاري نیست. تصاویر 
کان؟ سارا پیلین؟استراسطورند ـ دونالد ترامپ؟ گلن بِک؟ دومینیکغیرتجاري هم همین

.ها را از سرم خارج کنواي خداي من، این آدم
است؟واقعیتلویزیونآیا

شوند. تصاویري شده وارد مغزتان میاي از تصاویر ترکیبصورت ملغمهتصاویر تلویزیون به
ها دسته اطالعات تنیده در شان کنیم. دهتوانستیم تجربهگاه در زندگی نمیکه هیچ

اند. بیننده در موضع ها به یک حوزه از واقعیت متعلقي آندیگر طوري که انگار همهیک
چه واقعی نیست تفکیک کند. این را از آن» واقعی«کند گیرد و تالش میضعف قرار می

ها ایجاد ي باالیی از انفعال در بینندهشود تصاویر درجهیکی از عللی است که باعث می
گذارد تصاویر بیایند.نشیند و میدهد، میش، بیننده وامیکنند. پس از مدتی تال

چه خواهید ي چند ساعته آنطور معمول در یک بازهاید بهوقتی که پاي تلویزیون نشسته
هاي نمایشی یا کمدي یا بازآفرینی وقایع تاریخی؛ دید احتماالً ترکیبی خواهد بود از برنامه

شان رويهکنند که اگر دوربین روبی کارهایی میکه در آن مردم واقع2هاي واقعینمایش
هاي خبر که قرار است واقعی باشند اما وقایع یک دادند؛ برنامهنبود بعید بود انجام می

شده و رت تدوینصوهم بهدهند آني پیش را پوشش میساعت پیش، دیروز و یا هفته
بیست ثانیه برنامه -شود به پانزدهساعته تبدیل میاي چندینکه واقعهي طورشده بهبریده

دادها را بفهمید!گونه باید این رويگوید چهتان میکه بهتوضیحاتیآن هم با
هاي ها آدمشود و بعضی وقتجریان تصاویر ترکیبی پس از چند دقیقه با تبلیغاتی قطع می

اند تا به گرفتههاي معروف ـ که پولها هستند ـ بازیگرها یا شخصیتاي در آنشدهشناخته
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گفتند و احتماالً اعتقادي هم به آن گرفتند نمیشما چیزهایی بگویند که اگر پول نمی
راه موسیقی بلندي همرسد بهارتونی یا کلمات رقصان میس نوبت به تصاویر کنداشتند. سپ

ها، سواحل دریا و یا کویرها را رود و ناگهان با یک پرش تصاویر به کوهآید و میکه می
باره تبلیغات تجاري هاي جنگ. یکهاي شبانه و پس از آن میدانبینیم. بعد از آن کلوبمی
استانیِ پلیسی هاي دیا شوهاي واقعی یا فیلم» واقعی«ت اخبار آن نوبازآید و پسمی
اي وسیع پایهبینیم در حال قدم زدن در کوههمه، یک زوج جوان را میرسد. پس از اینمی

رسد که انگار نزدیک شما هستند ـ و گوش میشان طوري بهتر و صدايطرفچند مایل آن
خیزد.سپس آواي موسیقی برمی

ها نامشخص تر آنگذرند. بیشصاویر و صداها از یک مجراي تصویري میي این تهمه
توان گونه میتصویري. چهي ي رسانهپیچیدهايِانديشوند به مانند و تبدیل میمی
کرد؟ شما ها فکرهاي مختلف آن را متمایز و به آنصورت ادامه داد و قسمتهمینبه

» کنم؟من باور می«، »این تصویر واقعی است؟آیا «توانید دائما از خود بپرسید: نمی
ي هایی روي صفحهمعنا که از پیکسلاینکم به. دستهستندهرحال، تصاویر واقعیبه

گیرد. اگر بخواهید تصاویر را ها دسته جاي میها در دهاند، اما محتواي آنتلویزیون شده
گذرد و دیگر کلّ برنامه از موقع دیدن تفکیک کنید دیگر نخواهید دید که بر صفحه چه می

شکل جریانی گذرا از بههاکه اکثر ایناستافتد اینچه اتفاق میرود. پس آنتان میدست
بینید دیگر که آن را میشوند. تصاویر اغواگرند. یعنی همینوارد می» واقعی«تصاویر 

ها توقفِ دیدن است.باشیدشان. تنها راه پرهیز از آنتوانید ندیدهنمی
بینید ـ تبلیغی که بار که تکرار یک تبلیغ تجاري را میی دارد. شما هرتکرار هم نقش مهم

از خود برجاي خواهد گذاشت و 3ممکن است صدها بار دیده باشیدش ـ نوعی اثر انباشته
ساخت باشد. اگرچه خصوص وقتی تبلیغات خوشکند. بهشده را تازه میتصویر ذخیره

نامزد احتماالً ممکن است این تبلیغ شما را واندارد که بروید و آن کاال را بخرید یا به فالن 
هاي تبلیغاتی بر سر مخاطبان بسیار زیادي قمار حال شرکتاینانتخاباتی رأي دهید با

مال واکنش تر آن را ببینند احتقدر بیشتري آن را ببینند و هر کنند. هرچه مردم بیشمی
دهد. بیننده تصویر میتري بهي بیش»گرما«شود. تکرار، تر میدادن به آن تبلیغ بیش

شود. در درازمدت تدریج بخشی از او میکند و تصویر بهري با آن میتاحساس نزدیکی بیش
تر ش نزدیکاخواهي دلنتیجهگر را بهو در میان تعداد وسیعی از مردم، تکرار، تبلیغ

شود؟واره صدها میلیون دالر صرف تبلیغ مید. اگر غیر از این بود، پس چرا همکنمی
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خواهید اما آن تصویر را نمیتان دهد. شما واقعاًتواند نجاتجاست: خرد شما نمینکته این
ی اید. این تصاویر وارد مغز شما شده، حال چه تصویر تبلیغاتصورت آن را دریافت کردههربه

شود به کردنش غیرممکن است. تبدیل میکه وارد شد پاكهاي عادي. همینبرنامهباشد یا 
گلن بِکهايزند. ممکن است شما حرفب چشمک میبیلبوردي درونی که در مواقع مناس

دهد. شما دیگر کنترلی اش ادامه میرا باور نداشته باشید اما او درون شما به صحبت
ندارید.

متقابل، اطالعاتی که ي دومی هست: در نابرابري طرف مقابل و نبود استدالل نکته
شود وزنی از خصوص وقتی بارها و بارها تکرار میشکل به درون مغزها انتقال یافته، بهاینبه

کسی که چنین و هر». دیدن باورکردن است«گیرد که سزاوارش نیست ـ خود میاقتدار به
کس پیش از او نداشته است. هیتلر دارد چنان قدرتی دارد که هیچترل آوري را در کنفن

شد در کنترل خود اش که هر شب از رادیو پخش میشدهملتی را با صداي بلندِ تقویت
بود.تر میداشت. اگر تلویزیون آن موقع وجود داشت کارش خیلی راحت

تبلیغاتدر»حقیقت«
تداللی واقعی ارائه دهند. برآن نیستند که اساند. یعنیاکثر تبلیغات تجاري تصاویر محض

گرها از آن ترین تبلیغقیمت که بزرگویژه در مورد ساعات پربیننده و گرانله بهاین مسا
هاي غیرالکلی تعداد زیادي آدم جذاب را تبلیغات نوشیدنیکنند، صادق است.استفاده می

خورند. کنند و نوشابه میبازي میدهد در حال لبخند زدن یا خندیدن که والیبال نشان می
دهد که نیاز به هاي شیک و جذّابی را نشان میهاي بیمه کودکان یا خانوادهتبلیغات شرکت

اي دارند. حتا تبلیغات اتوموبیل که حداقل از آن انتظار داریم چیزي مرتبط حمایت بیمه
ردم زیباروي. چیزي که ربا، یا سرعت و یا متر متمرکز است بر خطوط دلداشته باشد، بیش

ها خیلی کم آن موافقت یا مخالفت کنید در آنطور آگاهانه باشما از منظري منطقی به
ي مهمی است.است. شکل، تصویر و حالتِ ناب است. این نکته

رشد کرد که خواستار آن بود که بهدر تبلیغات شروع» اصالحی«جریانی 1960ي در دهه
این استفاده شود. مشکل تبلیغضدّتجاري پیامی نادرست دارد ازدر مواقعی که تبلیغات 

حقیقت یا تخیل قرار رويکه متوجه نبود اکثر تبلیغات خود را در قلمد بوجریان آن
گویند که شما بخواهید با آن موافق باشید یا تر تبلیغات چیزي نمیدهند؛ بیشنمی

شویی، باال ـ مانند اتوموبیل، ماشین لباسآوري مخالفت کنید. حتا تبلیغ محصوالت با فن
کند. ها تکیه نمیاطمینان بودن آنتري تکنولوژیکی، طول عمر یا قابلرایانه ـ معموالً بر بر
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هاست. سیاق آنوهنگام بودن و سبکشود بهأکید میچه در این کاالها روي آن تآن
مثال یک عنوانیغ است که بهترین وقت تبلاستثناي این قاعده معموالً آخرشب در ارزان

کند و کم و باورنکردنی براي یک ماشین جدید اعالم میدالل ماشین قیمتی خیلی 
بودن این تبلیغ را کننده راهتوانید گمحالت میاینست. درفرداشب دیگر خبري از ماشین نی

اچیزي از تشخیص داده و از طریق قانونی اقدام کنید. اما این قبیل تبلیغات بخش بسیار ن
صنعت تبلیغ است.

ي شوند از کارایی کاالهاي پربیننده پخش میها که در وقتویژه آنتر تبلیغات، بهبیش
ها، تصاویر و متعلقات دیگر. آن سرشارند از کنایهجايگویند. بهمورد تبلیغ چیزي نمی

وچولوي نوشند و سگ کحالی پپسی میفریب در اولین روز قرارشان با خوشهاي دلزوج
ش برسد.اشکند تا به چیپسملوس در را می
یا نه؛ مشکل خود تصویر است. که در آن حقیقتی هست ت نیسن تجاري ایمشکل تبلیغات

کنیم از گذرد سعی میشود چارچوب نگاه ما. هرچه میکه آن را دریافت کردیم میهمین
وگوها و رفتار بازیگران گفتمان گونه در میان دوستانبینیم که چهآن تقلید کنیم. می

شویم. آهستگی در تصویر ادغام میشود. ما بهباب می)Friends(سریال تلویزیونی دوستان
ش اشود با این امید که سرشتي بودا خیره میها به مجسمهدرست مانند نوکیشی که دهه

شویم که کنیم. ما همانی میرا در خود جذب کند، ما هم تبلیغات را در خود جذب می
کنیم.ها را ترویج میبینیم. و همان ارزشمی

ات و خواه ویژه تبلیغات انتخاباتی ـ خواه دموکربهتبلیغات سیاسیاز سوي دیگر، مشکل
ي اطالعات گویند. آراي ما بر پایهکه تقریباً همیشه دروغ میاستخواه ـ اینجمهوري

اشد که قوانینی از حقیقتِ عمومی باي از حق بیان شود. اگر حوزهنادرستی بنا می
کمال طلب کند، آن حوزه همان حق بیان سیاسی است. اما ظاهراً عکس آن صادق وتمام

است.
هر طرف 2012جمهوري سال که در کارزارهاي انتخاباتی ریاستکنند بینی میبرخی پیش

راي اند و بغلوآمیزي تبلیغات کند. تبلیغات انتخاباتی معموالبیش از یک میلیارد دالر هزینه
نمایی کم در این نوع تبلیغات هر موضوعی بزرگرود. دستکار میها بهبزك کردن حقیقت

شود. معموالً همیشه نامزدها از استفاده از حقایق مرتبطی که ممکن است و یا تحریف می
ي تصویري که ما از این پرهیزند. مجموعهشان را تضعیف کند میي استداللزنجیره

چه را که پیش از آن مثالً در ي آنکنیم، همهشده دریافت میتبلیغات پرهزینه و تحریف
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را از خالل هاي مطبوعاتی، یعنی در جاهایی که نامزدهایا در کنفرانس» زنده«مناظرات 
کند.ایم، دریافته بودیم، دوچندان میتري دیدهفیلترهاي کم

جان کريه در کارزارهاي انتخاباتی علیه سناتوراي را کاي غیرمنصفانهشاید حمالت رسانه
یاد آورید. این تبلیغات جورج بوشِ پسر نامزد شده بود بهدر برابر2004که در سال 

د و بر این ادعا بودند که را تخریب کننکريي شجاعت نظامیدنبال آن بودند که سابقهبه
رزمی گرفته نداشته است و در امور هاي مهمی را که براي شجاعت گاه لیاقت مدالاو هیچ

داد که ي نبردي را نشان میمند، منظرهدفاعی کشور ضعف خواهد داشت. در تبلیغی قدرت
دفاع ماندند. این تبلیغ قصد آندر آن ناگهان تجهیزات نظامی ناپدید شدند و سربازان بی

دفاع ما خواهد جمهوري برسد چه بر سر سربازان بیداشت که بگوید اگر کري به ریاست
زمان، تبلیغ دیگري بود که جورج بوش را رهبر نظامی سرسخت و همینآمد. در

داد.اندیشی نشان میروشن
در ابتدا پاسخی به کريقدر سطحی و احمقانه بودند که اردوگاهاي آناین حمالت رسانه

اش عمومیها نداد. چند هفته بعد که پاسخ داد دیگر خیلی دیر شده بود. محبوبیت آن
ه بود: در غیاب اصل حیاتی تبلیغات انتخاباتی را فراموش کردکريسقوط کرده بود.
گونه ممکن است؟ بینند باور خواهند کرد. غیر از این چهچه را که میآنضدّتبلیغ مردم هر

واضح تصویري » شواهد«چه که آنهمیشهاز تصاویر،دیگرييمردم در غیاب مجموعه
خواهند پذیرفت.گوید را می

ترین کاالها و عقاید دانند که حتا احمقانها میهدانند. آنگرها این را میي تبلیغهمه
جاي آن از دست آورد. چراکه تصاویر تبلیغاتی کاري با خرد ندارند و بهتواند مقبولیت بهمی

ر کنیم. بینیم باوچه را میکنند تا آني انسانی، ژنتیک و حسی ما استفاده میزمینه
معنا ما همه هنوز اینکردند. درگونه از خود محافظت میهاي پیشامدرن اینانسان

پیشامدرن هستیم.
دهندگانی از هفده ایالت مصاحبه کرد. به این با رأيUSA Todayداري در مطلب دنباله

داد که این افراد دهندگان تبلیغات غیرواقعی نشان داده شده بود. این مقاله نشان میرأي
شوندگان دقیقاً از همان تبلیغاتی را که آشکارا نادرست بود درست انگاشته بودند. مصاحبه

منطق دانست:نمیکريبلیغاتی دیگري است کهزبان تبلیغات تقلید کرده بودند. این پند ت
فایده بود. تصاویر وارد هاي مطبوعاتی دیگر بی. کنفرانسکندگاه بر تصویر غلبه نمیهیچ

موقع جواب کافی نگرفته بود.شده بود و به
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گونه هدهد که چ) گزارش می2011اکتبر 10(جین میرقلمبهNew Yorkerاي در مقاله
ش را براي اثروت کالنآرت پاپجیمز آرتورمند کارولیناي شمالیثروتالیگارش فوق
هاي ایالتی کارولیناي شمالی علیه نامزدهاي هاي تبلیغات انتخاباتی کرسیتأمین هزینه

کار انداخت. این مدلی از نوع خاصی از تبلیغات است که در بسیاري از حزب دموکرات به
کرات از آن وهاي حزب دماز دور خارج کردن نامزدکاران افراطی براي ایاالت محافظه

کنند.استفاده می
خواهِ کارولیناي جواب داد و نامزدهاي جمهوريآرت پاپهايدر بسیاري از موارد پول

گاه با چنین شمالی توانستند نامزدهاي مخالف را کامالً درهم شکنند. طرف مقابل هیچ
شده که پیام هم فقط حجم پولِ تزریقتبلیغات مواجه نشده بود. اما نهاي برايتزریق مالی

در تبلیغات انتخاباتی استفاده هایی که فرد بود اهمیت داشت. پیامکه چنان منحصربه
ساخت.اي داشت که تقابل با آن را دشوار میکنندهراههاي گمشد چنان کنایهمی

ي بازنشسته، کارمند سابق ویک سالهزن شصت«د؛ آوررا میمارگارت دیکسونيمیِر نمونه
اي ازدواج کرده و سه فرزند بزرگ داشت و در یک سالهوو مدیر اجرایی رادیو که با مرد سی

ي انهي شرکت در مجمع عمومی ایالتی و پشتواو سابقه» انتخابات سنا شرکت کرده بود.
ه وقت نوبت بآن«رو بود. سی میانهراه داشت و از نظر سیاهمي تجاري ایالت را بهجامعه

خواه او تبلیغاتی خواند. رقیب جمهوريمی» گري تبلیغاتیروسپی«چیزي رسید که وي 
خواهد از این کرسی براي افزایش منتشر ساخت با این مضمون که خانم دیکسون می

دهد: گونه شرح میاش استفاده کند. دیکسون ماجرا را اینهاي شخصیگذاريسرمایه
که مثل من پوستی روشن داشت و ریمل و رژلب ها از یک بازیگر زن استفاده کردندآن«

جا صداي بمی روي بند بزرگی هم بسته بود. در اینبند و گردنمالید. دستقرمزرنگی می
» قاپد.ي صددالري را میو دست زن چیزي شبیه به یک بسته» هرزه!«گوید تصویر می

»کنم.نوعی دارم خودفروشی میبود که من بهطور ضمنی اینش بهامعناي
این ماجرا ادامه پیدا کرد و تبلیغات دیگري از همین نوع پخش شد. زمانی دیکسون به 

انگیزي از میدان کنار طرز غمده بود. و خانم دیکسون بهگویی برآمد که دیگر دیر شپاسخ
بات را باخت. دیگر نامزدهاي گذاشته شد و قربانی این تصویرسازي منفی شده بود. او انتخا

هاي ي مواجه شدند. قوانینی در مورد کنایهاحزب دموکرات هم با حمالت مشابه
کارانه و اظهارات نادرست در کارزار انتخاباتی وجود ندارد و مسیر قانونی براي فریب
گویی وجود ندارد.پاسخ
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برخی از کشورها ـ ت؟ درجا از فرایند دموکراتیک انتخابات سخن گفتوان در اینآیا می
تر کشورهاي اسکاندیناوي ـ هرگونه تبلیغات پولی در کارزار انتخاباتی مثال بیشعنوانبه

ناممکن ممنوع است و هرکدام از نامزدها زمانی برابر براي حضور تلویزیونی دارند. تقریباً 
ه در این کشور کدر ایاالت متحده برقرار شود. چرادست ایناست که نظام انتخاباتی از

اش براي رسیدن به مقصود استفاده گريصنعت تلویزیون نیاز به پول دارد و از قدرت البی
کند.می

مجازيواقعیت
دست انسان ساخته و بازسازي شده ـ گذرد که بهزندگی ما در محیطی میبخش اعظم 

از محیط طبیعی نیست. گویی ما ها ـ و دیگر در آن خبريها، خیابانشهرها، ساختمان
اند. ها را تصور کردهواقعیتها وکه این ساختهایمهایی شدهذهنیات آن انسانوارد

شویم:ر وارد اندیشه و آفرینش انسان میتیب، نسل پس از نسل، ما هرچه عمیقترتاینبه
شدهگريمیانجیواقعیت

ش یافته است. منابع اطالعات شدّت کاهبهحاال دیگر ارتباط مستقیم ما با منابعِ واقعیت
ي ما اکنون فقط والدین، دوستان، محلّ کار و رسانه ـ چاپی، الکترونیکی، استفادهقابل

که دیگر اطمینانی نداریم که استشدهینترنت ـ است. نتیجه اینرادیو، تلویزیون و ا
شده به گرياطالعات میانجیي اتکا باشد. همهکنیم کامالً قابلاطالعاتی که دریافت می

اند. اند و تغییر یافتههاي گوناگونی که در باال برشمردم، پردازش و ویراسته شدهشیوه
هایی گویند با این اطالعات چه کنیم. خودمان حدساند که به ما میمفسّران تلویزیون

؟ کلبرت؟ البته اعتمادتر است. راشل مادو؟ سین هنیتی؟ لیمباوزنیم که کدام مفسّر قابلمی
تري در مورد اشکال طبیعی و تعامالت دارد و ما را هم هست که مشاهدات وسیع» علم«
اعتماد نیست چراکه قطعیت علمی از این سال تا سال کند. اما این هم قابلاهنمایی میر

قدر که درست است ممکن است نادرست هم باشد. براي کند. یعنی هماندیگر تغییر می
سرطان سینه هر سال باید ماموگرافی کرد. آزمایش پروستات جلوي سرطان را جلوگیري از

گیرد. آزمایش پروستات ضروري نیست و مشکالت دردناك دیگري در پی دارد. قهوه می
هاي اینشتین دانیم که خیلی از نظریهتان بد است. امروز میتان خوب است؛ قهوه برايبراي

تواند اشتباه نکند؟کند، پس کی میاگر او اشتباه میي گیتی نادرست بوده است.درباره
م. شاید درست یا غلط باشد اما زنیکنیم. حدس میهاي خودمان را میدرآخر، قضاوت

ترتیب یک طرفِ بحث علمی را قبول خواهیم کرد.هربه
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اي با اهداف مشخصی دست عدهمیانجی است ـ یعنی به-پس بخش اعظم اطالعات ما با
جا که ارتباط مستقیمی با شرایطی که یک موضوع یا ویراسته شده ـ و از آنپردازش و

اتفاق در آن واقع شده نداریم، پس چه کسی می تواند در نهایت بداند که چه چیزي 
ترین خواهند براي مهمي این اوصاف از ما میدرست و چه چیزي نادرست است؟ و با همه

ایم. این صمیم بگیریم که از ماشین دریافت کردههایی تمسائل کشورمان بر اساس دانسته
(مدیر اجرایی سابق والت دیزنی)، کمپانی نفتی شِل و جنرال موتورز، مرداك است یا آیزنر

خواهان که به مغز ما اي جمهوريها هستند یا مشاوران رسانهاي دموکراتیا مشاوران رسانه
کنند. گذارند و در نهایت تصاویر خود را حک میمیهاي خود را باقی شوند، دیدگاهوارد می

ترش کنند. تبلیغاتی که بیشها دالر صرف تبلیغات انتخاباتی میپس از آن هر کدام میلیون
چه را که در نهایت باید باور کنیم فقط بر اطالعات نادرست و انحرافی است. ما آنمبنی

توانیم حدس بزنیم.می
ها هستند قادر بت کنم که وقتی تنها منبع اطالعاتی ما رسانهبار در جایی خواستم ثایک

آزمون غیاب امر قدسیدرنخواهیم بود حقیقت را از داستان تفکیک کنیم. من در کتاب 
اي را روایت کردم که براي بحثی کوچکی روي خواننده انجام دادم. در ابتداي کتاب واقعه

ي کتاب خواننده را مطلع کردم که ادامهکه جلوتر در کتاب داشتم مناسب بود. اما در 
چه روایت کرده بودم ساختگی بود. با این کار خواستم نشان دهم که خوانندگان براي آن

ها، آمده درست است یا نه راهی ندارند. ها، حتا کتابکه اطالعاتی که در رسانهفهم این
ها که ز خوانندهرند. شماري اپذیتقریباً همه را روي حساب حسن نیت نویسنده می

آن به چنین امکانی فکر هم نکرده بودند بسیار تعجب کردند. در واقع االن ممکن ازپیش
ام م آزمونی انجام دادهام که در کتابااست من هم به شما دروغ گفته باشم. به شما گفت

که دانش مستقیمی از اطالعاتی که به آنطور نباشد. شما بیممکن است اینکهدرصورتی
اب را توانید کتتوانید صحت آن را دریابید؟ البته میگونه میشما دادم داشته باشید چه

گونه بررسی ممکن نیست.ها اینتر رسانهمورد بیابید اما در بیشاینبخوانید و حقیقت را در
اند. ما همیشه گرایش هاي تصویري مشکوكخصوص در رسانهمیانجی به-تمامی اطالعات با

رسند. اما واقعی نیستند. تصاویري که نظرمان واقعی میور کنیم چراکه بهتصاویر را باداریم 
شان شان کم یا زیاد شده، ترتیباند، سرعتبینیم دوباره طراحی، تنظیم و ویراسته شدهمی

وگوها تغییر کرده و موسیقی به آن افزوده اند؛ گفتتغییر کرده و در مواردي بازآفرینی شده
شده است.
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جایگزین و اعتماد و همیشه قابلا بر فرایندهایی ماهیتاً غیرقابلمان راگر ما دموکراسی
ولیت و مشارکت توان انتظار مسوبنا کنیم، آیا میاند اطالعاتی که همیشه فقط تقریبی

که این فرایندها را گروه استافزاید اینر وخامت اوضاع میچه بعمومی مؤثر را داشت؟ آن
که ما چنان رفتار و اندیشه استشان آنیزهي انگي در کنترل دارند که همهشمارانگشت

دارها هستند.ها بیافزاید. اینان سرمایهکنیم که بر ثروت آن
جهانیکنترل
نظر داشتن ابزارهاي ارتباطی جهانی ـ با درها وترین عامل در مورد رسانهکنندهنگران
شماري ابرشرکت طور تعداد انگشتکه چهاستاینش ـاآمدهايشدن، قدرت و پیگیرجهان

ها در سطح جهان اکنون با تمرکزي جهانی کلّ آن را در کنترل دارند. تمرکز مالکیت رسانه
که اولی استکند. تفاوت میان نفت و رسانه آنکه مالکیت صنعت نفت دارد برابري می

ترتیب، شاید حتا رسانه د. بدینمی با شعور ما سروکار دارکه دوحالیچیزي ملموس است در
تري باشد.ي تکامل جوامع و عملکرد درست دموکراسی عامل کانونینحوهدر شکل دادن به

ها حاکم است، اگرچه در آن ي قدرت و کنترلی که بر رسانهالعادهیکی از نمودهاي فوق
جمع ، 1990ي وقت توجه کافی به آن نشد، دورخیز صنعت ارتباطات دوربرد در دهه

1996قانون ارتباطات دوربرد ي نهایی به کنگره براي تصویبکردن نیرو و زدن ضربه
ي ي ما در این نمایش قدرت با هم پیوند خوردند: آیندهود. سه جریان حاکم بر جامعهب

داري براي ناپذیر سرمایهي قوي و سیريآوري جدید بود، انگیزهدرخشانی که در برابر فن
ي ها که در آن موقع تا اندازهداران بر دولت و رسانهو چیرگی سرمایهتر،سودآوري بیش

زیادي تثبیت شده بود.
هاي صنایع به اعضاي مخالف کنگره، ها میلیون دالر رشوه از طرف البیپس از صرف ده

ي آن تصویب شد. این قانون خواهان آن بود باالخره این قانون بدون بحث عمومی درباره
هاي تلویزیون عقب افتاد) تمامی دستگاه2009(که بعداً تا انتهاي 2006سال که تا پایان 

تر از یک دهه بعد همه ناچاریم اند از رده خارج شوند. پس کمشده» کهنه«آنالوگ که دیگر 
هاي جدید دیجیتال بخریم یا تجهیزات جانبی آن را تعویض کنیم و راه را براي تلویزیون

سر کشور در جهت استفاده از تکنولوژي جدیدي که در واقع شاید جایی بزرگی در سراجابه
ي شرکتی فعال در نیازي به آن نباشد باز کنیم. منافع مالی که این قانون براي جامعه

آوري در تمامی زند: استفاده از یک فنهاي جدید داشت سر به فلک میآوريي فنحوزه
اچار) تجهیزات جدیدي خریدند و در نتیجه نهاي امریکا منسوخ شد، تمامی مردم (بهخانه
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آوري) ي فنهاي فعال در حوزهویژه براي شرکتیک محرك اقتصادي بسیار عظیم (به
ان کنگره داده بودند خیلی زود وجود آمد، پولی که حامیان مالی این کارزار به نمایندگبه
چنین داخت شد. (همداران پرها و سهامي مؤثري به مدیران شرکتدست آمد و یارانهبه

هاي هاي تلویزیونش شد چراکه باید دستگاهاونقل هم منافع زیادي نصیبصنعت حمل
تر دفع زباله در افریقا یا ي آنالوگ را به نقاط دوردست، مناطق وسیع و هرچه وسیعکهنه

ي مستقیمی را بر دوش اي که چنین هزینهعظیم و فکرشدهکردند). چه کارهند حمل می
بر خرید و منافع ي دولت مبنینامهي بخشکه دربارهآنمی خانوارهاي کشور انداخت بیتما

یا دادخواهی ها خواهد داشت بحثی عمومی (نندهکمشکوکی که این برنامه براي مصرف
قانونی) انجام شود!

تر نبود. پرزیدنت بیلهاي بیشي قانون ارتباطات دوربرد فقط فروش دستگاهاما هدف اولیه
اي را دموکراتیک خواهد ساخت. اما کلینتون وعده داده بود که این قانون مالکیت رسانه

ود که وعده داده چه بچه اتفاق افتاد دقیقاً خالف آنگري صنایع آنهمه البیپس از آن
هاي مالکیت رادیو را فراتر از مثال در مورد رادیو، این قانون محدودهعنوانبودند. به

ي از تمرکز مالکیتی مهیا کرد. پیشین گسترد و زمینه را براي سطح جدیداستانداردهاي
ایستگاه رادیویی است.850کم اکنون مالک دستClear Channelمثال شرکت عنوانبه

،News Corporation،General Electric،Disneyهاي کابلی پنج شرکت ـ در تلویزیون
CBS/ViacomوAOL Time Warnerکانال اصلی کابلی در ایاالت متحده 25زودي از ـ به

از مرکز تحقیقات ارتباطیمارك.ن.کوپرتاي آن خواهند شد. بر اساس گزارش24مالک 
درصد ساعات 85تنظیم شده، 2007در دانشگاه فوردهام که در سال کانندونالد مک
هاست.سازي از آنِ این شرکتهاي برنامهدرصد کل هزینه74پربیننده و 

هاي سینما درصد سالن61) آمده که2009(انجمن ملی سینمادارانچنین درگزارشهم
شرکت است.12در ایاالت متحده متعلق به فقط 

گوید اکنون هر رسانه را تعداد بسیار اندکی استاد دانشگاه ایلینوي میچسنیرابرت مک
سانی هاي مختلف اسامی یکابرشرکت در سلطه دارند. غالباً در فهرست مالکان رسانهآدم و 
هاي خاصی از رسانه اما میزان تمرکزي که بر بخش«گوید چسنی میبینیم. مکرا می

روند حاکم از «که و این» ابرشرکتی را برساندخوبی ابعاد کنترلتواند بهوجود دارد نمی
ي مالکیت سرعت گرفت ادغام چندجانبه1990ي در دههکه 1980یا 1970ي دهه

»هاست.رسانه
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اي کردند مالکیت دو یا چند بخش مجزا بود. مانند تولید فیلم، هاي رسانهکاري که غول
ي هاي تلویزیونی، و همهضبط و پخش موسیقی، رادیو، روزنامه، چاپ و نشر کتاب، برنامه

انحصار شادر کتاببِن بگدیکیانيگفتهجهانی. بهیک کشور بلکه در ابهاد ها نه در این
ي فقط هشت کمپانی است:اي در سلطهدر انتهاي قرن بیستم کل سپهر رسانههارسانه

Time Warner،Disney،Viacom،Seagram،News Corporation،Sony،Bertelsmann و
General Electric که)NBC وTCIها کانالی است که در مالکیت دارد). دو مورد از ده

Vivendi Universalکشد.سرعت دارد خود را باال میهم به
اي پیکر رسانهسه شرکت غولمند، دموکراسی فقیري ثروترسانهشاچسنی در کتابمک

ي خیلی و با فاصلهDisneyو AOL-Time Warner ،News Corporationبرد: را نام می
ها آشنا شوید که شما هم با گستردگی و وزن این شرکت. براي آنSeagramهاکمی از این

ها چسنی از دارایی هاي اصلی این شرکتبخش کوچکی از فهرست مختصري را که مک
آورم:جا میدهد در اینارائه می

AOL-Time Warner
Warnerهاي تلویزیونی فیلم و برنامه Brothers ،CNN ،TNT ،TBS ،Court TV،HBO،

Comedy Central،Hanna-Barbera ،Cartoon Network ،Cinemax ،New Line Films .
، TIMEهاي کابلی. مالک مجالتی چون صد بازار بزرگ تلویزیوندرصد از یک22مالک 

Fortune وSports Illustrated وWarner Music Group که بازار (یکی از پنج شرکتی
درصد شرکت Time Warner Telecom ،37درصد مالکیت90موسیقی را در سلطه دارند) 

هاي ي ژاپنی فیلم و برنامه(تولیدکنندهTowaniدرصد Road Runner ،40خدمات اینترنت
. مالک تیم Primestarاي وارهدرصد شرکت تلویزیون ماهAtari ،31درصد 23تلویزیونی)، 

Atlantaبسکتبال Hawks و تیم بیسبالAtlanta Bravesهاي دار عمده در شرکت. و سهام
فقط در واره و تلویزیون نههاي ماهسینمایی، توزیع و پخش کاالهاي فرهنگی، و شرکت

ي اروپا، افریقا و خیلی جاهاي دیگر.ایاالت متحده بلکه در بریتانیا، آسیا، اتحادیه
Disney

Disneyland ،Disney World ،Euro Disney،Disney Channel،ABC TV،ABC Radio ،
ESPN،ESPN NEWS ،ESPN International ،A&Eهاي، کانالEntertainment and

History مالک .Mirmax ،TouchstoneوWalt Disney Picturesي شعبه660طور و همین
Anaheimمالک تیم بیسبالDisney ،Club Disney ،Disney Cruise Lineفروشگاه
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Anglesو تیم هاکیAnaheim Mighty Ducks هاي درصد شرکت33تا 20. مالک
Euromediaهاي در دیگر کشورها، شبکهEurosport TV ،Spanish Tesauro SA کانال ،

Patagonia(تلویزیون پولی)، TM3 ،Brazilian TVA، تلویزیون کابلی آلمانی RTL2آلمانی 
Film.(آرژانتینی)

News Corporation

Fox TV Network ،Fox News Channel ،20th Century Fox Film Studios ،Golfمالک 
TV روزنامه (از جمله 130ایستگاه تلویزیونی در ایاالت متحده و 22وWall Street

Journal ،New York PostوLondon Times ،(23 مجله، انتشاراتHarperCollins و تیم
United Videoاي مانندوارههاي ماه. سهام زیادي در شرکتL.A.Dodgersبیسبال 

Satellite Group ،Echostar،British Sky Broadcasting،British Interactive وSky TV و
Latin SkyوEL Canal Fox ،Fox SportمانندLatin American TVهايکانال

Broadcasting تلویزیونی. مالک بخش اعظم سهام ایستگاهTM-3،مونیخVox TV
Networkتلویزیون پولی ایتالیاییStream ،Fox TV Channel ،Netherlands،New

Zealand Natural History Unit،Asian Star TV satelliteاي در هند، وارهها کانال ماهو ده
درصد 52ها مورد دیگر چین، ژاپن، زالندنو، استرالیا، تایوان و اندونزي؛ و در میان ده

روزنامه هاي زالندنو.
ها در دهد که کلّ این رسانهکراتیکی به این رأي نمیوي دمهیچ کسی در هیچ جامعه

همگی با پیکر که حال، مشتی ابرشرکت غولاینشمار باشد. بادست این گروه اندك
اند و اطالعات و تصاویر بینی مشترکی دارند در حال حرف زدنهایی اندك جهانتفاوت

هم با استفاده از فضاي عمومی امواج کنند آنخود را هر شب و روز در مغز ما وارد می
مخابراتی.

مدت چند دهه به کمیسیون ارتباطات فدرال فشار اي بهي رسانهشدهادغاماي درهمهغول
دست اي بهلکیت متقابل در اشکال رسانهتري از آزادي در ماي بیشآوردند تا درجهمی

زمان ها باید آزاد باشند تا بتوانند در یک بازار همشان این بود که شرکتآورند. استدالل
2007ي جورج بوش در سال روزنامه، تلویزیون و رادیو داشته باشند. سرانجام در دوره

سال بر سر مالکیت متقابل در براي مالکیت 35هایی را که حدودیتکمیسیونِ فدرال م
که استگونهنواحد وجود داشت برداشت. ایهاي رادیوتلویزیونی در بازار رسانه- روزنامه
(هاي) ار روزنامه، رادیو و ایستگاهتوانند در یک بازهایی که توانایی مالی دارند میشرکت
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اتحاد وي رادیوپروژهمانندمدافعان منافع عمومیتلویزیونی بخرند و فعالیت کنند. 
ها ناامیدانه اکنون داخواست آنبالفاصله به این تصمیم کمیسیون حمله کردند و همرسانه

به همان دیوان عالی ها در نهایتي آنکندي در جریان است. و شکی نیست که پروندهو به
را صادر کرد.Citizens Unitedيرسد که رأمی

اکنون ممکن اي دنیا که همهاي رسانهین شرکتترزودي بزرگکه بهاستبینی من اینپیش
بار اجازه خواهند لویزیون داشته باشند، براي اولینهاي تاست در بازارهاي مشخص ایستگاه

وسیله بر تمامی اینسه رادیو داشته باشند تا به-دوکمي محلی و دستداشت روزنامه
ي شهر اکنون در حوزههمت مرداكروپرسلطه پیدا کنند. در واقعمحیط اطالعاتی 

New York Post ،Wall Streetهاي نیویورك تقریباً همین کار را کرده و مالک روزنامه
Journalي و شبکهFox Newsها بختانه، در شهر نیویورك در تمامی رسانهاست. خوش

تر جاها از چنین مقاومتی اما در بیشمندي هم وجود دارد. گیري مخالف قدرتموضع
خبري نیست.

جانبه در ي همهنامهموافقتبر سرسازمان تجارت جهانیمذاکرات فعلی در درون
سمت سرعت بهزودي این روند را بهبه) ممکن استGATS(مورد تجارت خدمات

ي کشورها را ملزم همهنهاد شده کهاکنون قوانینی پیشتر بکشاند. همتمرکزي بیش
اي را در بازارهاي خود ي رسانهشدههاي ادغامهیچ محدودیتی ورود ابرشرکتکند بیمی

هاي هاي کوچک و شرکتها فراهم کنند تا بتوانند رسانهبپذیرند و شرایط الزم را براي آن
اي رسانهاي بزرگ محلی را بخرند و بر استانداردهاي گزارشگري، محتوا و مالکیت رسانه

نظارت داشته باشند. این احتمال وجود دارد که این قوانین جدید هرگونه حمایت دولتی 
در ایاالت PBSهایی مثل هاي عمومی را به مخاطره اندازد. مانند رسانهکشورها از رسانه

ها در کشورهایی نظیر انگلستان، هاي مشابه دیگري که هنوز تعدادي از آنمتحده و رسانه
هاي ابرشرکتکشورهاي اسکاندیناوي، فرانسه، کانادا، زالندنو و کشورهاي دیگر. آلمان،

يتر همهدقیقعبارتها خصوصی شوند یا بهسانهي رمهکه هاستشان اینجهانی ترجیح
تواند اگر چنین قانونی به تصویب برسد میتحت کنترل اینان خصوصی شود. هاذهن

فعالیت تجاري «عنوان حت حمایت مالی دولت را بهتفاعی تهاي غیرانفعالیت رسانه
شان را بگیرند.بندي کند و جلوي فعالیتطبقه» ناعادالنه

بحرانينقطه
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ها و صداهاي توانیم علیه این هجوم دائمی لوگوها، برندها، شعارها و آهنگگونه میچه«
ماً روي ئکند و دامیمان را پوشانده، و صندوق پستی خانه را پر هايتبلیغاتی که خیابان

ي الی است که سردبیران نشریهؤاین س» شود، مبارزه کنیم؟یده میي تلویزیون دصفحه
Adbustersي نظریه«با عنوان 2011در مجموعه مقاالتی در سال میکا وایتوکیل لسن

پرسند.می» ي آلودگی ذهنیپارچهیک
اما …محتواي تبلیغات متقابالً حمله کنیممان علیه ي توانتوانیم در اندازهالبته ما می«

که با یک دستمال کاغذي بخواهیم نفتی را که نشت کرده تمیز کنیم. استاین کار مثل آن
تک که در تکگیرد ـ خطري که بیش از آننمیاین کار ما خطر واقعی تبلیغات را نشانه 

بوم ذهنی ما وارد زیستش به اآسايش باشد در آسیبی است که با حجم سیلاهايپیام
که به استعاره بگوییم تبلیغات آلودگی ذهنی است یک چیز است و گفتن . این…آوردمی
اش نوعی آلودگی است و تبلیغات تجاري تلویزیون و که تبلیغات در معناي واقعیاین

است، هاي آلودهبیان و کالم مربوط باشد زبالهکه بهتر از آنها بیشراهبیلبوردهاي بزرگ
هاي تجاري براي محیط ذهنی ما حکم کارخانه را دارند کامالً چیز دیگري است. رسانه

حال فعال عینتواند درفعال محیط زیست نمیبراي محیط زیست طبیعی. یک نفر 
ي طور بنگریم، مبارزه علیه تبلیغات مبارزهبوم ذهنی هم نباشد. اگر اینزیست
عنوان موجوداتی با تنوع زیستی به تنوع راي بقا بهي دوران ماست. ما بکنندهتعیین

»ها پایه و اساس هستی بشرند.اطالعاتی نیاز داریم. هردوي این
اقدامات دولتی براي کنندگان وهاي مصرفایم که انواع جنبشها شاهد بودهطی سال

اي دورهش وجود داشته است. در او محتوايها بر رسانهمحدود کردن کنترل ابرشرکت
که اگر در تبلیغات دکترین انصافنظر گرفت با عنوانکمیسیون فدرال سیاستی در

ند کنندگان اجازه دارهاي مصرفاطالعات نادرستی در مورد سالمت عمومی ارائه شد گروه
هفتم مدت زمان تبلیغ ي یکاندازهفقط بهراه اندازند ـ اما تبلیغاتی بهصورت رایگان ضدّبه

ش جلوگیري از بیان اظهارات اوجود داشت که هدف» اصل برابري زمان«چنین اصلی. هم
اشاره » حقیقت در تبلیغات«این هم به جنبش ازکارزارهاي انتخاباتی بود. پیشنادرست در 

رسد و تالش داشت صنایع را می1920ي اش به دههانگیزي بود که سابقهشد که تالش غم
ي این اقدامات و تالش ها ي خود وضع کنند. همهتري براوادارد که مقررات بیش

داري از بین رفتند. مورد سرعت با اقدامات سیاسی سرمایههاي موقتی بودند که بهمسکن
Citizens Unitedانسانی (حقوقی) با ثروتی هاي غیرتیر خالصی بود که به شخصیت

ي فعالیت نامحدود سیاسی داد.تصور اجازهغیرقابل
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نیلوزو کانوننهادهايم پیشاگمانچارچوب تاریخی که به آن اشاره کردم بهدر این 
,Compass(اثر تبلیغاتشاندر کتابالوسن بینانه باشد. آنان در این ) خیلی خوش2010

ترتیب است:دهند که بدینل تبلیغات ارائه مینهاد براي کنترکتاب هفت پیش
هاي تبلیغاتی، . تمامی بیلبوردها، آگهیممنوعیت تبلیغات در فضاهاي عمومی.1

اي در برزیل اجرا ها و مانند آن ممنوع شوند. چنین برنامهتبلیغات روي اتوبوس و تاکسی
هاي دیگري از این برنامه در هاوایی، شدّت از آن استقبال کردند. و گونهشد و مردم به

اروپا و پکن در چین. شهردار آالسکا، ایالت ورمونت، اجرا شد. بگذریم از نقاط دیگري در 
برند که زندگی کار میتر این تبلیغات عباراتی بهبیش«گوید: پکن در مورد این برنامه می

هاي رس گروهکند. چیزي که خارج از دستگرایی مصرفی را ترویج میتجملّی، و افراط
»پایین درآمدي است و براي توازن محیط شهري مناسب نیست.

» لهاترین مسکنندهنگران«گویند . این نویسندگان مییغات اینترنتینظارت بر تبل.2
ش اي کاربرانجو و کاربري همهوتمامی اطالعات مربوط به عادات جستگوگلکهاستاین

ي ما باشد که ترین بایگانی اطالعاتی در مورد همهرا گردآوري کرده است ـ شاید این بزرگ
ها و ش که همان ابرشرکتاها را به مشتریانآني زمین وجود دارد ـ و روي کره

ها بتوانند مختصات بهتري از که آنفروشد براي آنهاي تبلیغاتی هستند میشرکت
ها را هدف بگیرند. البته این امکان هم هست که تر آنخریداران بالقوه داشته باشند و دقیق

رها که هکرسی یابند یا اینتها با استفاده از امکانات قضایی به این اطالعات دسدولت
کند و قول نویسندگان، گوگل از این عمل خود دفاع میبتوانند به آن نفوذ کنند. به

هایی را گیري شود ـ وقتی آن آگهیها بهتر هدفشود آگهیگوید: این کار موجب میمی
…ایداست که خدمات بهتري دریافت کردهبینید پس طبیعیتر دوست دارید میکه بیش

باید هزینه » ي آزاد از محتوااستفاده«گوید براي ایجاد امکان خط دوم استدالل گوگل می
ها کرد، چه ایرادي دارد اگر تعدادي آگهی هم در صفحه باشد؟ اما هر دوي این استدالل

ي این استفاده از این محتواي آزاد را ما هزینه.» نیستگویند که محتوا آزادفقط به ما می
مان بپردازیم!حریم شخصیباید از 

له ااختصار به این مساین بهاز. پیشکردن دوران کودکیپایان دادن به تجاري.3
اي براي وضع مقرارت هاي اولیهپرداختیم و گفتیم که در ایاالت متحده تالش

ي شیرینِ مضر و غذاهاي پرچرب به شدهي تبلیغ غالت فرآوريمحدودکننده
ها آمد. سر آن تالشیعنی کودکان، صورت گرفت و چه بر مردم ما،پذیرترین بخش آسیب
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تري گیرانههاي سختخصوص در سوئد محدودیتحال در کشورهاي اسکاندیناوي بهاینبا
گیرند جاري است و مقبولیت زیادي هم براي تبلیغاتی که کودکان خردسال را هدف می

دارد.
محیطی ی و زیستهاي اجتماعکه هزینهاست. اکنون وقت آنمالیات بر تبلیغات. 4

وکار نظر بگیریم. کسبها درشرکت» آثار جانبی«دیگر از عنوان یکی تبلیغات را هم به
کند اما به فکر کند و آن را آلوده میاقتصادي بر محیط زیست و جامعه آثار مخربی وارد می

پردازند. تبلیغات را هم ها را میهزینهاند که دهندگانها نیست. این مالیاتجبران این هزینه
شمار آورد و به نسبت حجمی که دارد بر آن مالیات به» آلودگی ذهنی«عنوان عامل بهباید

وضع کرد.
گویند کافی نیست که در ازاي میالوسنوکانون.تخصیص عوارض بر زمان و منابع.5

که این این صنعت براي آنرساند براي آن مالیات وضع کرد، آسیبی که این صنعت می
ش صرف اهايي از ساعات کاري و فعالیتاتوجهرات را جبران کند باید درصد قابلخسا

شود. این متقاعد کردن مردم به خالف آن چیزي کند که در تبلیغات به آن تشویق می
اند. (در ایننوعی ضدّتبلیغ است که باید کسانی آن را انجام دهند که خود آسیب رسانده

توان اند این یکی اصالً شدنی نخواهد بود. نمینهادي که نویسندگان دادههفت پیش
تبلیغ هاي ضدّخوار کرد. ایجاد یک صندوق عمومی براي تأمین هزینهها را گیاهکرکس
رسد.)نظر میتر بهملیخیلی ع

. شاید از شرکت هاي تبلیغاتی خواسته شود نام خود را روي تبلیغات درج کنند.6
شوند. شاید بد » طرد«دهند هاي تبلیغاتی نادرست میهایی که پیاماین عمل باعث شود آن

اي در پایین تبلیغ درج شود.شان هم در گوشهنباشد عکس
یند که امروز در گو. نویسندگان میتصویب مقررات قانونی براي صنعت تبلیغات.7

مقرراتی بر تبلیغات وجود ندارد. بله هاي خبري هیچ دید رسانهجز صالحایاالت متحده به
ر است آن را چاپ اي حاضتر رسانهمعلوم است اگر یک تبلیغ بگوید برو دیگري را بکش کم

که اصال این کار تشویق به جرح و قتل است! اما دیگر براي نظارت بر و منتشر کند چرا
ص در کارزارهاي خصوهاي فریبنده بهمحتویات تبلیغات عادي، یا اظهارات و یا کنایه

گونه مقرارت نظارتی وجود ندارد. این یکی از انتخاباتی که بسیار در آن شایع است هیچ
عوامل اصلی ایجاد بدفهمی واقعیت است که مردم را در مورد خیلی از مسائل مهم روز در 

کراسی است.ونادانی نگه داشته است. این چالش مستقیمی در برابر کارآمدي دم
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. و البته خودم هم تعدادي به پسندمرا می7و 4و3و2د مورد باال من مواردر میان هفت 
گونه تبلیغاتی داده نشود، فقط ي هیچکنم: در کارزارهاي انتخاباتی اجازهها اضافه میاین

هاي غیرپولی ـ تعیین هم تلویزیونبراي هر نامزد زمان ثابتی براي حضور در تلویزیون ـ آن
کنندگان گونه تبلیغات در تلویزیون. فروش اطالعات کاربران و مصرفشود. ممنوعیت هر

هاي اینترنتی متوقف شود. هیأت دادرسی عمومی براي قضاوت در مورد دست شرکتبه
ها و اظهارات فریبنده در تبلیغات ایجاد شود ـ با امکان قضایی جریمه و ممنوعیت.دروغ

جز اندك تبلیغات غات کامالً موافقم. بهکمال تبلیدر حقیقت، خود من با حذف تمام و
ها و اینترنت وجود دارد که در آن کاالها و خدمات موجود اي که در روزنامهشدهبنديدسته

وکار و طرف دیگر هاي کسباند. در یک قسمت فعالیتهاي جداگانه فهرست شدهدر دسته
ها.يافراد ـ چیزي شبیه نیازمند

کم در ایاالت متحده و ی است؟ اگر به نیم قرن گذشته دستاما آیا چنین اصالحاتی شدن
رسیم تري که صورت گرفته نگاهی کنیم به این نتیجه میهاي سطحیبه سرنوشت تالش

در برابر چنین اش ي ابرشرکتی با تمام قدرتکه نه اصالً شدنی نیست. تمامی جامعه
هاي سلط و البته خود رسانهمدارانِ جریان مچنین سیاستهایی خواهد ایستاد. همحرکت

دانند به ساحت ها هرگونه تغییري در این جهت را تهدیدي میرسمی از راست تا چپ. آن
داري.سرمایه» آزاد«بازارهاي 

که کارکرد و داري براي آنداري است. و سرمایهتبلیغات یکی از اجزاي اصلی اقتصاد سرمایه
تبلیغات و دیگر روش هاي بازاریابی که جامعه رشدش را حفظ کند به آن نیاز دارد. بدون 

تر ند، اقتصاد بسیار وخیمدارهاي مربوط به آن وابسته نگه میرا به فرهنگ مصرفی و شادي
که هست خواهد شد. باري، من به وقوع تغییراتی که در باال اشاره شد امیدي ندارم از این

کنیم. شاید حاال دیگر وقت چیزي ها تالشش را دارد که براي رسیدن به آنااگرچه ارزش
طور است صنعت تبلیغات را چهکند.ها ما را هشیارتر از ایناست که خیلی بیش

مان را تسخیر کنیم؟هايتسخیر کنیم؟ یا بار دیگر ذهن

هایادداشت
ي در نتیجهنفع این انجمن راست افراطی. به2010ي دیوان عالی در ژانویهرأياره به اش.1

روز بر سر میزان دخالت شخصیت هاي حقوقی در فرایند انتخابات آنرأي موانعی که تااین 
داران مالی و ترتیب این امکان براي سرمایهاینوجود داشت از میان برداشته شد و به
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هاي حقیقی در فرایندهاي سیاسی انتخاباتی عنوان شخصیتها ایجاد شد که بهابرشرکت
کنند. (م)طور نامحدودي دخالت هب

2.reality showدهند و در هاي معروف و معمولی مسابقه میاي از آدمهایی که عدهبرنامه
افتد و تماشاگر هم دارد و و چیزهایی از این قبیل می» متاثرکننده«و » بانمک«آن اتفاقات 

دهند. (م.)اي هم میدر آخر جایزه
اثرات آن باشد (م.)تر از جمع کلاي بیشوقتی اثر تکرار چندباره.3

از:استايترجمهبااليمقاله
Jerry Mander, «Privatization of Consciousness»,Monthly Review, October 2012.
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آمده؟سر داري بهآیا دوران سرمایه
سعید رهنما

داري در اوج بوده، پیروان سوسیالیسم، از زمان خود مارکس و بار که بحران سرمایههر
که دوران رونق بوده اند و هر زمان هم آن را نوید داده» ناپذیرسقوط اجتناب«انگلس 

رو به هیجان آمده و ازلی بودن هاي میانهدموکراتسوسیالحتاداري و داران سرمایهطرف
اند.داري را تبلیغ کردهسرمایه

االت ؤسدور از تعصبات ایدئولوژیک به یک سلسله داران سنتی سوسیالیسم باید بهطرف
جدي پاسخ گویند.

حدتی که در سطحی وسیع در جهان ادامه دارد، داري با شدت وبحران اخیر سرمایه
گیري رسانده که دوران نظام فکران چپ، به این نتیجهویژه در میان روشنبسیاري را، به

ي نظام سوسیالیستی است.حل ممکن استقرارِ بالفاصلهداري سر آمده و تنها راهسرمایه
داري هاي تاریخ سرمایهبحرانترین تردیدي نیست که بحران اقتصادي کنونی یکی از بزرگ

داري بنابه ماهیت متناقض خود همیشه م تردید نیست که سرمایهاست. در این ه
کنند. داري هم انکار نمیداران سرمایهزاست. این واقعیت را حتا بسیاري از طرفبحران

کاري بیهاي متعدد و متنوع ذاتی خود را از بین ببرد، و نهداري نه قادر است بحرانسرمایه
هاي دیگر. اما این ناتوانیکن نماید، یا عدالت اجتماعی واقعی برقرار کند و بسیاريرا ریشه

داري رود. سرمایهاش از بین میهاي ذاتیخاطر تناقضداري بهمعنی نیست که سرمایهبدان
هژمونی و آلترناتیو سیاسی بتواند خود رارود که در سطح ملی یک ضدّبین میوقتی از

هاي المللی سیاستهاي اقتصادي بینجایگزین آن کند، و در سطح جهانی نهاد
هایی دارد که در شرطگیري کنند. چنین آلترناتیوي نیز خود پیشسوسیالیستی را پی

شرایط کنونی در هیچ کشوري و در سطح جهانی وجود ندارد.
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، 1930و 1920ي ه، ده1907، 1870، 1857داري، هاي بزرگ سرمایهبرکنار از بحران
هاي متعدد و ادواري را تجربه کرده، اما هرگز بحران داري جهانی بسیاري بحرانسرمایه

ند. هاي دائمی وجود نداردائمی نداشته. مارکس نیز خود از همان آغاز معتقد بود که بحران
آیند، نظام هاي جدیدي پدید میکه مرتباً بحرانآنداري بادر طول تاریخ سرمایه

ي هاي مختلف و عمدتاً با مداخلهاستفاده از مکانیسمها را با داري هر بار بحرانایهمسر
داري پشت سر گذاشته، و با تشدید تراکم و تمرکز سرمایه دوران جدیدي هاي سرمایهدولت

داري در اوج بوده، پیروان از رشد و رونق اقتصادي را آغاز کرده. هر بار که بحران سرمایه
اند و هر آن را نوید داده» ناپذیرسقوط اجتناب«م، از زمان خود مارکس و انگلس سوسیالیس

رو هاي میانهسوسیال دموکراتداري و حتاداران سرمایهبوده طرفزمان هم که دوران رونق
.اندداري را تبلیغ کردهبه هیجان آمده و ازلی بودن سرمایه

شدنجهانیگسترشوبحران،داري،سرمایه
ي تجاري، هاي سرمایهشدن تمامی سیکلداري که در عصر جهانیان کنونی سرمایهبحر

ترین و ي افسارگسیختهجانبهي همهي سلطهوجود آمده عمدتاً نتیجهصنعتی، و مالی به
داري در طول عمر داري، یعنی نولیبرالیسم است. سرمایهترین ایدئولوژيِ سرمایهوحشی

هاي اقتصادي از از نظریهلفی را عرضه داشته و طیف متنوعی تهاي مخها و شیوهخود شکل
ها را ارائه داده هایی از این نظریهمانیتاریسم نئوکالسیک تا کینزي و نئوکینزي و تلفیق

ي انقالب صنعتی در انگلستان (و دوران اولیه» هاي شیطانیِکارخانه«است. در عمل نیز هم 
ي نیروي کارِ رحمانهن سوم)، توأم با استثمار بیامروزه در چین و بسیاري کشورهاي جها

توأم با مشارکت » دموکراسی صنعتیِ«یافته، را عرضه داشته، و هم ارزان و غیرسازمان
رفته در داري پیشاي کشورهاي سرمایهگیري در پارهنسبی کارگران در تصمیم

هم فوردیسم و اسکاندیناوي و اروپاي شمالی. نیز هم تیلوریسم را عرضه داشته، و 
داري افسارگسیخته و هم دولت رفاهی و هاي سرمایهعالوه، هم دولتپسافوردیسم. به

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. 

ها، اش، برخالف سایر نظامرغم تمامی کمبودهاير دموکراتیک است که علیهمین ساختا
هاي اقتصادي و اجتماعی آن را براي نیروهاي مختلف امکان تغییر منظم دولت و سیاست

آورده است. اما با قدرت گرفتن اجتماعی در کشورهایی که ساخت دموکراتیک دارند، فراهم 
داري در کشورهاي ترین جریانات سرمایهراستگیريتر انحصارها و سلطهچه بیشهر
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خوانی داري همرفته، نولیبرالیسم که با ماهیت ذاتی نظام سرمایهداريِ پیشسرمایه
تري دارد، به ایدئولوژي حاکم و مسلط مبدل شده است.بیش

ها در تنظیم امور اقتصادي کاهش یافته و مکانیسم با تسلط این ایدئولوژي، نقش دولت
هاي هاي ولنگار، رقابتسازيافراطی بازار بر تمامی شئون اقتصادي حاکم شده، خصوصی

هاي ي خدمات دولتی، تحلیل بردن دولتي سطوح، حذف فزایندهبندوبار در همهبی
زمان با پرداخت سودهاي هاي اقتصادي به اکثریت محروم همرفاهی، تحمیل ریاضت

توجهی کامل ها، بین دالري به مدیران ارشد شرکتهاي چند ده میلیوآور و حقوقسرسام
هاي دولتی بر ها، حذف کنترلبه صدمات محیط زیستی، کاهش و حذف مالیات شرکت

) ffshoreoمرزي (هاي آزادِ بروني بانکگذاري، توسعههاي تجاري و سرمایهعملکرد بانک
هاي جهانی، م در بورسي ارز و سهاساعته24دور از کنترل دولتی، و خرید و فروش به

العاده ارتجاعی است. بر اثر این هایی از این ایدئولوژي افراطی و فوقجنبه
هاست که مثالً، بر اساس یک بررسی اخیر، امروز حجم اقتصاد فالت قاره افسارگسیختگی

تریلیون دالر، یعنی 20ها) بیش از ي معامالت پولی و مالی خارج از کنترل دولت(مجموعه
ي تولید ناخالص ملی امریکا و چین، دو اقتصاد بزرگ جهان است. اگر تر از مجموعهبزرگ

ها دالر به حجم آن یک نظم جهانی در کار بود، این هزارها میلیارد دالر که هر روز میلیون
توانست راحتی میگونه مالیاتی در جریان است، بهشود، و آزادانه بدون پرداخت هریاضافه م

هاي جهان را تقلیل دهد. اما در شرایطی که تمامی سائل اقتصادي دولتبسیاري از م
هاي اند و از سیاستهاي انحصاريداري که حافظ منافع سرمایههاي بزرگ سرمایهدولت

هاي ي سیاستکنندهکنند، و تعییني نولیبرالیسم پیروي میداري افسارگسیختهسرمایه
نیست.د، این کار ممکن المللی نیز هستننهادهاي اقتصادي بین

ي کار و سرمایه ویژه مربوط به رابطههاي این شکل سرمایه بهترین جنبهیکی از اساسی
ها بر اثر تحرك زنی جمعی آنهاي کارگري و تضعیف توان چانهاست. کاهش قدرت اتحادیه

تحوالت هاي چندملیتی، و ي سرمایه و انتقال تولید در خارج از مرزها توسط شرکتفزاینده
تر هاي چندانحصاري (الیگوپولیستی)، اردوي کار را ضعیفتکنولوژیکی و سازمانی این غول

هاي اردوي سرمایه را فزونی بخشیده است.تازيتر کرده و امکان یکهو ضعیف
ي رفته تا اواخر قرن بیستم کارگرانِ یک کارخانهداريِ پیشاگر در کشورهاي سرمایه

د تولید کلّ شرکت را مختل کنند و مدیریت را وادار به سازش نمایند، توانستنپیکر میغول
verticalپیونديِ عموديِ (خاطر همامروزه چنین امکانی ندارند. امروزه به integration (
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توان سختی میپیکر با هزاران کارگر را بههاي غولبسیار عمیق و گسترده، دیگر کارخانه
ي متصل در یک شهر ي تولید که قبالً در یک محوطههاي مختلف پروسهیافت و بخش

تر هاي کوچکاي از شرکتکدام در جایی از جهان در خوشهشد، حال هردهی میسازمان
ها کدام از این شرکتکنند. هرهاي چندملیتی عمل میکتي سازمانی شردر درون شبکه
یب کارگران هر کارخانه تنها ترتاینکنتراتی رده دوم و سوم دارند. بههاي نیز خود شرکت

هایی که ي جهانی و در کارخانهطور پراکنده در عرصهي تولید را بهبخشی از کل پروسه
شدن عالوه اتوماسیون و روباتیزه. بهدهنداند انجام می»ي کارگريآزاد از اتحادیه«عمدتاً 

ی را با ایجاد قشري طبقاتهاي درونآبی کاسته و قشربنديفزاینده از تعداد کارگران یقه
(ترکیبی از کارگر و کارمند) نامید، افزایش داده » کارگمند«توان را میبسیار ماهر که آن 

ي صنعتی گیر تعداد کارکنان یک واحد تولیدي، مجموعهاست. یک نمونه از کاهش چشم
شرکت ترین واحدهاي این جنرال موتورز (جی.ام) در اوشاوا در کانادا است که یکی از بزرگ

2012اي داشت. در سه هزار کارگرِ اتحادیهوبیست1983پیکر در جهان بود و در سال غول
ي جدید در این تعداد به چهار هزار نفر کاهش یافته و قرار است که با ایجاد سه کارخانه

ي که سود ساالنهحالیار نفر تقلیل پیدا کند. در، به دو هز2013مکزیک، این تعداد در سال 
ي ي شرکت هزینهگیري داشته است. بهانهبعد از بحران و ورشکستگی رشد چشم» جی.ام«

ي نیروي کار تنها پنج درصد کلّ توجه است که هزینها است. قابلباالي نیروي کار در کاناد
در دوران بحران آن شرکت با › جی.ام‹شود، و کارگران ي تولید اتوموبیل را شامل میهزینه

سیار در نجات این شرکت کوشیدند.هاي بفداکاري
می با جاي مشاغل دائا تغییر داده، و بهتر، نولیبرالیسم ماهیت کار و اشتغال راز آن مهم

تر مشاغل موقت، با مزد و حقوق پایین و تر و بیشمزد، حقوق و مزایاي نسبتاً مناسب، بیش
. این وضعیت را که هاي بهداشتی و بازنشستگی را گسترش داده استبدون مزایاي بیمه

ترین صدمه را به نیروي کار در اغلب کشورهاي کاري نامید بزرگثباترا بیتوان آنمی
اکثریت نیروي “ ثباتاریابی”کاران یا ثباتتدریج این بیرفته وارد آورده، و بهصنعتی پیش

ولیدکنندگان ي ترحمانههاي بیچه بر اثر رقابتشوند. هرکار را در این کشورها شامل می
اندازه ماهیت کار همانوي کند، بهرَسازي پیشي جهانی، اتوماسیون و جهانیدر عرصه

اي جاي طور فزایندهها بهها و روباتشود. یا ماشینخوش تغییر میضرر نیروي کار دستبه
شوند. گیرند، و یا مشاغل تولیدي و خدماتی به خارج از مرزها منتقل میکارگران را می

شود که در یک کشور نرخ رشد اشتغال نیروي کار از نرخ ي این عوامل سبب میمجموعه
طور مداوم اضافه شود. کاران بهتر شود و به تعداد بیمراتب کمکار بهبهرشد جمعیت آماده
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کاري را ثباتزنی کارگران بیداران نیز با استفاده از این شرایط و کاهش قدرت چانهسرمایه
هند.دبسط می
ها توسطِ جدید را که براي دههي متنها کارگران بلکه طبقههاي خشن نولیبرالی نهسیاست

مثال در امریکا سهم د، سخت دچار مشکل کرده است. برايرشد و گسترش بوحالدر
مند درصد و سهم طبقات ثروت62حدود 1970از درآمد ملی در سال »ي متوسططبقه«

درصد کاهش یافت، و سهم 45ي متوسط به ، سهم طبقه2010درصد بود. در سال 29
مزد و حقوق از یک رشد مناسب دستدرصد افزایش یافت. عدم46مند به طبقات ثروت

ي متوسط و سهم آن در در سو، و کاهش و حذف خدمات دولتی، باعث کوچک شدن طبقه
آمد ملی شد.
تر کرده و بر کنار از ود را مستحکمها موقعیت خرغم تمامی بحرانداري بهنظام سرمایه

ها اي از آني پارهها و درآمد ساالنههاي چندملیتی که داراییپیکر و شرکتهاي غولبانک
داري نهادها و تر است، نظام سرمایهاز تولید ناخالص ملی بسیاري از کشور هاي جهان بزرگ

دن اقتصاد جهانی ایجاد کرده المللی متعددي را که براي کنترل و جهت داهاي بینسازمان
هاي ) با تکیه به سیاست دروازهWTOبود، وسعت بخشیده است. سازمان تجارت جهانی (

هاي تر سرمایهچه بیشي دولت، امکان سلطه و نفوذ هرباز و تجارت آزاد بدون مداخله
) و بانک جهانی که زیر نفوذIMFالمللی پول (کند. صندوق بینجهانی را تضمین می

ها ي آنهاي عمدهگیرياند و امریکا عمالً در تصمیمداريهاي سرمایهترین دولتبزرگ
ویژه کاهش هاي ارتجاعی نولیبرالی، بهگیري سیاستهاي خود را به پیامکان وِتو دارد، وام

گذاري سازي، تسهیل سرمایهگیرنده، خصوصیهاي وامنقش اقتصادي و خدمات دولت
کنند.موانع حمایتی صادرات و واردات مشروط میخارجی، و برداشتن 

creditبندي اعتباري (هاي ردهداري، آژانساز دیگر نهادهاي پرقدرت نظام جهانی سرمایه
ratingهاي نولیبرالی اي در تحمیل سیاست) هستند که در سطح جهان نقش فزاینده
ها، ارزش ها و دولتشرکتهاي ها با بررسی توان اقتصادي و سیاستاند. این شرکتیافته

نفع سرمایه هاي دولت معینی بهاندازه سیاستکنند. هربندي میها را ردهاعتباري آن
ها، صاد، کاهش مالیات شرکتتر در اقتي کمتنظیم شده باشد، یعنی با مداخله

بر ایدئولوژي راه باشد، یعنی مبتنیهاي کارگري و غیره همکردن اتحادیهمحدود
تر ي خارجی بیشي باالتري دریافت و بر اساس آن سرمایهیسم باشد، آن دولت ردهنولیبرال

آوردن رده، دولت مربوطه ناچار کند. بالعکس با پایینتر را جذب میي کمهاي با بهرهو وام
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خیر شاهد عملکرد دو آژانس شود. در جریان بحران اهاي باالتر میبه پرداخت بهره
ي اعتباري چندین بودیم که با پایین آوردن رده»ستاندارد اند پورا«و » مودیز«ی امریکای

ها افزودند.حد به مشکالت آنچهویژه یونان و اسپانیا تاکشور به
المللی سرمایه را ها و نهادهاي بینها و بانکي شرکتیافتهحال اگر وسعت عملکرد سازمان

ي اروپا، ژاپن، امریکاي شمالی، اتحادیهداري در مند سرمایههاي قدرتهاي دولتبا سیاست
هاي امپریالیستی هستند و از درجات مختلف قدرتچین، روسیه و غیره که همگی به

ي سرمایه را هتوانیم قدرت و سلطکنند، درآمیزیم میایدئولوژي نولیبرالیسم پیروي می
از هر زمان دیگري داري جهانیروست که امروزه مقابله با نظام سرمایههمیندرك کنیم. از

ویژه در سازي سرمایه در تمامی ابعادش مقابله با این نظام را بهتر شده است. جهانیمشکل
رو کرده است.هسطح ملی با موانع بسیار روب

پردازي کرده بودند امپریالیسم امروز با امپریالیسمی که هابسون، و هیلفردینگ/لنین نظریه
ي کاالهاي کنندهترین مصرفی کشورهاي امپریالیستی بزرگتفاوت اساسی دارد. بازار داخل

تر است. مثالً در امریکا نسبت مراتب کمها به صادرات بهاند و اتکاي آنتولیدي داخلی
درصد است. 15درصد، و یا این رقم براي ژاپن 13صادرات به کل تولید ناخالص ملی تنها 

وقفه ادامه داشته تی تراکم و تمرکز سرمایه بیکه در کشورهاي امپریالیسآندیگر بااز سوي 
هاي انحصاري بلعیده تر نابود شده و یا توسط شرکتهاي کوچکو بسیاري از شرکت

ها ها را کاهش نداده، و نابرابرياند، این امر رقابت (عمدتاً الیگوپولیستی) بین شرکتشده
که بعداً اشاره طورنطور فاحش سبب کاهشِ مصرف داخلی نشده است. (البته همابه

هاي نولیبرالیسمِ افسارگسیخته در رابطه با نیروي کار، به بحران کمبود خواهد شد، سیاست
رفته دامن زده است.) از سوي دیگر داري پیشاي کشورهاي سرمایهمصرف نیز در پاره

ادالت ي تولیدي و تجاري دارد. مبي بسیار اندکی با سرمایهي مالی رابطهامروزه سرمایه
گذاري ي تجاري کاالها و خدمات و سرمایهي محدودي با مبادلهارزي امروز جهان رابطه

فروش وي پول و ارز، اوراق قرضه و خریددارد و قسمت اعظم آن مربوط به مبادله
ها) نیاز به بازار هاست. تردیدي نیست که تمامی این انحصارهاي چندگانه (الیگوپولیبدهی
اند. اما جالب ی داشته و به خارج از مرزهاي کشور مبدأ خود بسط یافتهتر و جهانبزرگ

اصطالح دیگر ها (به) این شرکتFDIگذاري مستقیم خارجی (که قسمت اعظم سرمایهآن
تر در کشورهاي اقماري در دیگر کشورهاي امپریالیستی و کم») صدور سرمایه«بخشی از 

هاي خارجی در دنیا در امریکا و پس از گذاري(قبالً مستعمره) است. باالترین رقم سرمایه
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ي آن در لوگزامبورگ است. برکنار از چین و روسیه که بعد از تغییر جهت دادن، سرمایه
هاي خارجی در کشورهایی گذاريي سرمایهبسیار زیادي را جلب کردند، عمدهخارجی

متروپل، تنها در برزیل، ان و فرانسه است. از کشورهاي غیرچون بلژیک، انگلستان، آلم
توجه گذاري خارجی قابلي ارقام سرمایهکنگ، سنگاپور و عربستان سعودمکزیک، هنگ

ي ي متروپل تولیدکنندهرفتهک سو کشورهاي پیشاست. تقسیم کار قدیمی جهانی که از ی
ي نیافته تولیدکنندهشده بودند، و از سوي دیگر کشورهاي اقماريِ توسعهکاالهاي ساخته 

تقسیم کار «ي کاالهاي وارداتیِ متروپل، تحول اساسی یافته است. کنندهمواد خام و مصرف
تري تر و عمیقتر، پنهانتب پیچیدهمراي امپریالیستیِ بهي سلطهبر پایه» جدید جهانی

هاي استعماري ندارد. امروزه استوار است، و نیازي به کنترل مستقیم از طریق دولت
هاي انحصاري، مناطق جهان را بین خود تقسیم ها، که در گذشته با توافق»کارتل«

دیگر وجود کردند، دیگر تعیین میها را با توافق یککردند و میزان تولید و سقف قیمتمی
داري ندارند). امروزه جز اوپک و اوآپک که ربطی به انحصارهاي بزرگ سرمایهندارند، (به

هاي عمودي و افقی، پیونديپیکر چندملیتی از طریق همهاي انحصاريِ غول»تراست«
هاي مستقیم در فرایند تولید، و عقد قراردادهاي استفاده از حق لیسانس گذاريسرمایه

licensingساخت ( agreementsهاي انحصاري و قطعات منفصله ) براي استفاده از تکنولوژي
)CKD, completely knocked down تولید صنعتی را به تمامی کشورهاي جهان، از جمله ،(

ها ترین آنماندهعقبنیافته، حتاتمامی کشورهاي توسعهدیگر کشورهاي امپریالیستی و
کنند. ي جهانی خود هدایت میهجات مختلف در درون شبکبرده، و کنترل تولید را به در

ي در اي مهمنیافته انگیزهرسی به نیروي کار ارزان و سازمانکه دستآنبا
هاي مهم دیگري نیز نظیر نفوذ به بازارهاي هاي خارجی است، اما انگیزهگذاريسرمایه

ها، فرار از از مالیاترسی به منابع طبیعی، دور زدن مرزهاي تعرفه، فرارجدید، دست
هاي خارجی گذاريي سرمایهدهندهمقررات محیط زیستی و بسیاري دالیل دیگر جهت

هستند.
هاي عملکرد آن، واضح است که این تحوالت ماهیت امپریالیسم را تغییر نداده، اما شیوه

تري یافته و بسیاري از نهادهاي اقتصادي آن جزء تر و عمیقتحوالت گسترده
ناپذیري از ساختارهاي اقتصادي تمامی کشورهاي جهان شده است. این تحوالت جدایی
طلبد.هاي متفاوتِ مقابله و مبارزه با آن را میشیوه
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رغم تمامی صدماتی که در ي امریکا، بهترین قدرت امپریالیستی، یعنی ایاالت متحدهعمده
ي یازدهم سپتامبر، جنگ ان، حملهکاریژه در دوران حکومت نومحافظهوهاي اخیر، بهسال

هاي اخیر خاورمیانه، بر آن وارد آمده، افغانستان/پاکستان، جنگ عراق و دیگر درگیري
تنهایی از آن بهي نظامی مندترین قدرت امپریالیستِی تاریخ است. بودجهترین و قدرتبزرگ

ه روسیه، چین، ي نظامی هفده قدرت بزرگ نظامیِ دیگرِ جهان از جملي بودجهمجموعه
تر است. امکانات تعرضی و جنگی امریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان، و ایتالیا بزرگ

ي ترین شبکههاي رادارگریز، عظیمافکناي، بمبهاي هستههاي هواپیمابر، زیردریاییناوگان
يپایگاه نظامی در نقاط مختلف جهان، از مجموعه760اي، بیش از وارهاطالعاتی و ماه

این، امریکا متحد بسیاري از برتر است. عالوهي امپریالیستی قويقدرت جنگی دیگر کشورها
هاي جنگی مندترین ماشینپیمانِ قدرتهاي امپریالیستی، نظیر انگلستان، همدیگر قدرت

مند نظیر عربستان سعودي و ترین کشورهاي ثروتجهان نظیر اسراییل، و مرتجع
کاران، و نیز، نیروهاي ارتجاعی، نومحافظهاست. در داخلهاي خلیج فارسنشینشیخ

هاي گروهی را ترین ارکان سیاسی، اقتصادي، و رسانهبنیادگرایان مسیحی و یهودي، مهم
ناك است که امپریالیسم امریکا براي حفظ و در کنترل دارند. با اتکا به این قدرت وحشت

همه در شرایطی است که، هازند. اینبسطِ منافع خود دست به هر تعرض و جنایتی می
ي متوسطِ امریکا به حاشیه تري از کارگران و طبقهکه قبالً اشاره شد، انبوه بیشطورهمان

دهند، و ي زندگی معمول خود را از دست میها و شیوهکار شده و خانهرانده شده، بی
افزایش است.بهجنایت و بنیادگرایی مذهبی روکاري،خانمانی، بدهکاري، بیبی

ي نیروهاي یافتهبستگی وسیع و سازمانش به همامقابله با این غول امپریالیستی و متحدان
یافته با این قدرت ي سازمانکه مقابلهمترقیِ امریکا و جهان نیاز دارد. طنز تلخ آن

رود، پیش میرتجعِ بنیادگرا بهالعاده مي فوقامپریالیستی در سطح جهانی توسط نیرو
هاي ي قدرتجویانههاي سلطهنوعی محصول جنایات و سیاستنیروهایی که خود به

زمان ي نیروهاي مترقی را که هماند. این امر مبارزهاستعماري و امپریالیستی در خاورمیانه
له در ساکه این مویژه آنتر ساخته است. بهباید با دو نیروي ارتجاعی مبارزه کنند، مشکل

هاي چپ، اي جریانات و شخصیتامپریالیستی نیز شکاف انداخته و پارهمیان نیروهاي ضدّ
کنند.شان با امریکا، حمایت میخاطر مقابلهراهانه از جریانات مرتجع بنیادگرا، بهگم

هاي خاطر تناقضش، بهاي قدرت و وسعتداري با همهتردید نیست که نظام سرمایه
داري افسارگسیخته با به حداکثر رساندن که سرمایهپذیر است. از جمله آناش آسیبدرونی
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سود خود و به حداقل رساندن مزد و حقوق کارگران و کارمندان و در نتیجه کاهش قدرت 
کند، هاي دولت رفاهی، خود را دچار بحران کرده و میها، و تضعیف سیاستخرید آن

تولید را دامن زده . در امریکا همین مصرف و اضافهی کمبود نوعانی که بخشی از آن بهبحر
هاي فارغ از کنترل و تنظیم دولتی را کاهش قدرت خرید کارگران و کارمندان بود که بانک

هاي اعتباري به کسانی هاي مسکن، اتوموبیل، و توزیعِ سهل کارتواداشت با پرداخت وام
طور ساختگی براي نداشتند، میزان مصرف را بهشان را ها و بدهیکه توان بازپرداخت وام

وجود آوردند. حباب، بحران پولی و بانکی را بهمدتی باال برده و پس از مدتی با ترکیدن
ي دولت در بازار و مخالفان مداخله» عقالنیت«داران که همین طرفطنز تلخ دیگر آن

هاي چند هزار اوباما با کمکگونه دولت جرج بوش و سپس اقتصاد خود شاهد بودند که چه
هاي اعتباري و صنایع اتوموبیل امریکا شدند، و ها و شرکتمیلیارد دالري مانع سقوط بانک

بحران را تا حد زیادي مهار کردند.
طور مستقیم و چه را نتوانستند مهار کنند خشم آن بخش وسیع از مردم بود که بهاما آن

»  اشغال«مه دیده بودند. جنبش نولیبرالیسم صدي هاي وحشیانهغیرمستقیم از سیاست
اي علیه قدرت قهسابي بیسرعت به دیگر شهرها سرایت کرد، تجربهاستریت که بهوال

داري را به ي شکاف روزافزون طبقاتی در کشورهاي بزرگ سرمایهلهسرمایه بود و مسا
ي سارکوزي در ي مردم اروپا، شکست غیرمنتظرهترین شکلی نشان داد. مقابلهوسیع

فرانسه، اعتراضات وسیع مردم در یونان، اسپانیا، ایرلند و بسیاري از کشورهاي دیگر اروپا، 
هاي و جنبش» بهار عربی«هاي نولیبرالی بود. حتا لیه سیاستهمگی شورش مردم ع

اي از کشورهاي عربی با شرکت جوانان، زنان و کارگران، ارتباط دیکتاتوري در پارهضدّ
هاي بزرگی بود که چِپ ها همه فرصتبا شکست ایدئولوژي نولیبرالی داشت. اینبسیاري 

گامِ اهداف خود استفاده کند و بهبرد گامها براي پیشتوانست از آندار سوسیالیسم میطرف
وجد آورد، جاي را بهکه جنبش اشغال همه فوذ خود را گسترش دهد. اما باآني نحوزه

هاي نظري و سازمانی و سیر در عالم خیال، چپ سوسیالیستی خاطر ضعفکه بهتأسف آن
هاي اعتراضی داشته باشد. ي چندانی در این حرکتدهندهنتوانست حضور و نفوذ سازمان

تواند نقش بینانه میهاي عملی و واقعدهی جنبش(هاي) اشغال با سیاستتقویت و سازمان
ها ایفا کند.م و تضعیف آنعظیمی در مبارزه علیه نولیبرالیسم و امپریالیس

هاپاسخفقدانحل؟راهکدام
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پردازانِ چپ کانادایی و امریکایی در کنفرانسی که اخیراً در تورنتو با حضور تعدادي از نظریه
مورد بحث و تجزیه و تحلیل » داريپاسخ چپ به بحران سرمایه«برگزار شد موضوع اصلی 
داري هاي نظام سرمایهاین بحران و خصلتها حول ابعاد وسیعگذاشته شده بود. صحبت

داري ماهیتاً زد. من مطرح کردم که در جمع حاضر همه قبول دارند که سرمایهدور می
بار و براي همیشه از بین ببرد، بنابراین ها را یکزاست و قادر نیست که این بحرانبحران

حل است و ي راهي اصلی است ارائهلهچه مسابهتر است به اصل مطلب پرداخته شود. آن
که در داري ندارد چرااین بحران سرمایهمتأسفانه واقعیت این است که چپ پاسخی به 

) و rational) باقی مانده و عقالنی (literalباور (آلی و ایدئولوژیک و عمدتاً لفظسطح ایده
که مشخص آنالیسم است بیکه خواستار سوسیآنکند. از جمله) فکر نمیpracticalعملی (

»  موجودواقعاً «هاي ش با سوسیالیسماکند که منظورش کدام سوسیالیسم است، تفاوت
تواند مستقر شود، و کسانی میترتیب و توسط چهچهچیست، و این سوسیالیسم به

ي کارگران و کارمندان طور عملی در مبارزات روزمرهروست که این چپ بههمیناز
هاي مبارزاتی براي اصالح نظام داري و بسیاري از حرکتهاي سرمایهولتها و دشرکت

موجود حضور چندان مؤثري ندارد. تردیدي نیست که چپ متفکر و مترقی تنها جریانی 
هاي ها و بانکداري و فجایع شرکتبوده و هست که کارکردهاي مخرب سرمایه

کند و در مبارزه با افشا کرده و میداري را هاي سرمایههاي دولتداري و سیاستسرمایه
داري بیش از هر جریان دیگري فداکاري کرده و در بسیاري کشورها بهترین نظام سرمایه

جاست که این چپ به فکران و مبارزان خود را از دست داده است. اما مشکل اینروشن
دارد، و آن رسد چیزي جز تکرار الگوهاي کالسیک بزرگان سوسیالیسم نحل که میطرح راه

کند. هاي عملیِ جدید هستند تخطئه میحلي راههایی را که در پی ارائهدسته از چپ
جهان تغییر کرده و چپ نیز باید تغییر کند. طرح چنین سؤاالتی طبیعتاً بسیاري از 

وطن را آزرده و هاي همچه بسیاري از چپحاضرین در کنفرانس را آزرده کرد، چنان
ها خواهم پرداخت، هایی که به آنکند. اما این سؤاالت و دیگر سؤالعصبانی کرده و می

پرداز آن نظریهیاطور جدي و تحلیلی و نه با عطف به اینسؤاالتی هستند که باید به
کالسیک پاسخ داده شود.

سوسیالیسم؟کدام
است؟ نظر کرد. کدام سوسیالیسم مدّال اول را با خود مفهوم سوسیالیسم آغازؤتوان سمی
که بعداً از سوي » ي گوتانقد برنامه«ي مختصر مارکس در دانیم که بر اساس اشارهمی

سوسیالیسم قرار است که فاز پایینیِ گذار به بسط یافت،» دولت و انقالب«لنین در کتاب 
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و » طبقهبی«اي که قرار است جامعه» فاز باالیی«جا از فاز باالییِ کمونیسم باشد. در این
دور از هر رقابت و دور از هرگونه به» هاي سوسیالیستیانسان«باشد که در آن » لتدوبی«

هاي فراوان شان از موهبت»توان«شان و نه »نیاز«تنها بر اساس » داشتن«طمع و تعلقِ 
قدر انتزاعی، اوتوپیک و دور از گذریم. زیرا آني عاري از تناقض بهره گیرند، میجامعه

هان امروز قرار طور جدي در دستور کار چپ در جتواند بهکه نمیهاي امروز استواقعیت
نیست. انسان بدونِ اوتوپی انسانی عاري از » اوتوپی«معنی نفی گیرد. این حرف به

توان هاي بزرگ است، اما اوتوپی چیزي نیست که بتوان به آن دست یافت، و تنها میارزش
چه جامعه گیرانه به آن رو کرد. هراومت پیقآل حرکت سیاسی و اجتماعی و معنوان ایدهبه

رود.ها، امیدها و انتظارات آن باالتر میاندازه سطح و ابعاد خواستهمانرفت کند، بهپیش
واقعاً «داریم که زمانی » سوسیالیسم«هاي متعددي از تجربه» فاز پایینی«اما در مورد 

لیستی لغو مالکیت خصوصی و ترین اقدامِ سوسیابودند. در این جوامع مهم» موجود
اشکال ) socialization» (کردناجتماعی«بود. این » اجتماعی«کیت جایگزینی آن با مال

ها و ها دولتی کردن تمامی شرکتترین آنمختلفی در این کشورها گرفت که مهم
تري نیز از جمله هاي فرعیهاي اقتصاديِ بزرگ و متوسط و کوچک بود. شیوهبنگاه

ویژه در کشاورزي تجربه شد. در هایی بهردن، اشتراکی (کلکتیویزه) کردن در بخشکتعاونی
اي کارگران دادند. مواردي نیز براي مدتی کوتاه امکان خودگردانی را به پاره

هاي ساالريراه داشت؛ برکنار از دیوانهمهاي سراسري عواقب ناهنجاري بهنکرددولتی
ریزي ملی/مرکزي/سراسريِ مند، با برنامهشر اجتماعی قدرتعظیم و ناکارآمد، و ایجاد یک ق

هاي اقتصادي، اجتماعی، و فرهنگی که امري از نظر فنی ناممکن بود (و تمامی بخش
هدر اري از منابع مادّي و مالی را بهناپذیر، بسیهست)، و با خطاهاي محاسباتی اجتناب

ریزي نیست، و تردیدي نیست که یک دولت معنی نفی ضرورت برنامهداد. (این حرف بهمی
چه و طبیعی کشور را در جهت تأمین هرمترقی ناچار است که منابع محدودِ مالی، انسانی 

کار گیرد. ماعی، بههاي اقتصادي و اجتي جامعه، و با تعیین اولویتتر نیازهايِ فزایندهبیش
سبک شوروي است). پارچه و سراسري بهریزي یکال است برنامهؤورد سچه مآن

اي ایجاد کرد و با ل و مشکالت عدیدهها با توسل به زور نیز مسائزمینکردناشتراکی
که با تفصیل طورهاي کارخانه) نیز، همانمیتههاي فاحش مواجه شد. شوراها (کشکست

همان زمانِ استالین از بین رفتند، و در جاهایی که ، در 1امدر جاي دیگري به آن پرداخته
هاي سیاسی و باقی ماندند، ماهیت خود را کامالً تغییر دادند. حال نیازي نیست که به جنبه
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اصطالح سوسیالیستی اشاره هاي بهها در این نظامساختار دیکتاتوري و سرکوب آزادي
.شود

هایی از این تجربیات الیسم چه درسي سوسیداران استقرار بالواسطهباید دید طرف
نظر دارند و حدّت و کردن مالکیت را درهاي اجتماعیهاند و کدام ترکیب از شیوگرفته

خواهند دیگر آیا مثالً میعبارتخصوصی چه ابعادي دارد. بهشدّتِ حذف مالکیت
یا امکان ها هم ملّی و اجتماعی شوند،ها و سلمانیهاي کوچک لبنیاتی، بقالیکارگاه

قبول ولیدي، توزیعی، و خدماتی را قابلاي واحدهاي تهاي خصوصی در پارهمالکیت
ها با توسل به زور و یا از طریق اقناعی باید پیش برده دانند. و آیا اتخاذ این سیاستمی

درازا ها این بحث را بهها عواقب خاصّ خود را دارند که طرح آنشود. هر کدام از این راه
ي مزدها، برابرسازي مزدها و لهاند از جمله مسائل دیگر نیز مطرحشاند. بسیاري مساکمی

هاي شغلی د و حقوق ردههاي مزهاي مختلف شغلی، و یا پذیرش تفاوتهاي ردهپاداش
تر، مهمهمهها چه خواهد بود؟ ازخالقیتهاي سازنده و تشویقي رقابتلهمختلف. مسا

سوسیالیستی در یک کشور پیاده شود، عملکرد آن در نظام جهانی که یک نظام فرض آنبه
گونه خواهد بود؟ آیا سیاستی اوتارکیک در جهت خودکفایی خواهد داشت داري چهسرمایه

طور خالصه تفاوت داري تن خواهد داد؟ بهو یا به الزامات تحمیلی نظام جهانی سرمایه
در شوروي سابق، چین، ویتنام، ها با سوسیالیسمی که نظر آنسوسیالیسم مورد

شمالی و جز آن تجربه شد و همگی به شکست انجامید، چیست؟يکره
انقالب؟کدام

خواهند سوسیالیسم را در یک گونه میداران سنتی سوسیالیسم چهکه طرفال دیگر اینؤس
در است. اما» انقالب«داران سنتی سوسیالیسم، ي طرفکشور پیاده کنند. راه مورد عالقه

این مورد نیز مشخص نیست منظور چه نوع انقالبی است. مفهوم انقالب وجوه متعددي 
دارد، از جمله یکی وجه ماهوي یعنی انقالب دموکراتیک یا انقالب سوسیالیستی، و دیگري 

که بعد از لنین وجه کمّی یعنی انقالب اقلیت یا انقالب اکثریت است. در وجه اول با آن
ها هرگز میان آمد (هرچند که این انقالبي دموکراتیک و خلقی بههاانقالبصحبت از

است. در نبودند)، توجه امروزي اغلب هواداران انقالب، انقالب سوسیالیستی » دموکراتیک«
تاثیر اوگوست بالنکی، اروپا یک مفهوم انقالب تحت1848هاي وجه دوم، از زمان انقالب

از سوي مارکس و انگلس مورد نقد قرار گرفت.انقالبی بزرگ فرانسوي بود و که بعداً
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هایی از این بحث را که ام و جنبهزمینه بحث کردهاینقبال در یک مطلب جداگانه در
گري بالنکی متکی به کنم. انقالبیود در متن تکرار میشمستقیماً به بحث حاضر مربوط می

که از نظر او چرا،ضر هدایت کندبایست انقالب را علیه نظم حااي بود که میاقلیت برگزیده
ي استبداد سیاسی و مذهبی قادر به دلیل محرومیت و زندگی زیر سلطهاکثریت مردم به

ها را هدایت کند. اما مارکس و اقلیت رهبران انقالبی باید آن،تشخیص منافع خود نیستند
را » کیمیاگر انقالب«ي این گرایانهتئوري توطئه، شان به بالنکیشیفتگیيو انگلس با همه

ریزي ي انقالبی خود را پایهمقابل نظریهمحکوم نمودند. در، که متکی به اقلیتی محدود بود
»  ي کارگراعتالي ذهنیِ طبقه«و » جنبش خودآگاه و مستقلِ اکثریت عظیم«کردند که بر 

2بود.متکی 

از انقالب روس ،روي دادنام مارکس و مارکسیسم هایی که بهکه آیا انقالباستال اینؤس
یا در ،از نوع انقالب مارکسی بودند،گرفته تا انقالب دهقانی چین یا انقالب شبانی آلبانی

که یعنی انقالب توسط یک اقلیت رهبري بودند؟ با آن،واقع همگی از انقالبات نوع بالنکی
دنبال طریق تهییج بهرگران از ها و کااما توده، اي بودندهاي وسیع تودهها همگی جنبشاین

اگر اکثریت حتاگوید می1848هاي رهبرانِ انقالب راه افتادند. انگلس نیز در مورد انقالب
ها انقالبِ یک اقلیت بود. در مورد کمون پاریس باز این، ها شرکت داشتندهم در آن انقالب

ها بعد انتقاد الرفت، ستأثیر آن بود و از کموناردها هم تندتر میرکس سخت تحتنیز که ما
3ال برد.ؤسسیالیست بودن آن را زیرکرد و سو

طبقه؟کدام
داران سنتی سوسیالیسم با که طرفاستپاسخ مانده، ایندیگري که بیي بسیار مهم مقوله

طور زند؟ بهخواهند سوسیالیسم را در یک کشور برقرار ساکمک کدام نیروي اجتماعی می
ي کارگر کدام ي کارگر است. اما این طبقهتأکیدها بر طبقهمستقیم تمامی مستقیم و غیر

شود، و آبی را شامل میاست و ترکیب و قشربندي درونی آن چیست؟ آیا فقط کارگران یقه
ي کارگر در گیرد؟ در صورت اول، طبقهسفید را نیز در بر میهایی از کارگران یقهیا بخش

تواند نقش تاریخی که دهد و نمینمیاغلب کشورهاي جهان دیگر اکثریت را تشکیل 
ش تعیین کرده اند را ایفا کند. امروزه قسمت اعظم نیروي کار جهان به فرآوري ابراي

دوم، یعنی دربرگیري کارگران اطالعات و نه فرآوري مواد مشغول است. در صورت
ي کارگر طیف بسیار متنوعی از سطوح درآمد، موقعیت اجتماعی، و سفید، طبقهیقه

گیرد و از همگنیِ بسیار ضعیفی برخوردار خواهد بود. اگر هم به ها را در بر میخواست
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ها نداریم) قشر پایینی جا کاري به صحت و دقت هر یک از این روشروش دیگري، (در این
زمان حساب آوریم، و همي کارگر بهجدا کنیم و جزو طبقهي متوسطکارمندي را از طبقه
ي متوسط اضافه ي کارگر را از این طبقه جدا کرده و به طبقهطبقهقشر باالیی و ماهر

ي کارگر چه خواهد بود؟ بقهدهی طکنیم، عواقب چنین قشربندي براي سازمان
شود که این طبقه باید در طول یم؟ گفته میاصورت چه نقشی براي این طبقه قائلهردر

تبدیل شود، اما مشخص » خودي براي طبقه«به » ي در خودطبقه«مبارزات خود از 
ي برايِ خود قرار است پس از کسب آگاهی طبقاتی چه نقشی را کنند که این طبقهنمی

داران سنتی سوسیالیسم بر این اعتقادند که این طبقه یک رسالت تاریخی ایفا کند. طرف
ي لهاز مساکنارلیسم برقرار سازد. بررا در فاز پایینی سوسیا» دیکتاتوري پرولتاریا«دارد که 

ي چرایی این هدف نیز مطرح است که باید لهرسی به چنین هدفی، مساگونگی دستهچ
ي متوسط جدید در تحوالت عالوه نقش طبقهدور از تعصبات سنتی روشن شود. بهبه

که همگی بدون استثنا جزو همین آنداران سنتی سوسیالیسم، بااجتماعی چیست؟ طرف
که شروع حالیاند، درهمیشه با تحقیر با این طبقه برخورد کردهاند و هستند،طبقه بوده

ي متوسط جدید، هاي اعتراضی تاریخ معاصر جهان، از زمان ایجاد طبقهتمامی حرکت
فکرانِ مرد و زن، هنرمندان، معلمان، و متخصصین، توسط اعضاي این طبقه از جمله روشن

دادن به بهادادن به نقش کارگران و پرابهمعنی کمدهی شده است. این حرف بهسازمان
ي کارگر نیاز به ي متوسط جدید در تحوالت اجتماعی نیست، اما طبقهنقش متناقض طبقه

ي متوسط را در تحوالت اجتماعی فکران و طبقهمتحد دارد و نقش بسیار مهم روشن
توان نادیده گرفت.نمی

االت زیر نیز ؤکارگر باشد، باید به سي ري طبقهصورت اگر هم تأکید بر نقش محوهردر
پاسخ داده شود:

کشان ي کارگر و زحمتآیا سوسیالیسم بدون مشارکت وسیع و حمایت قاطع طبقه
تواند استقرار یابد؟می

هاي مستقل کارگري بسیج شود و در جهت تواند بدون وجود اتحادیهي کارگر میآیا طبقه
کسب آگاهی طبقاتی حرکت کند؟

وجود آیند؟بدون وجود یک نظام دموکراتیک بهتوانند هاي مستقل کارگري میدیهآیا اتحا
و ي طبقات آیا یک نظام دموکراتیک بدون حمایت و مشارکت احزاب مختلف نماینده

وجود آید؟تواند بههاي مختلف میدیدگاه
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قبالً مطرح شد، االتی که ؤاالت و سؤسوسیالیسم این سداران سنتیز طرفاز نظر بسیاري ا
اي نیز طرح چنین . از نظر پارهآکادمیک و ارتجاعی هستند،رژوایی، اکونومیستیانحرافی، بو

ها را کنار بگذاریم و گر قالبحساب خواهد آمد. اما ااالتی قطعاً کفر محض و ارتداد بهؤس
هاي آلجاي رجوع به متون و احادیث به تعقّل نقادانه توسل جوییم، و ضمن حفظ ایدهبه

ها را منطقی و سازنده و نه مخرب خواهیم یافت. الؤن سبزرگ، عملی هم فکر کنیم، ای
هرحال باید امیدوار بود که در پردازان خود را دارند و بهها نظریهها و گروهتمامی این جریان

هاي گویند. مشکل اساسی بسیاري از چپاالت پاسخؤها، به این سالي اتهامات و حملههالب
معنی تفکر در قالب و چارچوب معینی متد مارکسی بهکه معتقدند پیروي از استسنتی این

ها مارکس (و براي اکثرشان لنین و یا برخی مائو) تعیین کرده است. است که به تصور آن
شود که فرد ناتوان چنین برخوردي که در واقع مغایر متد تحلیل مارکسی است، سبب می

اي این تفکر قالبی در حدي است که ی و تفکر مستقل گردد. براي پارهاز تعقل، آزاداندیش
ماندن نامید. متأسفانه باقی)ideologitis(توان آن را فلج ایدئولوژیک یا ایدئولوجایتیسمی

این مبارزان سیاسی ها سبب شده که آلها، ندیدن واقعیات امروزي، و سیر در ایدهدر قالب
نگرانِ بهبود وضعیت اکثریت مردم و بیش از هر جریان دیگري دلکهرغم آنو اجتماعی، به

اند، همیشه در حاشیه و در اقلیت محض باقی بمانند، و اثرگذاري چندانی عدالت اجتماعی
.در بهبود وضعیت مردم محروم نداشته باشند

آلترناتیو؟کدام
که دیواري بکشیم، چراها »فاز«ن این که بینیستمعنی اینزبندي تحول اجتماعی بهفا

انتها که بسیاري از عناصر یک نظم و تحول اجتماعی پیوستاري است الینقطع، مرتبط و بی
چون طیف نور است. گیرد. این پیوستار همساختار جدید در نظم و ساختار قدیم شکل می

ازد، و سرمز را از هم جدا نمیهاي آبی و سبز، سبز و زرد و یا زرد و قمثالً هیچ خطی رنگ
شود. تر میتدریج پررنگشود، رنگ دیگر بهتر میرنگیج کمتدرکه یک رنگ بهجاییدر

و » پایینی«اگر بر فازبندي مراحل توسعه اصرار داشته باشیم، باید یک فاز جدید به دو فاز 
یا ماقبلِ پایینی است، که در درون و در » مقدماتی«اضافه کنیم و آن یک فاز » باالیی«

یک فاز نیست و یک آرمان » فاز باالیی«افتد. بگذریم که داري اتفاق مین سرمایهدورا
سوي آن تر بهتر و بیشدهد که باید بیشآل را نشان میاوتوپیک است که تنها جهت ایده

ي بشري به آن برسد، کامالً سوسیالیسم نیز، هر زمان که جامعه» پایینیِ«حرکت کرد. فاز 
گونه که عناصري از فاز داري نخواهد بود. هماننظام سرمایهعاري از ساختارهاي 

ان داري نیز در دورشوند، عناصري از سرمایهداري آغاز میسوسیالیسم در نظام سرمایه
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تري کنند، رفت بیشچه ساختارهاي سوسیالیستی پیشمانند و هرسوسیالیسم باقی می
کنار از ضرورت حفظمثال برد. برايتر خواهند شرنگدارانه کماین ساختارهاي سرمایه

ها باقی ها، و پاداشهاي سازنده، خالقیتي رقابتلههایی از مالکیت خصوصی، مساجنبه
از هر کس به «رفرمیستِ بزرگ فرانسوي عبارت معروف -مانند. لوئی بِالن، سوسیالیستمی

ار گرفت، را در رابطه ک، که بعداً مارکس نیز آن را به»کس به حد نیازشش به هراحد توان
درستی باور داشت که داري مطرح کرد. او بهدر نظام سرمایه»رقابت«يلهمسابا 

شان ها بر اثر نوع پرورشجا که توان انسانداري بر بنیان رقابت استوار است و از آنسرمایه
سعی 1848بازند. او در جریان انقالبامکان در این رقابت میبا هم متفاوت است، افراد کم

کردند، کار میکمک همرا که افراد یک حرفه با هم و به»هاي اجتماعیکارگاه«ي کرد ایده
که او شکست خورد، این واقعیتی است که براي رقابت سازنده، امکانات و آنپیاده کند. با

وجود ر جوامع مترقی این امکانات را بهرو اگهمینهاي کمابیش برابر الزم است. ازتفرص
آورند، رقابت امري سازنده و ضروري براي تحول اجتماعی خواهد بود.

امان براي ي بیهرصورت هدف این فازِ مقدماتی براي نیل به فازِ سوسیالیستی، مبارزهبه
ی و جهانی است. این اصالحات داري در سطوح ملایجاد اصالحات رادیکال در نظام سرمایه

هاي داري افسارگسیخته، کنترل و تنظیمه مقابله با سرمایههاي متعددي دارند از جملجنبه
ها، استقرار کردن بانکدولتی بر عملکرد انحصارات مالی، بانکی، تولیدي و خدماتی، ملی

گیري یک نظام مالیاتی جدي، تأمین حق کار، تأمین آموزش و بهداشت همگانی، پی
تر کردن توزیع، و ه عادالنههاي قاطع حفاظت از محیط زیست، تالش براي هرچسیاست

بر ات تولیدي و خدماتی مبتنیبرقراري دموکراسی صنعتی در تمام نهادها و مؤسس
ها.گیريمشارکت وسیع کارکنان این واحدها در تصمیم
در قالب یک نظام دموکراتیک اي تنها روندهواضح است که چنین اصالحات رادیکال و پیش

دیگر عبارتزین حقوق بشر میسر است. بهطلبانه و مواريبر عدالت اجتماعی و برابمبتنی
نیز شرط چنین اصالحاتی است. ایندموکراسی رادیکال پیشالاستقرار یک نظامِ سوسی

تري از چه بیشهاي مترقی در تعداد هراندن دولتقدرت رسخود متکی به مبارزه براي به
ادها خواهانه را در سطح ملی و نیز در نهترقیهاي کشورهاي جهان است که بتوانند سیاست

ي نوبههایی بهپیش برند. واضح است که استقرار چنین دولتالمللی بههاي بینو سازمان
دهندگان مترقی در این کشورهاست، و این نیز به میزان موفقیت وجود رأيخود متکی به

ي ارتجاعی بستگی دارد.مقابل نیروهااکثریت مردم درجریانات چپ و مترقی در جلب 
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نظر رسد. اما اگر ی بهاند رویایتومیحتاتردیدي نیست که این راهی بسیار مشکل است، 
داري اصطالح آلترناتیو دیگر، یعنی امید به سرنگونی نظام جهانی سرمایهاین را با تنها به

آن تر از که عملیبینیم االت باال)، میؤبه ساقلیت مقایسه کنیم (با توجه توسط انقالبِ یک 
به ماهیت خود، دولت سرمایه است و منافع آن داري بنااضح است که دولت سرمایهاست. و

هاي متشکل خواه، جنبشکند، اما هر اندازه که نیروهاي ترقیرا نمایندگی و تأمین می
ازه اندهمانهتر باشند، بداران محیط زیست قويکارگران و کارمندان، زنان، جوانان، و طرف

د غالب کاري به رونثباتکنند، و بالعکس. در شرایطی که بیتر مینفوذ سرمایه را ضعیف
روند، به خیل هاي تأمین اجتماعی تحلیل میمی با پوشششود و کارهاي دائتبدیل می

تر شده و مبارزات طبقاتی اوج ي فقیر و غنی گستردهشود، و فاصلهکاران افزوده میبی
بینانه و عملی این نیروي عتواند با طرح شعارهاي واقیکالِ عقالنی میگیرد، چپ رادمی
دهی کند.گسترش را سازمانبهرو

جاي سیر در خیاالت، با کمک دیگر نیروهاي مترقی دست به اگر نیروهاي مترقی چپ به
کل شتدریج بهتواند بهگسیخته بزنند، این آلترناتیو میداري لجامجنبش عملی علیه سرمایه

گونه که بسیاري اي پیش رود. این نیز واضح است که همانجویانهدموکراتیک و مسالمت
هاي فراوانی نیز از اصالحات خورده داریم، تجربههاي شکستها از انقالبتجربه

دموکراتیک در جریان مبارزه و یا در هاي سوسیالریم. بسیاري از تجربهخورده داشکست
ها درس اند، که طبعاً باید از آندور افتاده و به راست کشیده شدههاي خود قدرت از آرمان

روي جریانات شکست و راستآموخت. نباید فراموش کرد که از جمله دالیل
ي سیاسی و حضور مؤثر چپ رادیکال در صحنهدموکرات در اروپا و کانادا، عدمسوسیال

ي سیاسی که قادر باشد حنهمبارزات دموکراتیک بوده است. در غیاب یک چپِ قوي در ص
به تعادلی بین جریانات سیاسی مختلف بر قرار کند، جریانات مرکز و میانه براي بقاي خود

هاي دموکراسیموکراسیِ رادیکال، برخالف سوسیالدشوند. سوسیالراست کشانده می
داري است.گیرِ عملی براي گذر تدریجی از سرمایهي پیش مبارزهاموجود، هدف

تاکید » خودآگاه«، و»اکثریت وسیع«، »مستقل«هاي انقالب اجتماعی مارکسی بر واژهاگر
پیوندد؟ چنین جنبشی میگونه و در چه روندي اکثریتِ وسیع آگاهانه بهدارد، چه

الي ال را شاید بتوان از البهؤام، پاسخ این سي نیز اشاره کردهکه در جاي دیگرطورهمان
گ مارکسیست، آنتونیو گرامشی دریافت. گرامشی بر این باور بود هاي تئوریسین بزرنظریه

آغازیدن به ساختن نظمی نوین …ي کهن (نظم موجود)تنها راه تخریب جامعه«که 
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هژمونی ارك ایجاد ضدّي سرنگونی رژیم قدیم، که از پروسه تدنظم نوین نه از لحظه». است
،ریزي کردگرامشی مفهوم هژمونی را پایهشود. بر علیه آن و در اوج قدرت آن رژیم آغاز می

فکران ارگانیک هر طبقه نقش فکران تأکید کرد. روشنو در آن بر نقش سیاسی روشن
ي اعتقادي و نهادي و روابط اجتماعی را دهی نظم جدید را بر عهده دارند و شبکهسازمان
دهند.گسترش میهژمونی را بسط و مقابل هژمونی حاکم، ضدّکنند و دردهی میسازمان

داري سر نیامده و بشر راه درازي براي این راه طبیعتاً راهی طوالنی است. دوران سرمایه
راه با دیگر نیروهاي مترقی جایگزینی آن در پیش دارد. نیروهاي چپ هر کشور، هم

کش و بینانه و مترقی در جهت بهبود شرایط اکثریت زحمتهاي واقعتوانند با سیاستمی
یاري نیروهاي مترقی در دیگر استقرار دولت مترقی در کشور خود مبارزه کنند، و با هم

المللی پول، بانک جهانی، المللی، از جمله صندوق بینکشورهاي جهان نهادهاي بین
انحصارهاي خواهانه و ضدّهاي ترقیسازمان تجارت جهانی را در جهت سیاست

خواهانه پیش روند.سوي فازهاي آرمانی و عدالتهتدریج بداري سوق دهند، و بهسرمایه

استکاناداتورنتودریوركدانشگاهدرسیاسیعلوماستادرهنما،سعید
هایادداشت

انداز ي چشمابتدا در مجله"شوراها و توهم کنترل کارگري"ي فارسی مقاله ترجمه.1
ي آن در هاي عمدهبخش1380در پاریس منتشر شد، و در سال1373، بهار 13يشماره
ي کارمزد، جلد سوم در تهران انتشار یافت.مجله

حسن مرتضوي، در لئو پانیچ، کالین لیز، مانیفست پس از يمانیفست کمونیست، ترجمه.2
290، ص 1380سال، انتشارات آگاه، 150

، مجموعه آثار مارکس انگلس، 1881فوریه 22مارکس به دومال نوي ون هویسينامه.3
67-65، ص 46جلد 
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علیهجنگوقدرتشناسیآسیب
فقرا

مزدك دانشور

ستمتحتاجتماعی-اقتصادينظرازکهراافراديکهباشدنظرمدّ بایدهمیشهنکتهاین
وبومیانزنان،چونستمتحتهايگروهدیگرکناردرتواننمیسادگیبهاند،گرفتهقرار

اهمیتازسومجهانبهمربوطهايبنديطبقهدرکهگروهی(سهپوستانرنگین
معمول،بیانبهیاطبقاتیاختالفیدگانِدستمکهگفتبایدبلکهقرارداد؛برخوردارند)

ي»زیربنا«حقیقتدرشوند؛میمحسوبفقیراجتماعی-اقتصادينظرازکهافرادي
ي»روبنا«يکنندهبیانها،گروهدیگرکهحالیدردهند؛مینشانراسرکوبفرایند

شود.میمشروطومقیدزیربناباعمیقاً نژاديوقومیجنسیتی،سرکوبزیرااند.سرکوب
يستارهیککهاینواستمسالهیکباشدپوستسیاهتاکسیرانندهیکفرد،کهاینمثالً 

خانگیکارخدمتعنوانبهزنیچنینهمبهاست،دیگرييمقولهباشدپوستسیاهفوتبال
کهآنتاباشدسرزمینازشدهراندهايبومییاباشد.کشورشاولبانويکهزنیتاکندکار

ملک.صاحبايبومی
برزیل) در رهاییبخش (االهیون باف کلودویس و باف لئونارد

صورت مستقیم و غیرمستقیم با ي ما بههمههایی که تعریف رنج و خشونت، یعنی واقعیت
بیان و سختی قابلدرك و بهملموس و قابلراحتی آن درگیریم، سهل و ممتنع است: به

که وارد شدن به ذهن دیگري و برخورداري از حسّ او ناممکن است. در توضیح است. چرا
، بلیغانه یا با بیانی وابسته است که دردمندبه خودِ رنج بلکه بهنه » درديهم«همین راستا 

نمایاند.گذارد و علت آن را به مخاطب مینمایش میآورد و یا بهزبان میناکامی آن را به
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یعنی آن شکلی از خشونت که در افواه عامه خشونت )intentionalخشونت عامدانه (
Paulشود، گویی از نظر پل فارمر (نده میدانسته شده و عامل اصلی درد و رنج خوا

Farmerاش در مکتب خشونت ساختاري (فکران) و دیگر همstructural فقط بخشی از (
انی چون خود را این شناسي انسانشود. او وظیفهتعریف عامل درد و رنج محسوب می

کنند؛ تا معلوم بیان فردي و ماتریکس اجتماعیشان را معطوف بهال تحقیقؤداند که سمی
هاي فردي ترجمه توانند به دردها و رنجاي میشود که چه وقایع و فرایندهاي اجتماعی

که با چه سازوکاري طیفی از نیروهاي اجتماعی (از فقر گرفته تا نژادپرستی) شود و یا این
عمل، اکثر سیاسی در-گونه فشارهاي اقتصاديند. یا چهپذیري فردي تجسد میدر تجربه

هاي چنین خطر بیماريکشیدن تا مورد تجاوز واقع شدن) و همشکال رنج (از گرسنگیا
کنند.ونی (از سل تا ایدز) را متعین میانگلی و عف

این توجه پل فارمر به ساختاري بودن عاملِ درد و رنج است که او را به هاییتی کشانده 
شکال فقر پیوند خورده است هاي اخیر خشونت سیاسی به بدترین ااست. محلّی که در دهه

وپنجه نرم کردن افراد را با رنج جانکاه ببیند. ادواردو گالیانو، تواند دستو انسان می
و در اوج دیکتاتوري دوالیه (معروف به 1973گراي آمریکاي التین در سال ي چپنویسنده

-ه هاي علمیهاییتی فقط در افسانمزدهاي قانونی در دست«سیما!) نوشته بود: دکتر بچه
تر زارهاي قهوه از این هم پایینمزدهاي واقعی در کشتاین، دستوجودگنجد. باتخیلی می

»…سنت در روز در تغییر است15تا 7بوده، از 
ل انسانی (از امید ) که با طیفی از مسائHuman Suffering Index(هاي رنج انسانیشاخص

رسد و در مورد هاییتی به حداکثر خود میشود،به زندگی تا آزادي سیاسی) سنجیده می
ها کنند و آنفقط سه کشور در جهان هستند که در حدود هاییتی شوربختی را تجربه می

اند!هم البته درگیر جنگ داخلی
هاياي تجربیات مستقیم خود را در ترکیب با نظریهصفحه402پل فارمر در این کتاب 

ب اي که در کتادهندههاي توضیحکه نظریهدچنرخشونت ساختاري شرح داده است. ه
گر، بلکه از دل ترکیب عنوان یک فراروایت منسجم و توجیهبهکار گرفته شده است نهبه

ي مشارکتی شناسان، مشاهدهچون دیگر انسانمنطقی مشاهدات برآمده است. پل فارمر هم
صورت یک پزشک بلکه بهعنوان یکتنها بهان روش کار خود برگزیده است و نهعنورا به

مددکار اجتماعی تالش کرده است که با تجربیات زندگی واقعی فرودستان هاییتی پیوند 
آمده » شاهدِ بردبار«بخورد. تجربیات و شواهد دست اول او در بخش اول کتاب موسوم به 
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ي فقر و نتایج آن در ي تطبیقی تجربهاست. او در این بخش به توصیف و سپس مقایسه
گذارد. در قسمت دوم پردازد و هاییتی را در مرکز این پژوهش میي جهان میار نقطهچه

کند تا به نکاتی که تالش می» ي حقوق بشرلهنگاه یک پزشک به مسا«نام کتاب بهاین 
بپردازد.هاست، هاي طب امروزه در کاهش درد و رنج انساننظرش محدودیتبه

صیف اثر عوامل اقتصادي و ها براي تورین نمونهاین کتاب در کلیّت خود یکی از بهت
هاي عفونی خواند) بر ایجاد بیماريچه او خشونت ساختاري میاجتماعی (یا آن-سیاسی

علت شود که بهجویانی آورده میدر این کتاب مثالی از پناهچون ایدز و سل است. حتا
یدز مبتال هستند در بدترین اند و چون به اخشونت سیاسی از هاییتی به آمریکا پناه برده

شوند. شرایط قرنطینه در گوانتانامو (پایگاه نظامی آمریکا در کوبا) مجبور به زندگی می
وردها آگذارد و دست(فارمر البته در همین مثال گامی به آن سوي دیوارهاي گوانتانامو می

دهد.) شرح میشاهاي کوباي کمونیست را در غلبه بر ایدز و کمک به بیمارانو موفقیت
هاي ل نژادي و فقر و حرص شرکتفقط مسائر خاص نشان می دهد که نهطواین مورد به

هاي ل ژئوپلتیک و سیاستمسائکشی از کارگران که حتابهرهچندملیتی قهوه براي
ها دامن بزند.تواند به درد و رنج انسانمهاجرتی دیگر کشورها می

ي خدمات بهداشتی، تبدیل شدن سالمت نولیبرال در زمینههاي ال بردن نظریهؤاو با زیر س
دهد که با آوردن کند. او نشان میخرید را تقبیح مییک حق اساسی بشر به کاالیی قابلاز

ي اي در زمینهگیري معیار دوگانهي پزشکی ما شاهد شکلفایده به عرصه-ترازوي هزینه
میرند که در هایی میراد از بیماريحقّ بشر خواهیم بود. زیرا در کشورهاي فقیر اف

هم به درمان است. این نوع نگاه باعث شده است که پل فارمر متمرفه کامالً قابلکشورهاي
چنینی بر اقتصاد سیاسی، که با تأکید اینچندبخش شود. هرهواخواهی از االهیات رهایی

ی که براي مخفی کردن شناسان مکتب انتقادي متعلق است، نامتر به انسانپل فارمر بیش
آید.کار میکمونیست بهشدت ضدّمارکسیستی در آمریکاي بههاي گرایش
اب چه باعث شد که این کتاب را مناسب معرفی ببینم، فراروایتی است که در این کتاما آن

فقط نولیبرالیسم را در هاییتی کار گرفته شده است و نهشدن سالمت بهبراي نقد کاالیی
شناسان مکتب توان با کمک آن به ساطور نقد نواخت. انسانخاورمیانه نیز میبلکه در 

صورت و سپس کل را بهبه کل روندبا روندي دیالکتیکی ابتدا از جزاند تاانتقادي در تالش
شود که ما چنین روشی براي نقد موضوعات باعث میچشم خواننده بکشانند. اینانتقادي به
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دیده بگیریم. حق این است که هاي زمینی نباشیم و امور نو را بهآیهبندتکرارکنانِ ترجیع
این مکتب جز در گسترش خود زیست نتواند کرد.

ي باال معرفی کتاب زیر است:نوشته
Paul Farmer. Pathologies of Power: Health, Human Rights, and the New War on
the Poor, Berkeley: University of California Press, 2003. 402 pp.

با استفاده از این نوشته:
JEFF MASKOVSKY, American Anthropologist, Vol. 107, No. 2, June 2005. pp
282-283
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داري ناب یا ماتریکسسرمایه
فروغ اسدپور

بینیم از دوگانگی، ابهام و رازآمیزي را می1»ماتریکس«بار فیلم هنگامی که براي نخستین
واب و بین خراه قهرمانان فیلمشویم. ما نیز همخوش سرگیجه میجهان انسانی دست

دو جهان واقعی است؟ جهانِ ماتریکس یا جهان یک از اینخوریم. کدامبیداري تاب می
اش تالش دارند به و دوستانمورفیوسي انسانی و سرنوشت تراژیک بشریت کهشدهویران

، قهرمان فیلم را به دنیاي واقعی نیودیگر شورشیان،و مورفیوسدیگران نشان بدهند؟
ي کامپیوتري که قرار بود ابزار کار ابیند ماتریکس یا برنامهجایی که میگردانند، همانبازمی

اش به قدرقدرتی مهیب تبدیل شده، از تن و انسان باشد و حاال خود بر فراز سر آفرینندگان
بلکه » آینددنیا نمیدیگر به«هایی که کند؛ انسانها براي بقاي خود استفاده میجان انسان

خواهد ـ گونه که او میزارهاي کاشت و برداشت انسان از سوي ماتریکس ـ و همانکشتدر 
ها ها شده و آنبیند ماتریکس میانجی پیوند بین انسانجایی که میآیند. همانوجود میبه

ها ظرفی شده است براي تن آدماي که گونهنحوي باورنکردنی مسخ کرده است، بهرا به
ها فرو رفته و خود را از چشم در صورت لزوم بتوانند در آن» ماتریکسهاي عامل«که این

پوشاند و از سوزش و درد اش را میهايهمه چشمبا دیدن ایننیوشورشیان پنهان سازند.
اش این هايگوید علت درد در چشمبه او مینیوراهنمايمورفیوسکند. ها گالیه میآن

ها ببیند. عضالت و اده کند، عادت ندارد با این چشمها استفاست که عادت ندارد از آن
هاي او آیند. چشموري و نبرد نمیآکار جنگنیز ضعیف هستند و بهنیوهاي تنماهیچه

باید از نو به باز بودن و دیدن عادت کنند، عضالت او باید تمرین جنگ کنند، مغز او باید با 
ها ممکن هستند و قضاوت کند که ناممکنهاي ماتریکس برود و هشیاري به فراسوي آموزه

ي ساکنین ماتریکس فقط چون همهداند که او هماصوالً نمینیوتوان غلبه کرد.بر موانع می
چون دیگران در زندان زاده شده است و یک برده است، فقط یک زندانی است. او نیز هم

کند. در زندانی به بزرگی میاش نکشد و اصوالً حسبیند، آن را بو نمیناچار زندان را نمی
حال پرسشی در ذهن دارد که خواب شبانه را بر او اینپندارد و باماتریکس خود را آزاد می
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تواند بداند داند که چیزي در این جهان وارونه و اشتباه است اما نمیحرام کرده است. او می
کشاند. سوي او میبهرا مورفیوسهاي او است کهآن چیست. همین کالفگی و بیدارخوابی

دهم. حقیقت همان دیدن گوید من فقط حقیقت را به تو نشان میبه او میمورفیوس
شناسانم اما انتخاب رفتن بزك واقعیت بردگی تو و بشریت است. راه را به تو میعریان و بی

هستی، س که تو زندانی ماتریکاستآید. حقیقت ایني خود تو برمیدهبه این راه فقط از عه
کند و براي همین باید شتاب بکار بزنیم. که زمان همیشه علیه ما عمل میاستحقیقت این
کنارهاي زندگی ما حضور ي گوشهدر همه» این ماشین در خود و براي خود«ماتریکس 

زا براي آن کند و ما فقط منابعی انرژي، ما را کنترل می»پردازیموقتی مالیات میحتا«دارد 
اش چشم دنبالوار بهافتد و مفتون و شیفتهمی»زنی«اش به در خیابان نگاهیونهستیم. 

خواهد تا مراقب رفتار خود در ارتباط با مینیوزند و ازبه او نهیب میمورفیوسدوزد.می
ها شان به تصرف ماتریکس در آمده است. اینشده باشد که تن و جاناین موجودات مسخ

باشند که مؤدبانه » وکیل و دکتر و معلم«هاي ه یا مردانی با شغلتوانند زنی فریبندمی
ها همه بخشی از ماتریکس این». پردازندمالیات هم می«کنند و پشت چراغ قرمز توقف می

هاي چشم«چه که حاال با از آننیوکشند.اند و براي دفاع از آن اگر الزم باشد او را میشده
افتد، فریاد ران میوَگیرد، سرش به دَاش میست، نفسبیند وحشت کرده ااش می»مسلح

خواهم بروم. اما بازگشتی در کار نیست، جاي قبلی بازگردم، میخواهم به همانزند میمی
اش به او برگشت که واقعاً بیناییداد کند. همیناش را عین آزادي قلمتواند از نو اسارتنمی

ي انتخاب گذشت دیگر بازگشتی که از آستانهین، هم»از بیرون به درون رفت«که و همین
».برگشت گذاشته استقدم در راه بی«اش متصور نیست زیرا براي

داري ناب همان ماتریکس است که دیدارش راه بر نفس آدمی ي سرمایهي جامعهنظریه
یم، با بندد. ما که به ایدئولوژي فردیت آزادمختارِ بااراده در نظام بازاربنیاد عادت دارمی

باري که تحت حاکمیت آن داري ناب و دیدن بردگی ذلتچشم گشودن بر واقعیت سرمایه
پوشانیم. این چه تصویري است که براي ما ترسیم مان را میهايباید تاب بیاوریم، چشم

که در این نظریه بر ما بازگو شود؟ ممکن نیست. اما حقیقت سرمایه همین استمی
هاي زار و رنجورمان را به دیدن عادت بدهیم و تنمان را بهيشود، باید چشمهامی

جنگیدن.
ها داري ناب منطق ساختاري سرمایه و چیرگی آن را بر جامعه و انساني سرمایهجامعه

که هیچ مقاومتی در برابر جبر این منطق انجام نگیرد. این فرض دهد با این پیشتوضیح می
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الي سرمایه تیزتر و خطرات چیرگی کامل و مطلق آن را نظریه حساسیت ما را در برابر هیو
کند. این نظریه حقانیت چیرگی آور توصیف میاي وحشتگونهبر هستی اجتماعی ما به

اقتصادي سرمایه را بر زندگی اجتماعی بشریت امروزي به پرسش -بازارها و منطق کاالیی
هاي طبیعت و و مصرف داراییها را در تولید و توزیعي آنکنندهگیرد و نقش هدایتمی

داند. ها میي آزادي واقعی انسانکنندهآور و نابودبشریت کامالً مخرب، ناعادالنه، اسارت
اي مربوط به ساختار عمیق یا منطق درونی داري ناب نظریهي سرمایهي جامعهنظریه

آمده است دست ایه بهبا جدي گرفتن مدعاي مارکس در پیوند با سرم«سرمایه است که 
2».افزا استکه سرمایه اساساً همان ارزش خودگستر یا ارزش خودارزشاینبرمبنی

داري ناب اشاره ي سرمایهشدگی کامل در جامعهافزایی ارزش به وضعیت شئخودارزش
دارد.

چیست؟شدگیشئازمنظور
شود: میشدگی تامّ و تمام همان وضعیتی است که در ماتریکس تا حدودي نشان دادهشئ

شدگی اقتصادي وضعیتی است که عاملیت انسانی ما در ماتریکس بلعیده شده است. شئ
شوند. منظور هاي اقتصادي میکاال و پول در آن میانجی روابط اجتماعی بین عامل

بیانی روابط اجتماعی شود، یا بهبین اشیا برقرار می» روابط اجتماعی«که در بازار استاین
ي بازاربنیاد دارد، شدگی اقتصادي داللت بر جامعهیابند. شئجسمانیت می»اشیا«در این 
هاي انسانی اقتصاد را براي حداکثر سودآوري هاي عاملاي که نیروهاي بازار کنشجامعه

شدگیِ کامل قانون ارزش ي شئنظر آلبریتون، مارکس با فرضیهبهکنند. سرمایه هدایت می
شدگی هاي تاریخی او بسیار متفاوت است. او شئد که با بحثکنتدوین می» سرمایه«را در 

یا » ن صرف مقوالت اقتصاديحامال«يمثابهها بهي انسانرا با توسل به استعاره
شدگی توصیف وضعیتی است که در کند. شئبررسی می» یابی مقوالت اقتصاديتشخص«

یروهاي اقتصادي تبدیل ن» حامالن«چارچوب آن منطقِ ساختاري سرمایه، اشخاص را به 
عنوان کاال، ارتباط برقرار شود، که بین این اشیا، بهبراي این«نویسد: کند. مارکس میمی
هم رابطه برقرار ت باشان در دست این اشیا اسعنوان اشخاصی که ارادهها باید بهبانان آننگه

ارزش «يمثابهه را بهبرد تا بتواند سرمایر میکاها را بهمارکس این استعاره3».…کنند
پردازي کند. شدگی تامّ و تمام ـ نظریهدر سطح عالی تجرید ـ سطح شئ» خودگستر

هاي انسانی اقتصاد و حیات اجتماعی شود عاملزمان اجازه داده میسطحی که در آن هم
ها در این جامعه اعضاي خود را با تبعیت کامل از منطق سرمایه بازتولید کنند. انسان

اقتصادي سرمایه به طبقات -کاالییعلت کارکردهاي منطقبهل و مطیعی هستند که منفع
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ي ي کارگر)، سود (طبقهاند و هر طبقه با دریافت مزد (طبقهاي تقسیم شدهگانهسه
نظر آلبریتون کند. بهمین) خود را بازتولید میزي صاحببها (طبقهدار) یا اجارهسرمایه
شدگی دارد: شود داللت بر شئه در این فرمول نمایش داده میک» ارزش خودگستر«مفهوم 

’M-C…P…C’-Mهاي سپهر ها و ستادهکه تمام نهادهاستمعناي این. زیرا این فرمول به
شان ها با هم و تبدیلهاي کاالیی، ترکیب آني پولی ـ خرید نهادهاقتصادي جامعه (سرمایه

اند و کسب سود از راه فروش کاالها) کاالیی شدهي کاالیی در فرایند تولید، وبه سرمایه
4یابد.دورپیمایی سرمایه بدون کمک عوامل فرااقتصادي گسترش می

چون ماشینی متشکل از افراد انسانی است که کاالها داري ناب همي سرمایهپس جامعه
میان کنند، در این ماشین کاال و پول میانجی روابط اجتماعی هم وصل میها را بهآن

فرما است. این جامعه، یا حکمشدگی کاملشوند. در این جامعه شئهاي انسانی میعامل
شود که در سطح نظریه فقدان دخالت پردازي میبیانی این ماشین، هنگامی دقیقاً نظریهبه

صورت درك عملکردهاي این اینفرض خود بدانیم. درش را پیشابیرونی در سازوکارهاي
چهماشینی که از ما براي سودآوري هرممکن خواهد بود، » و براي خوددر خود«ماشین 

کند. هیوالیی که جسم ما را تصاحب کرده است و از حلق و گلو و زبان تر استفاده میبیش
گی عملکرد گونهداري ناب چي سرمایهي جامعهکند. نظریهگفتن استفاده میما براي سخن

که با هیچ نیرویی بیرون از خویش برخورد ندارد به ما هنگامیسرمایه و ذات آن را به
که تحت چیرگی کامل این صورتیدهد که زندگی اجتماعی درنشان میشناساند و می

منطق باشد به چه شکل خواهد بود.
داريسرمایهيجامعهنظريپردازشبرايکنندهقانعياتوجیهتاریخیلحاظبهآیا

وبربیانبهنظریهاینآیادارد؟وجودایهسرممنطقپیرامونبحثاصوالًوناب
گذاردنسایهدروواقعیتازايگوشهيسویهیککردنبرجستهمعنايبه

نیست؟دیگرهايگوشه
خ به بخش دوم آن منفی. براي پاسخ به بخش نخست پرسش باال مثبت است و پاس

ي ي روزمرهچیز به تجربههرازتوانیم پیشت پرسش باال میگویی به بخش نخسپاسخ
تر جوامع به بازارهاي بیشچهداري و وابستگی هرتعمیق سرمایهخودمان رجوع کنیم. با

جهانی و هدایت زندگی این جوامع توسط این بازارها، ما نیز شاهد گسترش و تعمیق 
5ها بر زندگی خود هستیم.آنتاثیرات
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ي رشد ناموزون در طول حیات رغم تجربههتوان متوجه شد که بتر میي دقیقبا مطالعه
این پدیده از سر گذرانده است، هاي متفاوتی که داري و شکلسرمایهيصد سالهسی
داري زمان نیروهاي خاص ثابتی نیز وجود دارند که روابط اجتماعی در جوامع سرمایههم

بخشی تامّ و تمام نبوده اگر این همگونی و وحدتااند، حتو متحد کردهگوناگون را همگون
رغم ناکامل اقتصادي سرمایه به-باشد. این نیروهاي خاص ثابت، یعنی منطق کاالیی

سود به کمهاي تولیدي مثالً حرکت سرمایه از شاخه«اند، شناساییشان قابلبودن
منطق 6».…ها متناسب با تغییرات عرضه و تقاضاهاي پرسود یا مثالً نوسان قیمتشاخه

سازد، هاي کار و تولید را تابع خود مینحو خودگستري فراینداقتصادي سرمایه به-کاالیی
گی اجتماعی را زیر نفوذ خود یابد، دیگر سپهرهاي زنددر سطح جهانی گسترش می

ر که تأثیر متقابل این نیروها بحالیدهد، دراجتماعی دیگر را شکل میآورد و نیروهايدرمی
رغم اقتصادي که به-علت وجود این منطق کاالییترتیب بهاینبهتر است. منطق سرمایه کم

پردازي این داري دوام آورده است امکان نظریهسان سرمایههاي گوناگون و نایکشکل
جا داري ناب وجود دارد. از آني سرمایهي جامعهسخت در قالب نظریهنیروي دیرپا و جان

ي ماعی در این جامعه هستند و بر همهمندترین نیروهاي اجتکه این نیروها قدرت
ي دیگر نیروهاي اجتماعی گذارند و از همهسپهرهاي دیگر زندگی اجتماعی تاثیر می

معناي برجسته کردن ها بهي آنپردازي دربارهاند، پس نظریهاستقالل درخوري کسب کرده
بشریت امروزي را جا که این نیروها هستی اجتماعی اي از واقعیت نیست. از آنصرف گوشه

در معناي روشنایی انداختن بر سازوکارهاي اصلیها بهپردازي آندهند نظریهشکل می
آمیزي ه درهمنحوي عامدانضمن ما در این سطح از تحلیل بهداري است. دري سرمایهجامعه

ایم تا در سطوح دیگر تحلیل نیروهاي دیگر با سرمایه را از بررسی خود کنار گذاشته
داري و تحلیل تاریخی) نیروهاي دیگري را که در لیل مراحل گوناگون حیات سرمایه(تح

نحو بهتري بررسی کنیم.هستند بهتعامل و کشاکش با منطق سرمایه
ساخته بیان آلبریتون نوعی پردازش نظري پیشناب بهداري ي سرمایهي جامعهنظریه

معنا ایند ریشه در تاریخ دارد. بهخومارکس است کهيسرمایهنیست بلکه نوعی پاالیش
ي ي جامعهضمن نظریهنگارش نبود. اما درنوزدهم قابلکه این کتاب پیش از قرن

اي است ي تاریخاً موجود هم نیست، جامعهااي مربوط به جامعهداري ناب، نظریهسرمایه
داده و کامل کنندگی سرمایه در سطح تاریخ را در سطح نظریه امتداد مجرد که خودشئ

اي مجرد است که داراي جایی معین در زمان و مکان تاریخی نیست. کند. پس جامعهمی
است 7»جهانی«نحو مجردي لحاظ مکانی بهداري ناب است که بهي سرمایهمعهیک جا
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در معناي تجارت » خارجی«در نتیجه داراي هیچ بُعد «یعنی فضایی بیرون از خود ندارد و 
دانیم که المللی نیز نیست. میالمللی یا سیستم پول بینگذاري بینسرمایهالمللی، بین

ها دانیم که این بحرانمیشود اما نهاي ادواري میخوش بحراناي دستچنین جامعه
دانیم که دانیم. میشان هم چیزي نمیافتند و از مدت دوامبار اتفاق میگاه یکچندهر
توانیم پیشاپیش از است اما نمیسمت تمرکز و تراکمیی بههااي داراي گرایشین جامعهچن

ه زمانی این چنین نخواهیم دانست که چشدّت و حدود و میزان آن چیزي بدانیم و هم
ي چون جامعه8».به بروز انحصار توسط چند شرکت معدود بشودتواند منجرگرایش می

شود پس آغاز و پایانی هم در داري ناب از لحاظ تجربی در هیچ کشوري یافت نمیسرمایه
معناي ضرورت میرایی آن هي سود بمعناي تاریخی بر آن متصور نیست، اگرچه نرخ کاهنده

ودمحوري گی کامل این جامعه و سشددلیل شئدانیم که بهضمن میاست. در
زمان به آورد و همدست میکه سودش را از استثمار کار بهي حاکم بر آنگسیختهعنان

9تفاوت است، حتماً در برابر آن مقاومت خواهد شد.هاي انسانی کامالً بیزنیا

وجودبدونناباقتصاديجامعهیکيمثابه(بهنابداريسرمایهيجامعهينظریه
مراتبیسلسلهيرابطهعنايمبه–افرادبینقدرتشخصیروابطگونههیچ

برايکارگريهاياتحادیهیادولتیهايدخالتیاـکارمحلدرقدرتبرمبتنی
اقتصاديينظریهباتفاوتیچهآن)غیروسرمایهسازوکارهايکردنمحدود
پردازينظریهرااقتصادهادخالتقبیلاینازتجریددرنیزآنکهداردمتعارف

کند؟می
شده به و شئکامل رویکردي ابزارانگارانه، تکنیکی ور طي اقتصادي متعارف تقریبا بهیهنظر

چون اموري ها را همنظیر کاالها، پول و سرمایه دارد. یعنی آن» هاي اجتماعیشکل«
که کاالها پول و حالیپذیرد (درمی» شئ«ي مثابهطبیعی، فراتاریخی و غیراجتماعی، به

هایند و نه هاي اجتماعی، در واقع تجسم روابط اجتماعی و میانجی آنسرمایه، این شکل
هاي اجتماعی به نظر آلبریتون اقتصاد متعارف با تبدیل این شکلطبیعی). به» اشیایی«

ها کاري آنعوامل ریاضی صرف و الگوهاي مجرد ریاضی سعی دارد با تسهیل در دست
ي اقتصادي رایج به پیوند بین سپهر اقتصادي و سپهر کسب سود را افزایش دهد. نظریه

ي اریخی توجه زیادي ندارد. براي همین هم نظریهغیراقتصادي یا الگوي مجرد و تحلیل ت
ي زندگی ها چیرگی نیروهاي اقتصادي بر همهاقتصادي متعارف و رایج در دانشگاه

دانشگاهی دیگر را نیز تا » علوم(«کند پذیرد و این وضعیت را تجویز هم میاجتماعی را می
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رایج اقتصادي با پذیرش ي ترتیب نظریهاینزیر نفوذ خود گرفته است). بهحد زیادي 
ساز موجب هاي اقتصادي بیگانهي اقتصاد و با تجویز سیاستکنندهحقانیت جایگاه هدایت
سپهر ي اقتصادي متعارف جداییدر نظریه«شود. شدگی میتر شئتحکیم و تشدید بیش

ود و شداد میداري معموالً آرمانی هنجاري قلماقتصاد از سپهر اجتماعی تحت نظام سرمایه
شود که این هاي اقتصادي تشدید هم میاین جدایی معموال در آن دسته از فعالیت

آورد بزرگ مارکس درك او از نظر آلبریتون دستهب10».انداقتصاددانان به آن مشغول
نحوي توأمان و متناقض گونه بهدیگر درك این نکته بود که سرمایه چهبیانشدگی یا بهشئ

ي بشري را تحت اجتماعی است. اجتماعی است زیرا جامعهضدّموجودي اجتماعی و 
کند و نی متحد میحاکمیت قانون ارزش و منطق کاالیی در یک نظم اجتماعی جها

هاي که از راه ایجاد اختالفات شدید فزاینده یعنی از راه ایجاد تقابلاجتماعی زیراضدّ
يمثابهنظر مارکس سرمایه بهرود. بهو اقتصادي به آن سمت میطبقاتی و جغرافیایی

ي خود را حض رشد و بلوغ سیطرهمي اجتماعی است که بهافزا رابطهاارزش خودارزش
ت ها را در خدمبخشد و آننحو تدریجی بر دیگر روابط اجتماعی تحکیم و تعمیق میبه

ی و هاي زندگی اجتماعگیرد. استقالل نسبی آن از دیگر بخشکار میخودافزایی خویش به
اجتماعی آن است. ي اجتماعی و ضدّي آن راز خصوصیت دوگانهکنندهنقش هدایت

ي پردازي دربارهاند، با نظریهتوجهاقتصاددانان بورژوا که به خصوصیت اجتماعی اقتصاد بی
پردازند، گویی اجتماعی با ابزارهاي کمّی و تکنیکی به آن میاقتصاد چون سپهري ضدّ
ي اقتصادي متعارف به بینند. نظریهارزش غیراقتصادي را نمیاصوالً ارزش مصرفی و 

-زد اما قوت رویکرد اونوپردااجتماعی سپهر اقتصادي میي ضدّي جنبهپردازي دربارهنظریه
شناختی هستی-که رویکردي فلسفیاستاینهااي آنمرحلهو روش سه11آلبریتون-سکین

شدگی کامل روابط آمدهاي شئتا پیکندداري اتخاذ میبه اقتصاد سیاسی سرمایه
داري ناب با نگاهی انتقادي بررسی کند و ي سرمایهي جامعهویژه در نظریهاجتماعی را به

ها که در شرایط معین نشان دهد که سرمایه چیزي نیست مگر روابط اجتماعی بین انسان
تاریخی به قدرتی بر فراز سر آنان تبدیل شده است.

است؟گونههچايجامعهچنیندرطبقاتیوضعیت
داند که تولید آن چیزي نیست اي میداري ناب را جامعهنظر آلبریتون، مارکس سرمایهبه

شود که مگر تولید کاالها و این تولید هم فقط از سوي نیروي کارِ کاالیی شده انجام می
این جامعه تنها سه در 12منظور کسب سود حداکثر استخدام کرده است.را بههاسرمایه آن

ي دهد، طبقهي کار مولد را انجام میي کارگر همهي اقتصادي وجود دارد: طبقهطبقه
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ها و ي زمیندار که صاحب همهي زمیني ابزار تولید است و طبقهدار صاحب همهسرمایه
لید داري ناب تبعیت کار و فرایند توشدن دارند. در سرمایهمنابعی است که قابلیت انحصاري

گر را شاهدیم، یعنی هیچ نیروي فرااقتصادي ي بازارهاي خودتنظیمتنیدهاز یک نظام درهم
هاي کارگري و نظایر آن) در سازوکارهاي بازارها یافته (دولت، انحصارات، اتحادیهسازمان

دخالتی ندارند. در این جامعه هر فرد کارگر براي تأمین معاش باید نیروي کار خویش را 
ش کند. کارگران آزادند تا نیروي کارشان را به هر ایا مزدبگیر دیگري کمکبفروشد 

داري که خریدار آن است بفروشند و آزادند تا شغلی را رها کرده و شغل دیگري سرمایه
معنا آزاد است اما این آزادي منوط به انباشت سرمایه اینجو کنند. هر کارگري دروجست

ان ناماهر در شرایط کار و شرایط مزد کارگر«کند. میاست که با میانجی بازارها عمل
سوي میانگین مزدها به13علت وجود رقابت به برابرسازي گرایش دارد،داري ناب بهسرمایه

داري ناب، کار ي سرمایهگرایند. پس در جامعهي کارگر میي بازتولید طبقهعام هزینه
ست. دار دیگر ار در خدمت هر سرمایهچون کادار خاص تقریبا همکردن براي یک سرمایه

ي کارگر در قهطب14».که وجود دارد اما نسبتاً فاقد معناستاینبا» گزینش«در نتیجه عمل 
کاري که باید بید یا اینکنبه شرایط تعیین شده از سوي سرمایه کار میکلیّت خویش یا بنا

شود از منظر عینی تلقی میچه که از منظر ذهنی آزاديو گرسنگی را تاب بیاورد. پس آن
ترتیب ایندارانه است. بهگزینشی بین مرگ یا کار بر اساس شرایط ناشی از رقابت سرمایه

حالت عاملیت کند. درایناي از حرکت سرمایه میدهشدگی کنش کارگران را زائشئ
کارگران خنثی شده است زیرا این عاملیت در خدمت سودآوري سرمایه و خارج از کنترل

تفاوتی سرمایه سود موجب بیخود کارگران است. حرص سرمایه براي کسب حداکثر
ي کاالیی اشود و بنابراین نیروي کار را فقط نهادهها میبه کار کارگران و خود آننسبت

کند.تلقی می
داري ناب است، شدگی کامل که ویژگی سرمایهداران منفرد در وضعیت شئعاملیت سرمایه

است داري آزاد نظر آلبریتون در ظاهر هر سرمایهبا عاملیت کارگران ندارد. بهچندان فرقی
ي داند وارد شود و از یک شاخهشکلی که خود صالح میهرتا در تولید هر کاالیی به

ها جا است که آنداران بر کارگران ایني دیگري برود. امتیاز سرمایهتولیدي به شاخه
دار ولیداند. حس آزادي سرمایهد نیستند زیرا صاحب ابزار تمجبور به فروش نیروي کار خو

آورد، عینی هم هست. اما چنگ میعلت وجود ثروتی که بهچنین، بهفقط ذهنی که همنه
زیت تنها م«رو است. ههاي شدید ناشی از شرایط عینی بازار روبآزادي او نیز با محدودیت

ها ابتدا زیرا آناند. ها از مرگ فاصله گرفتهبرابر آنکه دو استداران بر کارگران اینسرمایه
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دار ناچار است جبر ساختاري سرمایه15».باید ورشکست شوند تا به وضعیت کارگر بیفتند
تواند مزدها یا شرایط کار کارگران خود را بازار را رعایت کند تا ورشکسته نشود. پس نمی

هاي کند. براي کسب سود باید به شاخهمتفاوت از سطح مقررشده از سوي بازار تنظیم 
انداردهاي بازار سازگار باشد. اي تولید کند که با استموفق تولیدي بپیوندد و باید به شیوه

علت نوز هم ممکن است بهه» رعایت قوانین بازار«اش براي رغم تمام تالشحال بهاینبا
داران را تعقیب همیشه سرمایهبحران ناشی از رکود ورشکسته شود. نبرد یا مرگ یا رشد 

کنند داراي ذخایر زیرا آن دسته از واحدهاي سرمایه که رشدي را تجربه نمی«کند، می
دلیل هم همینر تصرف بازارها هستند، و بهگذاري در نبرد بر ستري براي سرمایهکم

بلعیده ي دیگر واحدهاي سرمایه که از سوشوند یا اینضرورتاً به مرور زمان ناپدید می
شود ز سوي بازار تعیین میبیان آلبریتون نرخ میانگین سود که ابه16».شوندمی

کند که دیکته میها هاي پرسودتر اقتصادي هدایت و به آنسوي شاخهداران را بهسرمایه
شدگی کامل را ال همه وضعیت شئهاي بااي تولید کنند. نمونهشیوهچهچه چیزي و به

عاملیت انسانی نیست بلکه معناي ناپدید شدنشدگی کامل بهشئکشند.تصویر میبه
معناست که این عاملیت تحت هدایت بازار و فاقد استقالل است. یعنی در تعیین اینبه

تنهایی کنند و حرکت ارزش بهنمینتایج اقتصادي مقاصد و نیات انسانی هیچ نقشی بازي
ها هستند و شرایط هاي ماشینکارگران زائده«اي کند. در چنین جامعهها را تعیین میآن

شود که گرایش به برابرسازي سان میها توسط رقابتی همگون و یککار در بین کارخانه
17».نرخ ارزش اضافی دارد

ق داري ناب صادي سرمایهخاطر داشت که این وضعیت فقط در سطح تحلیلی جامعهباید به
تر شدگی کمسطوح انضمامی تحلیل، جایی که شئسمت ي ما بهاست و با حرکت فزاینده

که شود: براي ایندوباره پدیدار میاست، عاملیت از انواع مختلف آن و تا درجات مختلفی
داري ناب ممکن ي سرمایهکاال در سطح تحلیل جامعهيمثابهاصوالً مدیریت نیروي کار به

ه ها از هرگونشوند، آنپذیر فرض میباشد، افراد انسانی در شکلی پراکنده و مطیع و تربیت
شوند که حق و ضمن به اشخاص حقوقی آزاد تبدیل میابزار تولیدي محروم هستند و در

کنند تا ها ارزش نیروي کار خود را دریافت میآزادي فروش نیروي کارشان را دارند. آن
موجود باشد تا ي صنعتی نیزارتش ذخیره«ضمن باید وانند خود را بازتولید کنند و دربت
ترتیب مزدها را با تقاضاي سپهر اینها از نو ایجاد شود و بهراننحو ادواري توسط بحبه

18».صنعت سازگار کند
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وافرادسويازآنمتقابلتصدیقوهاداراییبرفرديمالکیتوجودآیااما
حقوقنیروييمثابهبهفرااقتصادينیروییباکهنیستاینمعنايبهطبقات
گفت؟سخنکاملشدگیشئازتواننمینتیجهدروهستیمروهروبقانونی

ي است، بر حقوق مطلق مالکیت فردداري ناب مبتنیجا که سرمایهآننظر آلبریتون ازبه
داري به سازوکارهاي فرااقتصادي دلیل وابستگی سرمایهشاید چنین تصور شود که به

رو نیستیم. اما او با استفاده از عبارت مارکس هتامّ و تمام روبشدگیحقوقی با شئ-قانونی
وضعیتی که » بازتاب انفعالی«داري ناب قانون چیزي نیست مگر که در وضعیت سرمایه

رسمیت د مبادله بهصاحبان دارایی در فراینيمثابهجدایی افراد و اشخاص حقوقی را به
وابط مبادله بنیان جامعه هستند و مفهوم دهد. رشناسد، این وضعیت را توضیح میمی

»  شخص حقوقی«. در واقع اصطالح ي این روابط استشخص حقوقی فقط بازتاب ساده
شدگی است، زیرا این اصطالح مفهومی اي تصدیقی بر این وضعیت شئنحو صاف و سادهبه

و چنین آید ي مالکیت شخصی خویش برمیاست که از دلِ استقالل مطلقِ هر فرد در حوزه
شوند. دیگر وصل میي کاالها به یکنحو اقتصادي از راه مبادلهافراد مستقلی تنها به

نویسد: زمینه پس از بیان جمالتی که در گفتاورد باال از او یاد شد، میاینمارکس در
بانان کاالها باید چنان رفتار کنند که جز با عملی که دو طرف راضی به آن باشند، نگه«

بانان باید متقابالً گري را تصاحب و کاالي خود را واگذار نکنند. بنابراین، نگهکاالي دی
ي حقوقی که شکل آن رسمیت بشناسند. این رابطهعنوان مالک خصوصی بهدیگر را بهیک

یافته و خواه غیر از آن، عنوان بخشی از یک نظام حقوقی تکاملقرارداد است، خواه به
کند. محتواي این منعکس میي اقتصادي رااي است که رابطهي میان دو ارادهرابطه
شود. در ي اقتصادي تعیین میي بین دو اراده، خود بر اساس رابطهي حقوقی یا رابطهرابطه

رو چون مالکان کاالها اینفاً در مقام نمایندگان کاال و ازدیگر صرجا اشخاص براي یکاین
هاي اقتصادي طور کلی صورتکخواهیم فهمید که بهمان ي تحقیقوجود دارند. با ادامه

اند و در مقام حامالن این مناسبات اقتصادي است که اشخاص صرفاً مظهر روابط اقتصادي
19».کننددیگر ارتباط برقرار میآنان با یک

ها در عاملیت انسانداري ناب با بلعیده شدن فاعلیت وي سرمایهترتیب در جامعهاینبه
که افراد انسانی در این استرو هستیم. معناي جمالت باال ایناقتصادي روبه-ییمنطق کاال

کنند هایی کامالً آزاد و مستقل و داراي حقوق قانونی حس میجامعه معموالً خود را سوژه
شان براي خرید و فروش هر چیزي ـ از جمله نیروي کارشان ـ کامالً باز است. اما که دست

دلیل الزام فروش نیروي کارشان اي بهگیرانهنحو سختن معموال بهقدرت فاعلیت کارگرا
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شود. همین نکته شامل شدت محدود میتحت شرایطی که هیچ کنترلی بر آن ندارند، به
ي خرید، تولید و ها هم در زمینهشود، یعنی فاعلیت افراطی آندارها هم میحال سرمایه

شود.شدت تضعیف میمنطق بازار بهازهاي ساختاري ناشی دلیل محدودیتفروش به

هایادداشت
: شورشیان سرزمین اي از فیلم. خالصه1999ها کارگردان فیلم: واچوفسکی. 1

کامپیوتري است ارتباط ه خود یک هکرکونیکمک تجهیزات محرمانه خود باماتریکس به
سازي کند یک شبیهدهند که حقیقتی که او تصور میکنند و به او شرح میبرقرار می

که توسط نوعی هوش مصنوعیِ بدخواه » ماتریکس«نام ي کامپیوتري است بهپیچیده
دهد ها اجازه میسازد و به آناست. ماتریکس حقیقت را از بشریت مخفی میطراحی شده

که حالیرا داشته باشند. در1999سازي شده در سال تا یک زندگی متقاعدکننده و شبیه
می استفاده ئمنبع انرژي داعنوان ها بهها در حال رشد کردن هستند و از آدمماشین

اي است که همان برگزیدهنیوطلبان باور دارد کهرهبر این آزاديمورفیوسکنند.می
ها را برخواهد انداخت. ماشینسوي آزادي هدایت کرده و حاکمیتها را بهانسان

ها توسط ماشینهاسازي انسانمقابل بندههم درمورفیوسوترینیتی،نیوياضافهبه
عنوان شخص برگزیده م شروع به پذیرفتن نقش خود را بهککمنیوکهحالیجنگند، درمی
کند.می
2.R. Albritton, Dialectics and Deconstruction In Political Economy, 1999

فصل دوم
ي حسن مرتضوي، ترجمه114جلد یکم، ص. سرمایه،. 3
از آن خویش دارد؛» حیاتی مستقل«داري شدگی اشاره به این نکته است که سرمایهشئ. 4

ارزش خودگستر تنها يمثابهسرمایه به«نویسد: قول زیر میکه مارکس در نقلطورهمان
اي داراي خصوصیتی خاص که ناشی معناي دربرگیري روابط طبقاتی نیست، یعنی جامعهبه

-یابی ارزش به حیات مستقل را همها که دستآن…کارمزدي استاز وجود کار در شکل
ي صنعتی همانا تجریدي کنند که حرکت سرمایهبینند فراموش میچون تجرید صرف می

سرمایه به حیاتی يمثابهارزش به…است)in actu(در خود واقعیت یا تجرید واقعی
»  کندتشدید مییابد که سپس آن را طی حرکت خود حفظ و مستقل دست می

).1999. برگرفته از آلبریتون 108-9، ص.ص 1967جلد دوم، سرمایه(
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اما این شناخت تجربی ناقص است زیرا صرفاً از سازوکار استفاده از پول براي کسب پول . 5
ي آن روابط اجتماعی است که یابد و فاقد ابزار الزم براي درك همهتر آگاهی میبیش

ضمن این نوع شناخت محدود درها شده است.اقتصادي میانجی آن-منطق کاالیی
ي عزیمت از سوي سرمایه بیندیشد. این رویکرد تجربی نقطهتواند به استثمار کار نمی

داري راه با سرمایهدهد. اقتصاد سیاسی همحرکت گفتمان اقتصاد سیاسی را تشکیل می
ي بازارها این نیز مجردتر و گرانهراه با حرکت خودتنظیمکند. و هممتولد شده و رشد می

) به لسه فردفاع از سیاست آزادگذاري نسبی (شود. مثالً اسمیت و ریکاردو بامندتر مینظام
یک موفق به گسست تر شود. اما اسمیت و ریکاردو هیچکنند تا نابداري کمک میسرمایه

هاي ارزش را نه اجتماعی مقولهي مادي و شوند که تنها جنبهکامل با عقل متعارف نمی
ها بتوانند حدي نیست که آنها بههاي آني تجرید در نظریهگیرد. بنابراین درجهنظر میدر

ه درك کرده و مقوالت ارزشی را شدروابط اجتماعی شئيمثابهاین روابط مادي را به
مند کنند.نحوي دقیق نظامبه
همان منبع. 6
جلد یکم ص. سرمایهدر21ي دهم به زیرنویس شمارهزمینه ارجاع میاینضمن دردر. 7

که موضوع مورد اینبراي«نویسد: مرتضوي، جایی که مارکس میي حسن ترجمه626
کننده بررسی کنیم، بحث را در خلوص خود، رها از تمامی اوضاع و احوال فرعی و آشفته

نیم که تولید نظر بگیریم و فرض کجهان بازرگانی را چون یک کشور درباید کلّ 
»هاي صنعت مسلط شده است.جا استقرار یافته و بر تمام رشتهداري در همهسرمایه

همان منبع. 8
هاي مقاومت و نتایج آن سخنی گفت فقط توان از شکلدر این سطح از بحث نمی. 9

اقتصادي با زندگی انسانی سازگار نیستند و -هاي کاالییتوان گفت که چنین منطقمی
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سازي نولیبرالیملت
سازي در شرایط شوك و بهت: بازسازي نولیبرالی عراقملت

پرویز صداقت|هیثم بهورا 

آمد اقتصاديِ درازمدت تجاوز نظامی ایاالت متحده و اشغال عراق ترین پیشاید مهم
هاي خارجی بوده است. هاي چندملیّتیهاي نفتی عراق به شرکتقراردادهاي تحویل میدان

هاي وسیع نفتی فروخته و جریان ثابت قراردادها امضا شده است، حقوق تولیدِ میدان
ت عراق منتشر شده که نهایتاً آن را رقیب عربستان سعودي و تبلیغاتی در مورد تولید نف

ي ضروريِ آمیز از گسترش تولید نفت عراق به بازار، مؤلفهکند. روایت تجلیلایران می
گویند به شود، سیستمی که به ما میبازادغام عراق در سیستم اقتصادي جهانی ارائه می

نحو روزافزونی آینده رخ خواهد داد، بهاز آن دربرداري نفت عراق، که بخش اعظم بهره
شود.وابسته می

چون ضرورتی ناشی از ویرانی زیرساختارهاي زدایی ثروت عمومی عراق را همملّی
نوان هاي اقتصادي عها جنگ و تحریمي عراق و نبود تخصص فنّی پس از دههشدهویران
شود. عراق تلقی می» زداییتوسعه«ي طور گسترده عامل عمدههایی که بهاند، تحریمکرده

ي عراق مظهر چیست، بازگشت از چند دهه سیاست شدهنفتِ خصوصیياما آینده
شان چه حاصلی شدن اموال عمومیِ براي مردم عراق و معیشتاجتماعی برمبناي ملّی

هاي چندملیّتی خارجی نقش اصلی را در شرایط فروپاشی و دارد؟ و در وضعیتی که شرکت
رود؟گونه پیش میچه» توسعه«کنند، بازسازي و ارگی کشور عراق ایفا میچندپ

ترین بخش استقالل ملّی بود، مضمون مهم1958استعماري اگر هدف رسمی انقالب ضدّ
اقتصادي استقاللِ پسااستعماري، پایان بخشیدن به کنترل خارجیان بر منابع طبیعی عراق 

هاي سیاسی ناهمگون سیاسی ي گروهوبیش همهو بازتوزیع ثروت بود ـ چیزي که کم
ي ملّی، ي توسعهی عراق دربارهسرایی دولت کنونتوانستند بر سر آن توافق کنند. سخنمی

بازسازي و رفاه آینده به گسترش تولید نفت و افزایش درآمدهاي حاصل از آن وابسته 
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ي شدهاست؛ دولت عراق با افزایش تدریجی تولید نفت قراردادهاي متعددي با هدف اعالم
زار واحد ها ههایی براي ساخت دهبرنامهسازي زیرساختارهاي عمومی عراق، از جملهباز

مسکونی جدید در سرتاسر کشور، شامل ساختن شهرهاي اقماري در بغداد و بصره امضا 
کرده است.

هاي مدرنیزاسیون ي ملّی دولت عراق مشترکات فراوانی با پروژههاي توسعهاکنون، برنامه
ریزي از ي با برنامهي قرن بیستم در جهانِ پسااستعماري دارد: کنترل دولت مرکزنیمه

هاي هایی که به شرکتریزي و اجرا، و کمیسیونپایین، فقدان شفافیت در برنامهبهالبا
اوت براي عراقِ امروز در هاست. تفهاي این پروژهگیرد ویژگیچندملیّتی خارجی تعلق می

دولتی مرکزي و اش در اقتصاد جهانیِ نولیبرالی تحت حمایتکه ادغام دوبارهاستاین
ست که اقتدار آن را ندارد که حتّاشود ااي انجام میگسیختهد و ازهمشدّت ضعیف، فاسبه

اش ارائه کند. در چنین اوضاع و احوالی، اي و خدمات عمومی را به مردمامنیّت پایه
تنها هاي چندملیّتی خارجی نهبه شرکتي چندمیلیارد دالري اعطاشدههاي توسعهپروژه

آمدهاي بر شوك و بهتِ عراق است که پیلی مبتنیسازي اقتصادي نولیبرامظهر مستعمره
ا خواهد هدهی فضایی و مادّي مردم عراق و فضاهاي سکونتی آنگیري براي سازمانچشم

اي بازتوزیع و ي گذشته برمبناي وابستگی فرقهاین در دههازداشت، جمعیّتی که پیش
شدت مخربی را تجربه کرد.بازآراییِ به

هاي چنان پروژهاي، همي خدمات پایهاش در ارائهناتوانیرغم حال دولت عراق، بهاینبا
ي رفاه آینده تا کند، شاید با این امید که وعدهوتاب را یکی پس از دیگري اعالم میپرآب

دست در اینهایی ازنونی را جبران کند. وعدهتار کووران تیرهحدودي نارضایتی ناشی از د
ي تولید نفت گره خورده است براي مردم عراق نیست. ي ملّی که به توسعهتوسعهمورد

هنگ و آي همي توسعهراه با برنامههم1950ي ي در دههاسرایی مشابهسخن
آن را راهبري کرد » ي عراقهیأت توسعه«ي سلطنت عراق براي کشور بود که بلندپروازانه

اش را مدرنیزه کند. راق و در این چارچوب مردمکوشید شهرها و زیرساختارهاي عو می
اش، که هاي اصلی نگرانی سلطنت عراق و مشاوران بریتانیایی و امریکایییکی از سرچشمه

رشد ي نفوذ اتحاد شوروي در پرتو قدرت روبهخواهان جلوگیزي از ورود عراق به حوزه
یاشروقکه محلّ سکونتي بغداد بودهاي حاشیهحزب کمونیست عراق بودند، وجود زاغه

شد که اصطالحی تحقیرآمیز اساساً در وصف دهقانان نواحی کشت برنج مرده میش1شرقاوا
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ها به بغداد در جنوب عراق که پیرامون شهر عماره متمرکز بودند و هزاران نفر از آن
وگِلی ساختند.هاي خشتمهاجرت کردند و در بخش شرقی شهر خانه

ها بود که در برابر داري زمین بریتانیاییآنان به بغداد سیاست اجارهعلت اصلی مهاجرت 
رو دهقانان عراقی اینکردند و ازوخ قبایل اعطا میاي را به شیتر قدرت فزایندهوفاداري بیش

ها روي آن کار کرده بودند. هایی تبدیل کرد که طی قرنرا به کارگرانی واقعاً برده در زمین
رب اقتصاد روستایی در خدمت منافع استعماري بیش از جذابیّت مشاغل دهی مخبازسازمان

سبب تمایل دولت عراق به مهاجرت از روستا به شهر بود. بهيو زندگی شهري، انگیزه
شان، حضور دهقانان فقیري که در سازي جامعه به جهانیان و شهرونداننمایش مدرن

هاي مرکز شهر، در آپارتمانام فزایندهکردند و ازدحهاي گلی در اطراف زندگی میکلبه
انجامید » هاسازي زاغهپاك«هاي گیري برنامهکرد که به شکلنوعی مداخله را ایجاب می

جاسازي اجباري بود که دولت اجرا کرد. تهدیدي که فقراي شهري براي که متراف جابه
طور د که اغلب بهاوم نگرانی سلطنت بونظم سیاسی شهر مطرح ساخته بودند، خاستگاه مد

در شروقکرد کهاي بیان میرسمی از طریق ایجاد هراس از خشونت، آلودگی و بیماري
گستراندند.شهر می

دستان شهري را بهبود بخشد. در حال دولت اقدامی انجام نداد تا شرایط زندگی تهیاینبا
ه به معماران هاي معماري بود کي سلطنتی پروژههاي توسعهعوض ویژگی جالب برنامه

رانک لوید ف4لوار آلتو،ا3، لوکوربوزیه،2جمله والتر گروپیوسي جهانی ازمدرنیستِ پرآوازه
بندي دادن به ترکیبادند. فعالیت این معماران در شکلدفارش میس6جیو پونتیو5رایت

یک کاال بود يمثابهي پیدایش معمار جهانی به، نشانهمادّي شهري غیراروپایی در دوردست
»)  غربی«(یعنی، » المللیبین«هایی اثر این معماران که حاکی از آن بود که ساختمان

هایی براي بازدید گردشگران قدرت خلق صنایع گردشگري خاصّ خود را دارد و مکان
هایی را یافتند که ي جهانی ناگهان قدرت طراحیِ پروژهشود. معماران پرآوازهمند میثروت

غربی و توانست به شهري غیرکرد و میمینیان را به هر شهري در جهان جلبتوجه جها
وطنی شود.ي جهاننایافته مانند بغداد کمک کند تا وارد روایت غربی مدرنیتهتوسعه

بود که ظاهر آن بهشان نما جلب شده بود که هدفهاي انگشتتوجه بسیاري به این پروژه
وطنی و مدرن قرار داده شود؛ فرایندي که شهري جهاني مثابهي جهانی بهبغداد در نقشه

شود، اما با طرح جامعی که هاي معماري در دوبی و ابوظبی تکرار میامروز در پروژه
هاي ي برنامهویسندهن7،کنستانیتنوس دوکسیادیسریز شهري جنگ سرد،برنامه
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تري تغییرات خیلی بیشي شهري طراحی کرده بود منظر شهري بغداد »هاپاکسازي زاغه«
شدت مدرنیستی در بغداد دنبال آن بود تا با اجراي دیدگاهی بهبهدوکسیادیسکرد.

هاي لیبرالی غرب را بپذیرند . بعد از شهروندان جدیدي را پدید آورد که بازار آزاد و ارزش
م که به حاکمیت سلطنتی هاشمی پایان داد، دولت ناسیونالیست عبدالکری1958کودتاي 

سرعت ریزي را شکل داد که بهرت برنامهرا منحل کرد و وزا» ي عراقهیأت توسعه«قاسم 
دست ساخت که در سرتاسر الثوره) را براي اسکان هزاران عراقی تهیشهر انقالب (مدینه

ي بر برنامهمبتنیشهر انقالبيکردند. برنامهندگی میز8وگلیهاي خشتبغداد در خانه
ي ي توسعهتهیه کرده بود و ادامهدوکسیادیسبراي بغداد بود کهطرح جامع شهري 

اسکانی بود که براي شمال شرقی بغداد طراحی کرده بود.
دست را از الثوره شهري در دل شهر بود، شهري خودکفا، که در عمل دهقانان تهیمدینه

اي بکهکرد. در ظاهر ششرقی تبعید میاي در شمالشدهمرکز شهر به فضاي محصوره
هاي ارتفاع و خیابانهاي کمهایی مجزا شده بود، با ساختمانشهري بود که به بخش

رت و کنترل جمعیتی الثوره به افزایش توان دولت براي نظاعریض، طراحی کالبدي مدینه
لحاظ نظم اجتماعی و اقتصادي شهر را تهدید لحاظ سیاسی که بهتنها بهمنجر شد که نه

تغییر نام داد و شهر صدامش عمدتاً شیعه بودند بعداً بهاالثوره که ساکنانکردند. مدینهمی
عنوان ماً به شهر صدر بهها دائاش شهر صدر شد. رسانهي نظامی عراق نامبعد از حمله

سومی دارد ـ وار جهاني نمونهدارند که حکایت از زاغهاشاره» اي با رشد هرزوارزاغه«
و در نهایت تهدیدکننده و این دست و نامنضبط،ثبات، تهینظم و بیبیثبات، پرآشوب، بی

معناي تبلور و ریزي شده بهعنوان شهري برنامههاي تاریخی آن بهکه خاستگاهاستحالیدر
ي خوردههاي شکستیادمانی از پروژهشهر صدرتولید نظم و عقالنیتِ ابزاري است. امروز

دستان شهري در ي قرن بیستم براي تهیتماعی در نیمهشدت مدرنیستیِ مهندسی اجبه
سرتاسر جهان است.

بخشی از شهر صدري قرن بیستم مانندریزي شهري نیمههاي معماري و برنامهپروژه
اي از محلّ تالقی ایدئولوژي توسعه، تري است که نمونهفرایندهاي تاریخی بسیار بزرگ

شود. در عراق امروز باوجود افزایش مرده میریزي شهري شمعماري مدرنیستی و برنامه
ریزي هاي برنامهي اجراي پروژهثباتی و خشونت سیاسی دامنهدرآمد ناشی از تولید نفت، بی

تواند تغییر ي نزدیک میعظیم شهري را محدود ساخته است، هرچند این امر در آینده
اي براي ساخت بی و ترکیهي جنوهاي کرهکند. دولت امروز عراق قراردادهایی با بنگاه
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صد هزار واحد مسکونی که نزدیک جمله شهري با یکهزاران واحد مسکونی بسته است، از
صد هزار ي شهر صدر و شهري اقماري با یکشود، بازسازي گستردهبصره ساخته می

ي جدید در جنوب شرقی بغداد.خانه
شد، نظر گرفته میي فقر شهري درهلمساپایین برايبهحلّی از باالعنوان راههاگر شهر صدر ب

تر در هایی را که پیشي آغاز مدل نولیبرالی شهر اقماري است که پروژهامروز عراق آماده
اطراف شهرهایی مانند قاهره و استانبول ساخته شده و طراحی آن نه براي فقرا بلکه براي 

اند گران دریافتهبسیاري از پژوهشکه طبقات میانی و باالیی جامعه است تکرار کند. چنان
ي شهر مرکزي وجود دارند و منابع مالی و طبیعی را از مرکز این شهرهاي اقماري به هزینه

مکند و با توزیع آن در شهرك اقماري، تقسیمات اجتماعی، سیاسی و تاریخی شهر می
کنند.میفرهنگی را تشدید

ظهر م9هبسمایهایی مانندزسازي است، پروژهدر مورد بغداد، شهري که نومیدانه نیازمند با
رژیم عراق در بازسازي شهري نولیبرالی و در نهایت شکست ریزيافراطی پیروزي برنامه

هر فرار نخبگان عراقی به حومه شهرهاي ویران عراق است. شهر اقماري نولیبرالی مظ
هاي عریض، خیابانتراکمِ گسترش افقی ـ سبک شهرهاي امریکایی است: الگوي کمبه

محیطی ندارد، به منابع زیرساختاري و فضاي سبز وسیع و تراکم اندك ـ پایداري زیست
رغم انتقادهاي تمام عیاري که شود. بهتر مییابطبیعی محتاج است که هرروز در عراق کم

یط بستگی اجتماعی و بر محاي از این دست بر شهرها، بر همهاي توسعهاز آثار منفی پروژه
داري سوداگر تر عراق به سرمایهبیش» گشایش«معرّف آن است بسمایهچهزیست شده، آن

مبناي منطق نولیبرالی دهی مادي فضا و مردم برچندملیتی است و در صورت اجرا بازسامان
است.

هیثم بهورا، استادیار دانشگاه کلرادوبولدر است
هایادداشت

1.Shurug یاSharagwaاند شاید معادل آن در فارسی کسانی که از شرق آمدهها یا شرقی
.باشدهااصطالح غربتی

2.Walter Adolph Georg Gropius 1883 گذاري مکتب معمار آلمانی و پایه1969–
رو معماري مدرنشْاستادان پیباهاوس و یکی از 

3.Le Corbusier 1887-1965طراح، معمار و شهرساز فرانسوي
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4.Hugo Alvar Henrik Aalto 1898-1976طراح و معمار فنالندي
5.Frank Lloyd Wright 1867-1959معمار و طراح داخلی امریکایی
6.Gio Ponti 1891-1979طراح و معمار ایتالیایی
7.Constantinos Apostolou Doxiadis 1914-1975ریز شهري یونانی که از طراح و برنامه

.آباد در پاکستان بودر اصلی شهر اسالمجمله معما
8.sarifas
بسمایههمدین.9

:اي است ازي باال ترجمهمقاله
Haytham Bahoora, Shock-and-Awe Nation Building: Iraq’s Neo-Liberal
Reconstruction, Jadaliyya, May 14 2012
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داري داري لیبرال، سرمایهسرمایه
ي لمپنیرفاقتی و توسعه

پرویز صداقت|سمیر امین 

داري رفاقتی؟یا سرمایه'لیبرال'داريالف. سرمایه
نهاد و تحمیل شده، پیشهاي بدیلحل) که بدون راهداري لیبرال (یا نولیبرالسرمایه
مند شده ارزششود براي تمامی جوامعِ دنیاي جهانیبر هفت اصل است که تصور میمبتنی
است.

که تحت چون کارگزارانینحوي که همهاي خصوصی اداره کنند بهید شرکت. اقتصاد را با1
این وضعیت کنند، صرفاً رفتاري طبیعی داشته باشند. هاي رقابت آزاد عمل میدرخواست

نفع جامعه است و برمبناي تخصیص عقالنی منابع و پاداش منصفانه به تمامی واقعاً به
کند. در نتیجه، عناصر تولید ـ سرمایه، کار و منابع طبیعی ـ رشد اقتصاد را تضمین می

هایی مانند مؤسسات تولیدي، دارایی» سوسیالیسم«چون میراث اسفبار چه همچنان
مین شهري یا کشاورزي در مالکیت دولت باشد باید خصوصی شود.نهادهاي مالی، ز

مزد (و با منطقی ي حداقل دست»مقتدرانه«. بازار کار باید آزادسازي شود، تعیین 2
مزد) باید کنار گذاشته شود. قانون کار باید به حداقل تر مقیاس حقوق و دستمحکم

کارفرما و کارگر را تضمین کند، مقرراتی کاهش یابد که اخالقیات مناسبات انسانی بین
هاي کارگري در این چارچوب. راه با محدود شدن و کنترل حقوق اتحادیههم

مزد را که از مذاکرات خصوصی و آزاد بین کارفرمایان و کارکنان هاي دستمراتبسلسله
از درآمد ملی راتبع آن سهم درآمدي مزدبگیران و سرمایهچنین بهشود، و همناشی می

باید پذیرفت.
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ي آب و برق، مسکن، عرضهالح عمومی ـ آموزش، بهداشت یا حتااصط. خدمات به3
هاي عمومی (دولتی یا مقامات محلی) ارائه ونقل و ارتباطات ـ که در گذشته سازمانحمل

شان را باید افرادي بر دوش کردند ـ باید تا جایی که ممکن است خصوصی شود. هزینهمی
که از طریق مالیات تأمین شود.اینبرند، نهن منفعت میآکشند که از 

ف دولت (نظم عمومی و . کارکرد بودجه باید به حداقل ضروري تقلیل یابد تا صرفاً وظای4
نحوي وبیش مالیم باشد بهیاتی باید کمهاي مالطور خاص) را پوشش دهد، نرخدفاع ملی به
و اطمینان حاصل آید که سود تضمین تشویق ابتکارات خصوصی منجر نشود که به عدم

شود.می
ي ي صاحبان منافع خصوصی باشد تا تعامل محدودناشده. مدیریت اعتباري باید برعهده5

پذیر سازد.ي بازار پولی و مالی عقالنی را امکانعرضه و تقاضاي اعتبار براي توسعه
روش ري باشد، همیننحوي طراحی شود که متوازن و بدون کسي عمومی باید به. بودجه6

ت دارند مدهایی که ماهیت کوتاههاي خاص و بودجههاي موقعیتباید در مورد بودجه
ي چه از گذشته به آن رسیده از کسري بودجهسبب آناعمال شود. اگر کشوري به
ش باید به اصالحات اپذیرش این کسري مطلوب باشد، دولتساختاري آسیب ببیند و عدم

حال، عیناکثر سرعت ممکن کاهش دهد. دري کسري بودجه را با حدنهدست بزند و دام
ي خصوصی داخلی یا خارجی تأمین کسري بودجه باید از طریق استقراض از بازار سرمایه

شود.
شده، بلکه در تنها باید در سطح تمامی کشورهاي دنیايِ جهانیظر نهنشش اصل مورد. 7

ي اروپا) یا سطح جهانی نیز اجرا (مثالً در اتحادیهاي المللی، در سطح منطقهروابط بین
ي ي خصوصی خارجی باید آزادانه حرکت کند و برخورد با آن مشابه سرمایهشود. سرمایه

خصوصی محلّی باشد.
جا موضوع تناقض دهد. در اینرا تشکیل می» بنیادگرایی لیبرال«راه هم صول هماین ا

شوم. خیلی یادآور میانطباق این چارچوب با واقعیت راهنگ و فقدان آهاي ناهمفرضیه
بر ات که بازي آزاد بازارهاي عام، حتگاه با استدالل منطقی ثابت نشده اسمختصر، هیچ

ل ایجاد اصطالح شفاف، بین عرضه و تقاضا تعاد)ي رقابت بهبینانهفرض غیرمعقول (غیرواقع
هینه باشد). برعکس، استدالل منطقی به این لحاظ اجتماعی نیز باین بهبرکند (که عالوه

کند بدون تعادل دیگر حرکت میتعادل به عدمانجامد که سیستم از یک عدمنتیجه می
درپی موردبحث پدید هاي پیتعادلیابی به تعادل باشد. این عدمگاه در پی دستکه هیچآن
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زند) نزاع منافع ملی و اجتماعی را میاقتصاد متعارف را رقم آید زیرا این نظریه (که شبهمی
این، این مفروضات دنیایی خیالی را وصف برسازد. عالوهاش خارج میشاهدهي ماز دامنه

کند که هیچ ارتباطی با سیستم معاصري که عمالً موجود است، یعنی سیستم می
اتکا نیست و هانی شده، ندارد. این سیستم قابلداري با محرك مالی و انحصارهاي جسرمایه

ام در نقد هاي تفصیلیمورد به نوشتهاینکند. درنیز همین را ثابت میاش فروپاشی فعلی
دهم.ي اقتصادي موردنظر ارجاع میرادیکال سیستم و نظریه

که به » جنوب«شود، در کشورهاي اقماري اصول لیبرالیسم وقتی در سطح جهانی اجرا می
بر دولت داري رفاقتی مبتنیمگر یک سرمایهکند، اند، هیچ چیز خلق نمیآن گردن نهاده

ي اقتصادي و اجتماعی پایدار است. ي مقابل دولت ملی متعهد به توسعهکمپرادور، که نقطه
آورد، بلکه نمیپذیر نیست) توسعه پدید اري رفاقتی (و شکل دیگري امکاندبنابراین سرمایه

شود مثال جالبی از دنبال دارد. مثال مصر که در بخش بعدي بررسی میي لمپنی بهتوسعه
این نوع توسعه است.

-2012(مصرموردلمپنی:يتوسعهوکمپرادوردولترفاقتی،داريسرمایهب.
1970(
) تا امروز، یکی پس از دیگري، 1970جمهوري سادات (ز آغاز ریاستهاي مصر، ادولت
اند. حاصل آن نهاد کرده با پشتکار اجرا کردهپیشي اصولی را که بنیادگرایی لیبرالهمه

توان از آن استخراج اتکا و دقیقی بوده که نتایج قطعی زیر را میهاي قابلموضوع تحلیل
کرد:

داري دولتی پدید گراي ملی بود که الگوي سرمایهدولت توسعهي ناصر بنانهادن . برنامه1
که به نمایندگان ایاالت متحده گفت ش بود، چناناآورد که سادات متعهد به برچیدن

ي این مزخرفات به جهنم. براي غلبه بر آن به حمایت شما ناصریسم، سوسیالیسم و همه«(
هاي دست آورد). بنابراین، داراییه بهمنداننیاز داریم ـ حمایتی که گفتن ندارد سخاوت

اتجاري، زمین کشاورزي، شهري و حتتحت مالکیت دولت ـ مؤسسات صنعتی، مالی و
شد.» فروخته«ها ـ همه بیابان

وکار و آنانی که به دولت نزدیک بودند، یعنی به مقامات به چه کسی؟ به رفقاي اهل کسب
دي که از تبعید در کشورهاي خلیج فارس منرتبه و تاجران ثروتارشد، مقامات عالی
ي آن پشتیبانی سیاسی از ناحیهبرومنال فراوان (و عالوهبا مالبازگشته بودند و 

هاي خارجی در ایاالت خلیج فارس و شرکت» اعراب«چنین به المسلمین). اما هماخوان
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با ارزش واقعی یاس قبلهایی پرت که قاقیمتی؟ به قیمتمتحده امریکا و اروپا. به چه 
هاي موردنظر نبود.دارایی

مصري و خارجی استقرار یافت و » مالصاحب«ي جدید این روشی است که طی آن طبقه
دار رفاقتی از آن یاد کرد. که با عنوان سرمایهآناي است کامالً مستحقین طبقها
اصطالحی مصري در اشاره به این جماعت است » داران پادوسرمایه«المحاسیب هالرسمالی(

ي گفتنی:چند نکته)کنند.که همه آن را درك می
هاي کارخانه«یعنی هاي سیستم تولیدي (در برخی حوزه» ارتش«الف) دارایی اعطاشده به 

تغییر داده است. ها راولیتوشد ماهیت مسهاد دولتی مدیریت میعنوان نکه به») ارتشی
این، در جریان برخصوصی شدند. عالوهقدرتان مالکانقدرتان دولتی، صاحباین صاحب

کردند، » تصاحب«هاي متعدد دیگري را مندترین مقامات نیز داراییسازي، قدرتخصوصی
طور ي شهرها و به، زمین شهري و حومهاي تجاريهاي زنجیرهمانند مستغالت، فروشگاه

مستغالت.مشخص 
کند، توصیف می» فساد«عنوان ها را از منظر اخالق بهاین روشب) افکار عمومی مصر

طرزي تواند بهي این عنوان باشد میدهاي که برازنکند که نظام عادالنهبنابراین فرض می
» فاسد«داري ها مبارزه کند. بخش اعظم چپ خودش بین این سرمایهآمیز با اینموفقیّت
شود. داري تولیديِ مطلوب و پذیرفتنی تمایز قائل میاست محکوم شود و سرمایهکه الزم

ي هر سیاست مبنايمثابه، به»لیبرالیسم«ند که وقتی اصول یابشماري درمیتنها اندك
داري در اقمارِ سیستم شود، چیزي غیر از سرمایهاي پذیرفته می»گرایانهواقع«اصطالح به

که بانک تنهایی، یا چنانعنوان تثبیت بورژوازي بهباشد. چیزي بهتواند وجود داشتهنمی
خواهد به ما بقبوالند برمبناي ابتکار خودش، وجود ندارد. در پسِ ایحاد این جهانی می

ثروت عظیم دولتی کمپرادور فعال است.
موجود انباشته شد، و هاي مصري و خارجی از طریق تصاحب دارایی هاي ج) این ثروت

(با خاستگاه عربی یا » گذاري خارجیسرمایه«چیز به ظرفیت تولیدي نیفزود. باً هیچتقری
هاي انحصاري جز آن) که در واقع اندك بود بخشی از این چارچوب است. با استقرار گروه

خصوصی که از آن پس بر اقتصاد مصر چیرگی داشتند این قرارومدار قطعی شد. برعکس، 
چنین، فاف در گفتمان ستودنی لیبرالی فاصله داریم. همما خیلی از رقابت سالم و ش

ها) هاي تفریحی (اسکلهدهد، اقامتگاههاي عظیم را مستغالت تشکیل میاکثریت این ثروت
ها و سبک امریکاي التین با دروازههاي جدید بهدر سواحل مدیترانه و دریاي سرخ، محله



سمیر امین|372

قصد هاي بایري که عموماً بهزمیند)، شده (که در قبل ناشناخته بومشاعات حفاظت
شان است که بعد از الحفظ مالکانها تحتي کشاورزي تملّک شده است. این مکانتوسعه

سازد تأمین کرد، با ها را جذاب میهاي تأمین زیرساختارهایی را که آنکه دولت هزینهاین
هاي دولتی در هزینهکنند (و روشن است فروش مجدد (ارزش) روي آن سوداگري مالی می

…شود)نظر گرفته نمیدرقیمت فروش زمین

وبیش انحصاري این میلیاردرهاي جدید به اعتبارات رسی کمپذیرساختن دست. با امکان2
هایی که به ي وامهاي موردبحث) به هزینهاین دارایی» خرید«بانکی (ازجمله براي 

داريِ رفاقتی این سرمایهه انحصاري شود، جایگاتولیدکنندگان کوچک و متوسط داده می
مند تقویت شده است.طور نظامجدید به

هاي عظیم دولتی تقویت کرده است. مثالً هاي انحصاري از این دست را یارانه. موقعیت3
هایی که از دولت خریداري شده هاي خرید نفت، گاز طبیعی و مصرف برق به کارخانهیارانه

بازار «حال اینمنسوجات و سایر صنایع). و باگري آلومینیوم، است (سیمان، فلزات و ریخته
ها را با نحوي که آنرا افزایش دهند بهشانهايها اجازه داده قیمتبه این بنگاه» آزاد

هاي عمومی که براي جبرانهنگ سازند. منطق یارانهآکاالهاي وارداتی رقیب هم
شود.ابرسودهاي انحصاريِ خصوصی شکسته مینفع هاي بخش ضعیف دولتی است بهقیمت

ي قوانین بازار کار ماهر در نتیجهمزدهاي واقعی اکثریت کارگران غیرماهر و نیمه. دست4
مزدها هاي کارگري کاهش یافته است. دستآزاد و سرکوب قهرآمیز اقدام جمعی و اتحادیه

ناخالص داخلی مشابه تعیین تر از کشورهاي جنوب با تولیدهایی بسیار کماکنون در نسبت
دیگر پیش شود. ابرسودهاي انحصاري خصوصی و فقیرسازي دست در دست یکمی
انجامد.روند و به تشدید مستمر نابرابري در توزیع ثروت میمی
سبب نظام مالیاتی که اصل مالیات تصاعدي را رد کرده نابرابري تشدید شده است. . به5

اصطالح مزایایش ها، که بانک جهانی از بهمندان و شرکتروتگیري ناچیز از ثاین مالیات
کند، صرفاً به رشد ابرسودها انجامیده است.گذاري ستایش میدر حمایت از سرمایه

داري رفاقتی اجرا کرده طور کلی دولت کمپرادور در خدمت سرمایهها که به. این سیاست6
کاري درصد) ایجاد کرده و در نتیجه سطوح بی3تر از است تنها رشد اقتصادي ناچیز (کم

سبب گسترش صنایع یابد، کلّاً بهاري اندکی بهبود کدهد. وقتی ارقام بیرا افزایش می
شان و رشد عوارض گذر از کانال سوئد، هاياستخراجی (نفت و گاز)، باالرفتن قیمت

کنند.میهاي ارسالی کارگران مصري است که در خارج کارگردشگري و حواله
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ها کاهش کسري بودجه و کسري تراز تجارت خارجی را نیز ناممکن ساخته . این سیاست7
اي تحمیل کرده ي مصر انجامیده و بدهی داخلی فزایندهاست و به تنزل مستمر ارزش لیره

صورت هردم صت داده تا اصول لیبرالیسم را بهالمللی پول فراست. این امر به صندوق بین
تري تحمیل کند.فزاینده

فوريهايحلراهج.
رهبران با خرسندي صرفاً آن را از نظرات ي این مقاله نیست وها از آنِ نویسندهحلاین راه
هاي کارگري، هاي دموکراتیک ملی، اتحادیههاي جنبش ـ احزاب چپ، کانونبخش

ول . این فعاالن که مسواستوري کردههاي متعدد جوانان و زنان و جز آن ـ گردآسازمان
گویی به نیازهاي فوري هستند طی بیش از یک سال ي مشترکی براي پاسختدوین برنامه

جا تکرار شده) ها (که در اینبندي آنمندي انجام دادند. صورتي مهم و ارزشمطالعه
بوده است. نکاتاحمد النجّارکار ماي همتاکنون موضوع نشریات بسیاري ازجمله نوشته

ترتیب است:ام بدیننظر گرفتهی که درمهم
مند باشد. هاي عمومی باید تابع پرسشگري نظام. دادوستدهاي مربوط به فروش دارایی1

رسی شایسته ـ در حقیقت براي بسیاري از این هاي تفصیلی ـ معادل حساببررسی
س هست. رشده، در دستهاي مشخصهاي معادل ارزش داراییدادوستدها و براي قیمت

دنبال انجام اند، بهها را نپرداختهاین قیمتها این دارایی» خریداران«که صورتیدر
می هاي سهاشده به شرکتهاي تصاحبرسی به دستور دادگاه، باید مالکیت داراییحساب

ها و مبلغ ولیت محدود که دولت، معادل تفاوت بین ارزش واقعی داراییوعام با مس
دار آن است، واگذار شود. این اصل را باید در مورد خریداران، سهامشده توسط پرداخت

ها به کار بست، خواه خریداران مصري باشند، خواه عرب یا خارجی.تمامی واگذاري
یورو در نرخ 155لیر مصر (یا 1200مزد را در سطح ماهانه . قانون باید حداقل دست2

تثبیت کند. این نرخ از بسیاري از یورو است)400جاري ارز که معادل قدرت خرید 
مزد باید با تر است. حداقل دستي مشابه مصر کمکشورهاي با تولید ناخالص داخلی سرانه

راه هاي کارگري در نظارت بر اجراي آن همولیت اتحادیهمزد و مسومقیاس حقوق و دست
کاربرد داد.هاي عمومی و خصوصی هاي بخشباشد. این اصل را باید در تمامی فعالیت

برد، گذاري آزاد سود میکه بخش خصوصی که بر اقتصاد چیره است از قیمتبا توجه به این
اند، این معیار را تر به قیمت واردات مشابه را برگزیدههایی نزدیکتاکنون تعیین قیمت

هاي سود درآمدهاي انحصاري است. با توان اجرا کرد و تنها تأثیر آن کاهش حاشیهمی
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نهادي در بندهاي بعد، این تعدیل اندازها و قانون جدید مالیاتی پیشظر گرفتن پسندر
هاي درگیر نهادها را که جنبشکند. این پیشهاي عمومی را تهدید نمیمجدد تراز حساب

مزد تقویت خواهد برابر حداقل دست15مزد معادل اند با پذیرش حداکثر دستمطرح کرده
شد.

ي هاي بیمهشرایط اشتغال و از دست دادن کار، برنامه. حقوق کارگران ـ 3
ها، کارفرمایان و دولت ي اتحادیهجانبهي سهبازنشستگی ـ باید تابع مذاکره/کاريدرمانی/بی

جمله حقّ اند، ازهاي مستقل که از طریق مبارزات ده سال گذشته بنا شدهباشد. اتحادیه
رسمیت طور قانونی بهاست)، باید به» غیرقانونی«جاري واره در قانوناعتصاب (که هم

تعیین کرد که مقدار آن، شرایط » اريکمزایاي بی«کاران، شناخته شوند. باید براي بی
ها و دولت باشد.رسی به آن و تأمین مالی آن باید تابع مذاکرات بین اتحادیهدست

ی اهدا شده باید حذف شود. خصوصهاي عظیمی که در بودجه به انحصارهاي . یارانه4
دهد که ها انجام شده نشان میهاي تفصیلی که در این زمینهحال، بار دیگر بررسیاینبا

شان دهد؛ اما سودهاي انحصاريهاي درگیر را تقلیل نمیکاهش این مزایا سودآوري فعالیت
دهد.را کاهش می

درصدي نرخ مالیات 25بر مالیات تصاعدي بر افراد و افزایش . قانون جدید مالیاتی مبتنی5
هاي مالیاتی که با کارگر باید ارائه شود. معافیت25هاي داراي بیش از بر سود شرکت

دستی بسیار براي انحصارهاي خارجی و عربی مقرر شده باید حذف شود. مالیات بر گشاده
) باید در جهت کاهش !تر است (ینهاي کوچک و متوسط که اکنون اغلب سنگروي بنگاه

درصد ـ نیز در قیاس 35هاي باالي درآمدي ـ نهادي براي گروهبازنگري شود. نرخ پیش
المللی اندك است.بین

نهادشده در هاي پیشدهد تمامی مقیاسشده که نشان میي دقیقی انجام. محاسبه6
دارد، بلکه مازاد نیز ن برمی) را از میا2010-2009تنها کسري جاري (نه5و 4بندهاي 

هاي عمومی در مورد آموزش، بهداشت و کند. از این مازاد براي افزایش هزینهایجاد می
هاي مسکنِ اجتماعی استفاده خواهد شد. بازسازي بخش اجتماعی عمومی در این یارانه
هاي خصوصی با ماهیت مشابه تحمیل آمیزي علیه فعالیتها معیارهاي تبعیضحوزه

کند.مین
. اعتبار باید تحت کنترل بانک مرکزي باشد. تسهیالت مالی کالنی را که به انحصارها 7

هاي کوچک نفع افزایش اعطاي اعتبار به شرکتشده باید کنار گذاشت و از آن بهاعطا
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تواند تأسیس شود، استفاده کرد. اندازي میهایی که در چنین چشمفعال، یا شرکت
وري، صنعتی، هاي پیشههاي درگیر و تمامی فعالیتر مورد دامنههاي تفصیلی دبررسی
ویژه در میان هها نشان داده است که (بونقل و خدماتی انجام شده است. این بررسیحمل
انجام ابتکارهایی در ایجاد داوطلبانی وجود دارند که مایل بهکار) آموختگان بیدانش

هاي اقتصادي و اشتغال هستند.فعالیت
تري دارد. ي دهقانی صراحت کملهي مساهاي جنبش در زمینهدهاي بخشنهاپیش.8

بانک جهانی » مدرنیزاسیون«هاي جاري ش این است که از زمانی که سیاستادلیل
سبب سرکوب خشنی که با ویژه بهاومت کشاورزان کوچک ـ بههاي مقپذیرفته شد جنبش

گاه به فراسوي روستاي مربوطه نرفت.ـ هیچشد و فقدان شناسایی قانونیرو میآن روبه
تردید اساساً شهري است ـ صرفاً در مورد پذیرش مطالبات جنبش جاري ـ که بدون

ي درخواستی نیستند قوانینی است که اخراج کشاورزانی را که قادر به پرداخت اجاره
طور خاص، بهشود. تر میکار سختالکانِ بدهي مایملکِ مسازد و مصادرهدشوارتر می

کرد پشتیبانی جنبش کنونی از بازگشت به قانونی که حداکثر اجاره از مزارع را تثبیت می
کند (قوانین بعدي که بر اصالح ارضی تمرکز داشت این قانون را کنار گذاشت).می

هاي مشخص هاي مترقی کشاورزان برنامهجلو برداشت. سازمانتري بههاي بیشاما باید گام
ها کند. این برنامهي کشاورزان کوچک را تضمین میاند که توسعهی ارائه کردهو مستدل

اي و جز آن)، گزینش کشت غنی و متمرکز هاي آبیاري (سیستم قطرهشامل بهبود روش
کنندگان نهاده و اعتبار از کنترل دولتی و تر عرضهها) و آزادسازي بیش(سبزیجات و میوه

حال، ارتباط بین اینهاي مصرف. باراه با تعاونیراي تولیدات همهاي بازاریابی بخلق تعاونی
چنان باید تقویت کرد. قانون هاي کشاورزي و کشاورزان کوچک را هماین سازمان

شرفت در یها در سطوح ایالتی و ملی باید پهاي کشاورزان واقعی و فدراسیون آنسازمان
تر کند.ها را آساناین زمینه

تردید آغازي براي شد بدوني اقدامات فوري که در بندهاي پیشین بر آن تأکید . برنامه9
گویند که این اقدامات هر برانگیختن رشد اقتصادي سالم و پایدار است. منتقدان لیبرال می

دارد، اما این استدالل درست گذاري از منابع خارجی را از میان برمیامیدي براي سرمایه
طور کامل با شرایط ویژه در افریقا که بهي دیگر، بهات مصر و کشورهانیست. تجربی

دهد کنار گذاشتند، نشان میي مستقل خود را هاي توسعهلیبرالیسم کنار آمدند و برنامه
داران کنند. سرمایهنمی» جذب«ي خارجی قیدوبندشان، سرمایهرغم گشایش بیکه به



سمیر امین|376

ي درگیر، با پشتیبانی دولت کمپرادور و خارجی صرفاً با یورش به منابع کشورها
مقابل، کشورهاي نوظهوري که فعاالنه کنند. دررفاقتی، خود را ارضا میداري سرمایه

گذاران خارجی هاي حقیقی براي سرمایهي ملی را اجرا کردند فرصتهاي توسعهطرح
تحمیل کرده هاهایی که دولت ملی بر آننهاد کردند که بعداً، با پذیرش محدودیتپیش

هاي ملی را هایی منطقی، مشارکت در این پروژهشان به نرخبود و تعدیل سودهاي
پذیرفتند.

المسلمین است که مُرسی آنان را انتخاب . دولت قاهره که صرفاً مرکب از اعضاي اخوان10
قیدوشرط از تمامی اصول لیبرالیسم را اعالم، معیارهایی براي کرده بالفاصله تبعیت بی

شتاب بخشیدن به اجراي آن را اتخاذ کرد و تمامی ابزارهاي سرکوب را که ماترك رژیم 
داري رفاقتیاست. دولت کمپرادور و سرمایهکار گرفتهپیشین بود براي تحقق این هدف به

موفقیت تظاهرات عمومی در که چنانیابد تغییر رشد میادامه دارد! آگاهی عمومی از عدم
اکتبر گواه آن است. جنبش ادامه دارد!دوازدهم و نوزدهم

تر به تکرار آن پرداختم، تنها به عناصر جا بیشنهاد مطالبات فوري که در این. پیش11
ي سیاسی نیز شود. البته، جنبش به جنبهاقتصادي و اجتماعی مبارزه مربوطه می

دولت «ضروري اعالم نویس قانون اساسی، حقوق دموکراتیک و اجتماعی و پردازد: پیشمی
) که اخوان تئوکراتیک (دولت جماعت االسالمیه) در برابر دولت(دوله المواطنه» شهروندي

ل اشاره نشد.جا به این مسائکند. در ایناد مینهالمسلمین پیش
اي است از:ي باال ترجمهمقاله

http://www.transcend.org/tms/2012/11/liberal-capitalism-crony-capitalism-and-
lumpen-development/
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نوبت بحران آسیاست؟
پرویز صداقت|سی.پی. چَندراسِکار 

کند، بحران آمدهاي جهانی آن توجه میکه جهان به بحران مستمر در اروپا و پیحالیدر
شرقی آسیا که بر بحران مالی در شود. در میان اقتصادهاي جنوب دیگري در آسیا آغاز می

ویژه در غلبه کردند، در بیش از یک اقتصاد، انباشت شدید بدهی خصوصی، به1997سال 
بخش بدهی خانوارها، مشاهده شده است. در شماري از کشورها، سطوح بدهی چنان 

گام باالست که در هراس از فروپاشی مالی باشیم. با توجه به انعطافی که این کشورها در هن
انگیز است. بدترین وضعیت مربوط از خود نشان دادند، این امر شگفت2008بحران جهانی 

هاي کاريي گذر از فقر به ثروت که اکنون عضو سازمان همي جنوبی است؛ معجزهبه کره
ي آمار ادارهاست. بر اساس بررسی» مندباشگاه کشورهاي ثروت«اقتصادي و توسعه، یعنی 

گرفتار اي اکنون شش خانوارخانوار کره10، از هر ي کرهانستیتو توسعهو تحلیلکره
شان را با هاي ساالنهها قادر نیستند هزینهسوم آنبدهی هستند، و بیش از یک

10کند. از هر شان تأمین کنند. بدهی بر درآمدهاي جاري نیز سنگینی میدرآمدهاي
کند.اش را صرف بازپرداخت آن بدهی مینهدرصد درآمد ساال40خانوار یک خانوار بیش از 

تر وام بگیرند و دیگران به این که این خانوارها براي ادامه دادن ناگزیرند بیشا توجه به اینب
ي بدهی گرفتار شوند که پیوندند، سهم بزرگی از خانوارها ممکن است در تلهگروه می

دقیقاً چیزي است که در ایاالت ها بینجامد. اینتواند به قصورشان در پرداخت واممی
اعتبارها رخ داد. اگر این وضعیت تکرار شود، متحده و سایر جاها هنگام وقوع بحران کم

تواند در کره هم تکرار شود. تاکنون، سهم تأثیر آن بر نظام مالی که در امریکا تجربه شد می
توانند از رند و بنابراین نمیشان داهايهایی بیش از داراییاي بدهیبزرگی از خانوارهاي کره

شان را تسویه کنند. در صورت وقوع قصور گسترده در هايها بدهیطریق فروش دارایی
شان را هاياند قادر نخواهند بود حتا بخشی از وامهایی که وام دادهها، بانکپرداخت بدهی

رسید ینظر مشود که بهیستمی از نوعی منجر میجبران کنند و این به مشکالت س
اند.بازارهاي نوظهور آسیایی در برابر آن مصون بوده
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تر است که اي درازمدترسد رشد مستمر بدهی خانوار در کره پدیدهنظر میحال، بهاینبا
210در منطقه در جریان بوده است. بدهی خانوارها از حول و حوش 1997در پی بحران 

تریلیون افزایش 450به بیش از 2002در1997تریلیون وُن (واحد پول کره) کره در 
برابري وبیش پنجتریلیون وُن بود. افزایش کم922در سطح 2012یافت و در پایان ژوئن 

درصد قبل 100تر از خرج را از کمبدهی خانوار به خالص درآمد قابلسال، نسبت15طی 
درصد رساند و 140به بیش از 2006رقمی کرد، در سه2001از آغاز قرن جدید، در سال 

باالتر از سطحی 2011درصدي افزایش داد. رقم 160استمرار نسبت غیرقابلبه2011در 
آمد این اعتبارها وجود داشت. پیهاي کمبود که در ایاالت متحده پیش از آغاز بحران وام

اندازهاي باال است: نرخانداز خانوارها در کشوري با عادت به پسوضعیت، سقوط نرخ پس
گی تازو به2000درصد در 10تا حدود 1997درصد قبل از بحران 15انداز از بیش از پس

جاي ي جنوبی، بهاست. خانوارهاي کرهنسبت ناچیز دو تا سه درصد کاهش یافتهبه
چه امید داشتند درآمد فردایشان باشد مصرف طور روزافزونی بیش از آنانداز، بهپس
کنند.می

طور سنتی تمایل داشتند به بخش ي جنوبی بههاي کرهست که بانکادر حقیقت درست
1997بدهند. اما تغییرات مهمی رخ داده است. پیش از بحران » بیش از حد وام«خصوصی 

هاي ها به بخش خصوصی بر شرکتدهی آنها عمدتاً در مالکیّت عمومی بودند و وامبانک
مشکالت از زمانی آغاز شد که 1990ي ههي جنوبی متمرکز بود. در دموفق آن زمان کره

زدایی از آن را در پیش گرفت، تاحدودي براي ي جنوبی گشایش بخش مالی و مقرراتکره
ها بود، تاحدودي بر آنمبتنیجنوبیالمللی که رشد کرهرسی مستمر به بازارهاي بیندست

به خدماتی که مالیه ي رقابت صنعتی براي تنوع بخشیدن به اقتصادسبب زیان فزایندهبه
هاي کاريکند، و تاحدودي براي تأمین الزاماتی که عضویت در سازمان همهدایت می

ي خارجی را در اقتصاد اقتصادي و توسعه تعیین کرده است. این فرایند که نقش مالیه
گذاري تولیدي که تا آن زمان هدف اصلی ها را از سرمایهي جنوبی افزایش داد، وامکره
هایی مانند بورس اوراق بهادار، مستغالت و مسکن برد. شده بود به بخشارات هدایتاعتب

ي جنوبی بهره این تحول را تأمین مالی کرد. بخش خصوصی در کرهمنابع مالی خارجیِ کم
هاي سمت بخشتر بهرسی داشتند و این منابع کماي به این منابع دستدر مقیاس گسترده

مندي از اي هدایت شد که عنصر قدرتمبادلهمات غیرقابلتر به خدتولیدي و بیش
به ي جنوبی نسبتسوداگري در آن بود. این تحول شرایطی را پدید آورد که در آن کره
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هاي مالی خارجی معمول است و سرایت بحرانی که انفجار که در جریان-هاي رونقچرخه
پذیر شد.در منطقه گسترش یافت آسیب1997در 

ي جنوبی (و دیگر جاهاي جنوب شرقی آسیا) به که تعدیل پسابحران در کرهجالب است 
ي موفق و »آسامعجزه«پذیري خارجی اقتصاد بازگشت از سیاست آزادسازي که آسیب

المللی پول مقابل، نقش صندوق بینی آن را افزایش داد منجر نشد. درشکنندگی نظام مال
تر درها در برابر ي خارجی به گشودن بیشیهدر خالل بحران و بعد از آن و موفقیت مال

زمان همر در بخش مالی داخلی منجر شد، حتاتزدایی بیشي خارجی و مقرراتسرمایه
ي خارجی به بخش خصوصی داخلی، ولیت و تضمین بازپرداخت بدهی مالیهوپذیرش مس

ي دولت بود.بدون بررسی کارشناسی، برعهده
بخش خصوصی کماکان باال بود، اما » استقراض بیش از حد«بحران، بنابراین، قبل و بعد از 

یه، هایی مانند مالتر در حوزهتر درگیر فعالیت تولیدي و بیشگیرندگانِ هدف اکنون کموام
هاي ویژه بنگاهاین، بعد از بحران، بازیگران جدید بهبرمستغالت و مسکن بودند. عالوه

ا در اختیار گرفتند. این حضور ها ره را گرفتند یا آنهاي مالی ورشکستخارجی جاي بنگاه
ي صنعتی است به یافتهي مالیه در کشورهاي توسعههایی را که مشخصهخود روشينوبهبه

فروشی ـ مسکن، دهی به بخش خردهتر از همه افزایش سریع وامکشور وارد کرد. مهم
هاي پراکنده و دهیوامراه با چنینخودرو، خرید و اعتبار شخصی ـ و ریسک هم

ها به اوراق بهادار و هاي اعتباري، تبدیل این مجموعهانباشتن داراییمقیاسی با گردهمبزرگ
ي سوم، هرچند که در این مرحلهاستي اصلی آنند. نتیجهها پنهان ماانتقال ریسک آن

عنوان بهي جنوبی اهمیت داشت، خانوارها چنان در کرهدهی به بخش خصوصی هموام
ي تأثیر نامطلوبی است دهی اضافی نتیجهها شدند. وامگیرندگان اصلی جایگزین شرکتوام

که موقعیت کره حالیگذارد. دروزیع درآمد در کشور میکه الگوي رشد بعد از آزادسازي بر ت
هاي مصرفی جمعیت را افزایش داده ي بلندپروازيیافته هزینهعنوان کشوري توسعهبه

هاي فقیرتر مردم با این شتاب رشد نداشته است. در این جریان، درآمد میان بخشاست، 
ي اعتباري ترغیب شدند که گیرانهکه در ایاالت متحده رخ داد، فقرا با محیط آسانچنانهم

هاي اقتصادي جدید شان را حفظ کنند و با کمک اعتبار به این مصرف در فعالیتمصرف
تر از آن نقل شد نشان ي خانوارها که پیشه بررسی مالیهکچنانتنوع بخشیدند. هم

گیرندگان در درصد باالیی، بیش از حد کم وام گرفتند، سهم وام20دهد، در حالی می
که حالیاین، دربریافت. عالوهترین سرعت افزایش میچهارم پایینی درآمدي با بیشیک
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شان وام را صرفاً براي تأمین نیازهايگرفتند فقمندان براي تملک مستغالت وام میثروت
گرفتند.می

اند. در ژوئن گذشته با طرح بار بدهی آگاهاز خطرات تلویحی اینبانک کرهدولت و
فروشی و واداشتن ها در برابر بازار خردهیري بانکپذمعیارهایی براي کاهش ریسک

هاي با نرخ ثابت، به این وضعیت وامهاي با نرخ شناور بهره به گیرندگان به تغییر از واموام
واکنش نشان دادند. هدفِ این سیاست کاهش تأثیري است که هرگونه شوك نرخ بهره 

گذارد. اما آزادسازي شان میگیرندگانِ تحت فشار و ناتوان در پرداخت تعهداتروي وام
مقررات کند.بندي شده پدید آورده بود که این مشکل را حل نمیمالی نظام مالی طبقه

مندان با هدف سوداگري مالی شود. اما هاي ثروتتر بانکی ممکن است مانع وامگیرانهسخت
طور خاص به اند: بهیستم غیربانکی روي آوردهفقرا که قادر به اخذ وام نیستند به س

هاي اند و نرخي نظارتیهاي اعتباري که خارج از حوزههاي مالی مشترك و اتحادیهانجمن
سازد.تر میکنند. این وضعیت صرفاً مسأله را وخیمسنگینی طلب میيبهره

ي گسترش ناپایدار بدهی خانوارها در مسیري ي جنوبی در حال تجربهروشن است که کره
عنوان استثنا نیست. صرفاً روندي را هیچي جنوبی بهکننده است. اما کرهتظاهراً خودتقوی

دهد. در مالزي نیز، نسبت بدهی روشنی نمایش میبهکه در آسیاي جنوب شرقی رواج دارد 
افزایش یافته 2011درصد در 78به 1997درصد در 33خانوار به تولید ناخالص داخلی از 

درصد، 140تصرف، در سطح است. در نتیجه هرچند نسبت بدهی خانوار به درآمد قابل
درصد) و 105ظیر سنگاپور (ي کشورهاي ناي از آیندهتر از کره است، این نیز نشانهکم

درصد) است.53تایلند (
مشاهده شد در مالزي نیز 1997دست که بعد از بحران اینندهایی ازاین، روبرعالوه
هایی را دریافت کرده بودند که سوم واممشاهده است. پیش از این بحران، خانوارها یکقابل

هاي معوّق بود. بعد از بحران درصد وام67ائه کرد و اعتبار به بخش شرکتی بخش بانکی ار
دهد میدهی نیز نشاناست. ترکیب وامدرصد 50این نسبت افزایش یافت و االن بیش از 

هاي ، وام2007وکار وجود دارد. در پایان هاي اعتباري در محیط جدید کسبمحرك
و درصد دیگر 23هاي خودرو درصد بدهی خانوارها بالغ شد، وام55مسکن به 

هاي اعتباري بیش از پنج درصد بود.هاي کارتپرداختپیش
فروشی ناچیز است، مانند چین و دهی خردهدر کشورهایی که براساس برآوردها وامحتا

هایی که مستقیماً به بخش خانوار وام که بانکاستها این، علت پایین بودن وامتایلند
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ي دوم ها اعتبار را به الیهدهند. آندهند اغلب این کار را غیرمستقیم انجام مینمی
خود به خانوارها وام ينوبهکنند که بهررسمی، ارائه میها، اغلب در بخش مالی غیواسطه

هاي دیگر مانند ها براي مسکن است، وامکه سهم بزرگی از این وامحالیدهند. درمی
شدت افزایش نیز بههاي خرید خودرو یا تأمین مالی وجوه دریافتی از کارت اعتباري وام

تر هایی است که نقدشوندهمدت یا داراییدهی کوتاهرسد تمرکز بر وامنظر مییافته است. به
هستند.

ي صنعتی رفتهر روندهایی است که در کشورهاي پیشچه شاهدش هستیم تکراآن
مالی تکرار الگوي » اصالح«ناپذیر است زیرا هدف آزادسازي یا شاهدش بودیم. شاید اجتناب
در کشورها در سرتاسر جهان است. در نتیجه راه را » کارآ«آنگلوساکسونِ ساختار مالی 

کند. وار میپا و اکنون احتماالً آسیا همبراي گسترش بحران از ایاالت متحده و بریتانیا تا ارو
هاي آسیایی به این فرایند توجه و آن را متوقف و معکوس کنند.امیدوارم دولت

:اي است ازي باال ترجمهمقاله
C.P. Chandrasekhar, An Asian Crisis Now?, Frontline, Volume 29 – Issue 20:

Oct. 06-19, 2012.



دانیل گیِري|382

رادیکالیسم بدبینانه
دانیل گیِري

فکران چپ را از دست داد. بیستم مارس ترین روشنپنجاه سال پیش، جهان یکی از بزرگ
دري قلبی درگذشت. میلز بر اثر حملهوست نایاكاش در، سی. رایت میلز در خانه1962

ي مند و سرکش بود، جذب رشتهدنیا آمد. وي که جوانی هوشبه1916تکزاس در واکو
اش را از دانشگاه تکزاس در آستین و لیسانسشناسی شد، لیسانس و فوقدانشگاهی جامعه

وي در دانشگاه کلمبیا 1945ش را دانشگاه ویسکانسین در مدیسون گرفت. در ادکتراي
کرد.در این دانشگاه کار میمشغول شد و تا پایان عمر

کارل وماکس وبر،کارل مانهایمجملهشناسی، ازپردازان کالسیک جامعهمیلز به نظریه
شناسی مدرن امریکایی را جامعههاي پژوهشی اتکا کرد. وي اغلب آخرین شیوهمارکس

سه با دیگر شناسی در مقایرو جذب جامعهآنواره ازحال، میلز هماینگرفت. باکار میبه
داد: ل بزرگ را وعده میبود چون این رشته، پژوهش در مسائهاي دانشگاهی شدهرشته

گونه بخت و اقبال در زندگی و روحیات افراد یابد و چهگونه سازمان میي مدرن چهجامعه
شناسی ترین دپارتمان جامعهپذیرد. هرچند میلز با کار تدریس در برجستهاز آن تأثیر می

تر شناسی بیشي دانشگاهی جامعهان شهرت یافت، سرخوردگی وي از این رشتهدر جه
خواند از دست نداد. می» شناختیتصور جامعه«چه ش را به آناگاه ایمانشد. اما وي هیچ

کیفیت تصور ضروري براي درك بازي متقابل انسان و «شناختی در نزد وي، تصور جامعه
»و جهان است.نامه و تاریخ، خودجامعه، زندگی
گرایانه متعهد شد و این تعهد تا پایان عمر در ، میلز به سیاست چپ1940ي در اوایل دهه

به جامعه گرایانه نسبتي کلانهاد کرد دیدگاهوي ادامه یافت. رادیکالیسمی که میلز پیش
ش در مورد دموکراسی، برابري و خالقیت فردي بود. اهايبخش و تبلور ارزشبود که الهام

ي افول چپ امریکا بود. میلز بخش اعظم آثارش را ورود میلز به سیاست رادیکال در دوره
چپ «ي بیستم ایاالت متحده نوشت: ي دو خیزش بزرگ رادیکال در سدهدر فاصله
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هاي سوسیالیستی گرایی صنعتی و حزبکه حول اتحادیه1940و 1930هاي دهه» قدیمی
هاي نژادي و مراتبکه با سلسله1970و 1960هاي متمرکز شده بود و چپ جدید دهه

توانِ ، میلز در مورد 1940ي ي دههجنسیتی و نیز جنگ سرد سرِ ستیز داشت. در میانه
ي مدرن صنعتی در راستایی بخشیدن دوباره به جامعهیافته براي شکلکار سازمان

هاي انسانش شد:ابه انتشار نخستین کتابندك شوروشوقی داشت که منجرتر اکدموکراتی
یافته در دولت جنگ سرد ). اما وي زود نتیجه گرفت که کار سازمان1948(نوین قدرت

ادغام شده و دیگر نیرویی امیدبخش براي مخالفت نیست. میلز که در شناسایی کارگزار 
قدرت نخبگان) و1951(سپیدیقهاشآثار اصلیتغییر احتمالی اجتماعی ناتوان بود در 

هاي متقابل یا گرایشبدبینانه داشت. میلز در فقدان حس شدت ) رادیکالیسمی به1956(
بار تواند به دگرگونی مترقی در آینده منتهی شود، تحلیلی غمهاي دیالکتیکی که میتناقض

گر هاي سرکوبساالريي دیوانهوار در سیطراي تودهاز ایاالت متحده ارائه کرد: جامعه
ي رهبران شرکتی، نظامی و سیاسی ـ »پیوستههممدیریت به«که در کنترل بزرگی 

ـ هستند.» نخبگان قدرت«
ي علیه کنندهود. این کتاب فراتر از جدلی قانعبشناختیتصور جامعهبهترین کتاب میلز

بخش از قدرت تفکر اجتماعی الهامي گسترده و اشناسی دانشگاهی، دیدگاهروندهاي جامعه
)  1951(سپیدیقهترین کتاب میلزهاي بهتر ارائه کرد. غنیبراي درك جهان و تصور بدیل

ي متوسط و ي مختلف، تصویري از کارگران طبقهبود. در این کتاب از چند زاویه
کارگران را ي قرن ارائه کرد که خالقیت و استقالل این ساالر در میانههاي دیوانسازمان

) بود.1956(قدرت نخبگانترین کتاب دانشگاهی میلزکنند. اما مهممحدود می
فکري امریکایی لیبرالیسمِ را نوشت، گفتمان چیره بر روشنقدرت نخبگانوقتی میلز

سبب رفاهی که در سطحی گسترده در آن بود که نظم اجتماعی پساجنگ را بهمورداجماع 
کرد. میلز با دیدگاه جنگ سرد علیه کمونیسم را تأیید میستود و سهیم بودند می

هاي اي دموکراتیک بود که در آن گروهها که ایاالت متحده جامعهي لیبرال»گراکثرت«
گفت قدرتی که کنند مخالفت کرد. وي میدیگر را کنترل میمنفعت قدرت یکصاحب

هاي در میان گروهد گیررا در مورد جنگ و سیاست خارجی را می» تصمیمات مهم«
گروهی نشده بلکه در دستان نخبگانِ قدت متمرکز شده است: منفعت پخش صاحب

هاي مرتبط با همِ سیاسی، اقتصادي و نظامی. یکی از کوچک و اغلب دائمی از حلقه
گرایی سیاست و مرکز بخشیدن به توجه به نظامیتنخبگان قدرهاي کتابترین نقشمهم
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سان قدرت مقامات ارشد نظامی و رهبران ي هم. میلز در مورد دامنهي امریکا بودجامعه
اي از گسست عمده» استیالي نظامی«سیاسی و شرکتی مبالغه کرده بود، اما نقد وي بر 
عنوان انگیز قدرت نظامی امریکا را بهتگفتمان لیبرالی بود که تاحدود زیادي رشد شگف

مجتمع «آیزنهاور اصطالح که پرزیدنتآنازشها پیکرد. سالتوجیه میضرورت جنگ سرد
هاي نظامی در خدمت گونه هزینهرا جعل کند، میلز نشان داد که چه» صنعتی-نظامی

»  میاقتصاد جنگیِ دائ«دي از طریق خلق نیازهاي رهبران اقتصادي براي تقویت رشد اقتصا
است.

اي که دموکراتیک ارائه کرد: جامعهي تر از جامعهي جامعاها، دیدگاهمیلز، برخالف لیبرال
ها در در آن به انسان«ي افراد نیستند بلکه منفعت نمایندههاي صاحبدر آن صرفاً گروه

روشنی در معرض شود که معانی اخالقی آن بهئه میهایی واقعی ارامقیاسی گسترده بدیل
توخالی امریکایی اما میلز بدبینانه نتیجه گرفت که در سپهر عمومیِ » بحث عمومی است

آن را گفت نخبگان قدرت توانظرفیت بحث سیاسی معنادار از دست رفته است. وي می
ل مهم کنند: اصطالحاتی که شهروندان مسائ» طور رسمی تعریفبه«داشتنتد که واقعیت را 

وار، اي تودها، در دام جامعههیابند کنترل کنند. امریکاییسیاسی را از طریق آن درمی
توانست در برابر اند. بنابراین میلز میر عینی توان اندیشیدن به خود را از دست دادهطوبه

ها ي امریکا جایگاهی براي مقاومت قائل نشود. میلز مانند لیبرالنخبگان قدرت در جامعه
کرد.ي سیاست امریکاي پساجنگ تصور میاجماع پایدار را نشانه

ـ جنبش اجتماعی چپ نورین تأثیر را رويتپس از شوخی روزگار است که میلز بیش
حال، در اواخر ایناش بود ـ گذاشت. بابینیاز پیشي اجتماعی او ناکاماي که نظریهتوده

تدریج ، او به1950ي اش تعدیل شد. در اواخر دهههاي بدبینانهزندگی میلز، دیدگاه
رفته باور شناسایی کرد. وي رفتهي مقاومت در برابر جنگ سرد یابندههاي رشدخاستگاه

توانند هاي جهان سوم میقالبیکرد که بازیگران جدید اجتماعی مانند کارگرانِ فرهنگ و ان
آسا بشود. میلز با ي کارگر صنعتیِ تنعنوان کارگزار دگرگونی اجتماعی جایگزین طبقهبه

افزارهاي نگ) که در آن به خطرات ج1958سوم (هاي جنگ جهانیعلّتنوشتن کتاب
در در آن از انقالب کوبا دفاع کرد، ) که1960(گوش کن، یانکیاي هشدار داد وهسته
چپ هاي دموکراتیک شخصاً مشارکت کرد. میلزبراي توان دوباره بخشیدن به بحثتالش

فکران جناح چپ در المللی مشاهده کرد که در ارتباطات وي با روشنرا در سطح بیننو
»  نامه به چپ نو«یابد. وي با انشار ین و نیز اروپاي غربی و شرقی بازتاب میامریکاي الت



385|رادیکالیسم بدبینانه 

از بریتانیا به ایاالت متحده » چپ نو«در ورود اصطالح نیولفت ریویوي) در نشریه1961(
زد میلز ش را میاهاينقش محوري ایفا کرد. وقتی چپ نو هنوز داشت نخستین جوانه

ش بود. مثالً اثر وي تأثیر مهمی بر اتأثیرگذارترین متفکراندرگذشت، اما وي یکی از 
ي سپید در ایاالت متحده داشت: دانشجویان براي جامعهسازمان دانشجویی جناح چپ یقه

ا درست چند ماه بعد از مرگ ر1پورت هاروني مشهورنویس بیانیهدموکراتیک که دست
میلز منتشر کردند.

طور خاص، تحلیل وي نژادپرستی و تبعیض هایی داشت. بهمحدودیتبودها و قطعاً میلز کم
ش اغلب در مورد کنترل اسبب بدبینی رادیکالگرفت. تحلیل وي بهرا نادیده میجنسی

ي میلز در زمان کرد. تحلیل نومیدکنندهنخبگان قدرت و فقدان خالفیت فردي مبالغه می
ش در مورد اان دادن توهمات خوانندگانخودش به کنشگريِ چپ نو یاري کرد. میلز با نش

توانست خوانندگانی را برانگیزد که رانند، میي امریکا حکم میکسانی که بر جامعه
مند، حال، امروز این ادعا که نخبگانی قدرتاینخواهند. باتر مین را دموکراتیککشورشا

نخبگان قدرتت. بدبینیدهنده نیساند تکانشمار و غیرانتخابی بر ایاالت متحده حاکمکم
مسلکی آن دسته از شهروندان که کاري براي تغیییر شاید تنها تأییدي باشد بر کلبی

دهند.مان انجام نمیجهان
تر و برابرترند که خالقیت حال، براي آن دسته از ما که امروز در پی جهانی عادالنهاینبا

است. سرشت ناسازگار نقد میلز چنان سودمند دهد آثار میلز همفردي را پرورش می
اي است که حقیقتاً در راستاهایی تاحدودي ناشی از نگرشی بلندپروازانه از جامعه

واره در عمق بینانه را که همیافته است. الزم است این ایمان خوشدموکراتیک سازمان
یاز داریم ي میلز وجود داشته است احیا کنیم. بیش از هر زمان دیگر نرادیکالیسم بدبینانه

آن، داري نولیبرال و ریاضت اجتماعی تصور کنیم. اما بیش از هایی را در برابر سرمایهبدیل
پذیر توان امکانگونه میتنها چرا تغییر مطلوب است، بلکه چهنیاز داریم تبیین کنیم که نه

ما یاري کند تا تواند به یقین این آثار میکند. بهجا به ما کمکی نمیباشد. آثار میلز در این
داریم چه بخش اعظم ما امروز نیازتوانی دوباره به تفکر اجتماعی رادیکال ببخشیم. آن

یک جنبش اجتماعی زنده است.يمثابهي چپ بهبرافروختن دوباره

بلندپروازيکتابينویسندهوترینیتیکالجدرتاریخاستادیارگیرِي،دانیل
است.امریکااجتماعیتفکروچپمیلز،رایتسی.رادیکال:
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هایادداشت
ي دموکراتیکي جنبش فعاالن دانشجویی براي جامعهي پورت هیوارن بیانیهاعالمیه.1

SocietyDemocraticaforStudents)SDS(است که در آن نقدي رادیکال 1962سال در
تأکید بر ازخودبیگانگی و نژادپرستی شده است.ي امریکا، با بر جامعه

:ازاستايترجمهبااليمقاله
Daniel Geary, Power and the Intellect, New Left Project, 03 December, 2012
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رنج یکی، سرگرمی دیگري
کارانها و مالمت بیدموکراتها، سوسیالنولیبرال

فروغ اسدپور

کاران نشان داد. ي بیاي دربارهمدت سه روز برنامهولتی تلویزیون دانمارك اخیراً بهکانال د
کننده شود معموالً تفریحی و سرگرمپخش می19از اخبار که در ساعت هاي پس برنامه

شود و مهارت مجریان برنامه نیز در همین حد و اندازه است. قصد برنامه جلب شمرده می
چه یا هر» شغل«جوي وکاران به جستکاري در کشور بود و تشویق بیتوجه به معضل بی

تی از مضمون و درآمد و شرایط آن در میان که هیچ صحب» شغلی«که یافت شود. براي سه 
تن 30ارسال شده بود و از میان این تعداد نیز » کارانبی«نبود، بیش از صد تقاضا از سوي 

با » کردن شغل و متقاضییا جفتجاب مچ«ي شوي تلویزیونی گلچین شدند تا در برنامه
ل خالی را در اختیار اي که این مشاغحضور سه مدیر سطح میانی از سه شرکت و مؤسسه

ي ساخت سازي، دیگري کارخانهي شکالتها کارخانهداشتند شرکت کنند. یکی از این
نفر در 30هاي مد و سرگرمی بود. ي انتشار مجلهبرخی ابزارآالت صنعتی و سومی مؤسسه

ها هیچ معلوم نبود، شرکت کردند. یابی به سه شغل که محتواي آنرقابت براي دست
چابکی، چاالکی، هوشیاري، توانایی کردند تاه افراد متقاضی وظایفی واگذار میمدیران ب

هاي دستی، هنگی با دیگران، مهارت زبانی، مهارتآکاري، قدرت رهبري، قدرت همهم
ها بیازمایند. مدیرها هر توانایی کنار زدن دیگران و برجسته کردن خود و نظایر آن را در آن

کردند و سرانجام شب آخر سه نفر را به دالیل گوناگونی حذف میشب تعدادي از داوطلبان
مقابل بسیاري از این افراد ظاهر شدن درقراردادهاي کار را دریافت و امضا کردند. براي 

علت شان یا فشاري که بههايگفتن از خود و رنجدوربین تلویزیون سراسري و سخن
برخی از این افراد دچار مشکالت جدّي اقتصادي شود، دشوار بود. ها وارد میکاري به آنبی

ي خود و برخی در اثر این دادن خانه و کاشانهي از دست ی بودند، برخی در آستانهو مال
دند، مقابل دوربین ایستادند و حال آماینت روحی خاصی پیدا کرده بودند. باوضعیت مشکال

کردند شدند، اعالم میحذف میي مشکالت خود سخن گفتند و هنگامی که از بازي بارهدر
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ي بسیار خوبی در این برنامه کسب کردند و چیزهاي جدید بسیاري آموختند. اما که تجربه
هاي هنگامی که قرار بود از این چیزهاي جدید بسیار خوب سخن بگویند معموالً جز کلیشه

ویند. در و نظایر آن چیزي نداشتند به بینندگان بگ» آموزنده بود«، »خوب بود«رایج 
ي سرگرمی و اي مایهکاري عدهالي این نمایش تلویزیونی که مشکالت ناشی از بیالبه

آمد که یکی از سه مدیر یادشده در حین اخراج تفریح بسیاري دیگر شده بود گاه پیش می
ي کمک اضافی و خارج از برنامه بدهد، این قسمت یکی از متقاضیان از بازي به او وعده

متقاضی مورد عنایت قرار گرفته راماتیک بازي بود. یکی دو مورد پیش آمد که دیگر اوجِ د
کردن د و دنبال دستمال کاغذي براي پاك اش سرازیر بوهايکه اشک از چشمحالیدر

شناسانه خود را به گردن مدیر مربوطه بیاویزد گزارانه و حقگشت، سپاساش میهاياشک
کاري در ي علت بیبارهکدام از این سه شب درچدر هیي نجات خود بنامد.و او را فرشته

ي بارهن امروز سخنی گفته نشد. صحبتی درطور کلی جهاي اروپا یا بهکشور دانمارك، قاره
بحران اقتصادي کنونی نشد. در هیچ از این سه شب نقش مدیران و متقاضیان کار با هم 

»  ارزیابی«و » مشاهده«ها را نآ، »نگریستندمی«عوض نشد. مدیران به متقاضیان کار 
گري و سنجیدن از طرف خواستند اما همین مشاهدهکردند و سپس عذرشان را میمی

»  شغل«شد. تنها چیزي هم که از متقاضیان متقاضیان کار در مورد مدیران اعمال نمی
موقع انجام دهند و به خواستند این بود که وظایف واگذارشده را خوب و صحیح و بهمی

گونه نوشتن کاران چهاندرزهاي مشاورهاي بازار کار گوش کنند یعنی مشاورهایی که به بی
کردن با نمایندگان کارفرما و مسوولین استخدام نیروي کار را گونه صحبتتقاضاي کار، چه

دادن با مسوولین گونگی دستهکردن، چچون طرز نگاهدهند. ریزترین نکات همیاد می
نوع لباس پوشیدن ه خصوصیات یکتا و ممتاز خود و حتاتوجه آنان باستخدام، نوع جلب
ها یاد بگیرد که آموزش هستند. متقاضی شغل باید بر اساس این آموزههمه مسائلی قابل

، و شرکت مربوطه و مسوولین استخدام نیروي کار را متقاعد کند که چرا »خود را بفروشد«
اي از این بازي از ا باید برگزینند. در هیچ مرحلهي متقاضیان او و فقط او راز میان همه

کاران در اصطالح بیکاري ساختاري بحث نشد و متقاضیان کار یا بهسازوکارهاي ایجاد بی
شدند.داد میوضعیت خود قلم» مقصر«واقع 

اي ست که نوعی آموزش تودههادر دانمارك همانند سایر کشورهاي اروپایی مدت
دست گزار بودن نیروي کار در ازاي بهبر سپاساست، آموزشی مبنیمورد آغاز شده ایندر

چرا نکردن و وبر چوناي مبنیخواهد باشد. آموزش تودهآوردن شغل، هر شغلی که می
دهند. در این کشورها رایج ارجاع می» کارانبی«ها به پذیرفتن هر شغلی که شهرداري



389|دیگريسرگرمییکی،رنج

اداي سهم خود به «جامعه و » محبت«ازار کار براي جبران است که نیروي کار بیرون از ب
هر از » عادت به تنبلی«و » انفعال دائمی«و نیز براي پرهیز از » المنافعي مشتركجامعه

شوند و به شغلی تصادفی و معموالً ناماهر و » فعال«ها بار از سوي شهرداريچند گاه یک
هاي گوناگون وضعیت در مورد دستهدرآمد گمارده شوند (این ارج و قرب و کمکم
فرهنگ «، »تنبلی«بر محکوم کردن اي مبنیمتفاوت است). آموزش توده» کارانبی«

هاي و نظایر آن باعث ایجاد شکاف» ي شغلپسندي در زمینهمشکل«، »وابستگی
بستگی بین مزدبگیران و ایدئولوژیک بین اقشار گوناگون مزدبگیران و کاهش هم

گردن فرد چنان کردن تقصیر بهده است. این گفتمان فقیرستیزي و واژگونش» کارانبی«
اي گونهرار گرفته است. بهها قزادوولد فقیران نیز در مرکز توجه شهرداريباال گرفته که حتا

ار است، شان راهنمایی و کمک به این اقشگاه مددکاران اجتماعی که وظیفهکه حتا
ي کارگر را با تهدید به قطع کردن ي اقشار پایینی طبقهدیدهدختران و زنان جوان آسیب

هفت هزار کودك وکنند. شصتشان وادار به سقط جنین میهاي اجتماعیکمک هزینه
ها یا خرید غذاي اي براي آنشان توانایی برگزاري جشن تولد سادههايفقیر، که خانواده

»  ترینبختخوش«ترین و رفتهپیشترین و شان را ندارند، در یکی از مرفهمناسب براي
کنند.جوامع دنیا زندگی می

به قدرت رسیده، 2011ها در مارس سال دموکراتاز هنگامی که دولت ائتالفی سوسیال
کنند ها ادعا میکراتودمکاران باریدن گرفته است. سوسیالرگبار اهانت و مالمت بر سر بی

دانست، در داري در غرب میاصلی در رشد سرمایهاي که ماکس وبر جنبه، »اخالق کار«که 
انحطاط بهاند روطراح و مجري آن بوده» هاخود آن«هاي رفاهی پیشین که اثر سیاست

اندیشند و مقابل جامعه فقط به حقوق خود میجاي وظایف خود درگذاشته است و افراد به
ر هستند. منظور از حقوق تهاي اجتماعی بیشبدون اداي سهم به جامعه خواستار حمایت

کاري و دریافت مبالغی پول براي ي بیچون بیمهاي از حقوق اجتماعی همجا دستهدر این
ي جدیدي، که تحت گیرانههاي اقتصادي و نظایر آن است. قوانین سختدادن هزینهپوشش

ار ر ککرات به تصویب رسیده، باید به نیروي کار بیرون از بازاودمحاکمیت دولت سوسیال
چانه» شغل«نوع پسند باشد، حق ندارد بر سر کیفیت و یادآوري کند که حق ندارد مشکل

58بینند بپذیرد. شهرداري، زن چه مقامات شهرداري براي او تدارك میبزند و باید هر
ترتیب او را اینفرستد و بههاي شهر مییاباني گرافیستی را براي جاروکشی به خساله

ي باشد. وقتی اتحادیهاش خدمتی به جامعه کردهکاريازاي پول بیتا بهکندمی» فعال«
ي کند که شغل واگذار شده به زن هدر دادن همهزن از این وضعیت شکایت و اعالم می
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ي او و منابع اجتماعی است که صرف آموزش و کارآموزي او شده، وزیر تحصیالت چندساله
کاري کند که هیچیشود و اعالم ماسري ظاهر میکرات در تلویزیون سرودمکار سوسیال

ي مشاغل و کارها یک اندازه ارزش دارند، کسی بدتر یا بهتر از دیگري نیست چون همه
نباید بابت انجام کار خاصی احساس شرمندگی کند یا ناراحت شود. وقتی خبرنگاري 

آن زن و دیگر تواند خود را در شرایط کند که آیا میآمیز از او میپرسشی شیطنت
شوند با ارج و قرب واداشته میقیمت و بیکارانی قرار دهد که به کارهاي اجباري ارزانبی

ر شغل خالی را بود حتما با روي گشاده هکار میکند که اگر بیصدایی محکم اعالم می
ي ائتالفی کمی از وزراي جوان کابینهچندانعداد نهکه تاستحالیپذیرفت. این درمی
شوند و هیچ ها و احزاب وارد دولت و پارلمان میراست از دانشگاهها یککراتودموسیالس

کاران ندارند.چنین بیویژه وضعیت اقشار فقیر کارگران و همي واقعی از بازار کار و بهتجربه
کاري در تلویزیون این حادثه خبرنگاري با رویکرد انتقادي با مرد جوان بیازچند روز پیش

کند و از ي اجتماعی دریافت میهزینههاست کمکسراسري مصاحبه کرد که سال
ش یافته، سر باز زده ادونالد براياي مکشهرداري در رستوران زنجیرهپذیرفتن مشاغلی که
گوید از اداي وظیفه به جامعه ابایی ندارد اما تن دادن به هر شغل است. مرد جوان می

دنبال کاري است که معنایی داند و بهمزد را شأن خود نمیدستارزش و کمکثیف و کم
کرات در تلویزیون ودموزیر سوسیالداشته باشد و هویّتی به او بدهد. فرداي آن شب نخست

سراسري اعالم کرد که ما به این قبیل افراد تنبل نیازي نداریم و آموزش اخالق جدید 
شود که در همین ه در وضعیتی انجام میهمالزم است. این» رقابتی«ي جامعهکاري براي 

ي هاي امنیت اجتماعی طبقهها پایهراه با نولیبرالها همکراتودمده سال گذشته سوسیال
که منابع اجتماعی که به حالیاند. درشدت تضعیف کردهآن را بهکارگر و اقشار پیرامونی 

شدت کاهش یافته شد بهمیکار تخصیص دادهدرآمد و بیرفع نیازهاي اقتصادي اقشار کم
هاي نجات اقتصادي به بسته2008ها در سال راه با نولیبرالها همکراتودماست، سوسیال

هاي نجات هاي در حال ورشکستگی راي مثبت دادند. همین بستهو کمک به بانک
رد میلیا22ي اقتصاددانان دولت را از به گفتهحدّي بد طراحی شده بود که بنابهاقتصادي 

ي کرون درآمد محروم کرد. داستان از این قرار است که دولت نولیبرال وقت در بحبوحه
هاي بزرگ ماجراجوي طرحی را براي کمک به نجات بانک2008بحران بانکی سال 

ها و شد دولت براساس آن پس از بهبود اوضاع بانکنهاد کرد که گفته میدانمارك پیش
ي راه، افزایش را تصاحب خواهد کرد. اما سپس در نیمهافزایش درآمدشان درصدي از این

ها، کراتودمها حذف کرد و سوسیالدلیل فشار بانکرییس دولت وقت این بند الحاقی را به
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شان کرده است، به ولیت ملّی خفهوهاي بورژوازي که حس مساین رفیقان همیشگی دولت
22گویند دولت را از ه امروز میکباري راي دادند. همانآور و فاجعهچنین طرح شرم

هاي رفاهی تمام شود محروم توانست به سود جامعه و برنامهمیلیارد کرون درآمدي که می
هاي ها و دولتهاي مشارکت خود در پارلمانکراسی همیشه در سالودمکرد. سوسیال

جلوگیري ساز یابی طبقات فرودست جامعه به آگاهی انتقادي و واژگونبورژوایی از دست
دلیل منازعات پارلمانی و بردن آبروي حریف عمل آورده است و تنها هر از چند گاهی بهبه

دارد باري برمیهاي فاجعهها و دزديکاريو تضعیف او است که پرده از روي بخشی از فریب
اند.ها طراحی و اجرا شدهخانهکه پشت درهاي بسته و کریدورهاي پارلمانی و وزارت

رو تبدیل هاي میانهها به نولیبرالکراتودمیت جدید که بخش بزرگی از سوسیالدر وضع
هاي رقابتی نقش داري رفاه به دولتدوران سرمایه» هاي اجتماعیدولت«شده و در تبدیل 

را نیز باید تغییر دهند. اگر ناچار عملکرد و گفتمان خود کنند، بهاي بازي میبرجسته
ایستاد، از داري روي دو پا میاصطالح اجتماعی سرمایهدولت بههاتر به ابتکار آنپیش

سویی تالش داشت تا براي سپهر اقتصاد و بازار کار انواع گوناگون نیروي کار مطیع و خوب 
آموزش دیده و منظمی تربیت کند و از سویی براي سپهر سیاسی شهروندانی نسبتاً 

تلف زندگی اقتصادي و سیاسی پرورش روهاي مخانتقادي و واقف به حقوق خود در قلم
ي مورد نیاز »نخبه«تر به تربیت نیروي کار کرات بیشودمدهد، حاال دولت سوسیال

نظر ندارد. تنها اي جدي درگونههر شهروندي را بهدهد و سپبازارهاي کار رقابتی اهمیت می
همان سیاست کاران و فقیران دارد تداومیا همان بی» جمعیتاضافه«پاسخی که براي 

هاي هایی است که کنترل، مجازات، تحقیر، محدودیترفرمخشونت ساختاري و اجراي ضدّ
کند. ین اقشار تحمیل میي امکانات اجتماعی و رفاهی را بر اساختاري و تنگ کردن دایره

ي کنونی که در بازار کار مشارکت هاي بسیار وسیعی از جامعهسبب است که طیفهمینبه
گیرند تا از نیروي کار شاغل یا داراي قابلیت یافتن شغل نام می» زیرطبقه«شوند، نمیداده 

هاي معطوف به بازار مسکن و اسکان دادن هاي مالیاتی، سیاستمتمایز شوند. سیاست
ولیت فردي و محکومیت تنبلی و وهایی در ستایش مس، و برپایی گفتمان»جمعیتاضافه«

بیرون » غیرفعال«در بازار کار و اقشار » فعال«داسازي اقشار نظایر آن همگی در راستاي ج
ي گذشته و هاي نولیبرالی دو دهههاي کارگري که در اثر سیاستبازار کار است. اتحادیه

مالً کاري براي دفاع از پشت اند، عشدّت تضعیف شدهي خود بهرویکردهاي منفعالنه
شاغالن «اري براي دفاع حداقلی از حقوق توانند انجام بدهند و به ابزي خود نمیجبهه

فع رفاه که نیروي کار شاغل و المنااصطالح مشتركي بهاند. جامعهتبدیل شده» متشکل
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داد، حاال به سو و سرمایه را در سوي دیگر با هم آشتی میي آن را در یک جبههپشت
مبناي بازار کار و برتبدیل شده است. اشتراك منافعیافته بر اساس رقابتاي سازمانجامعه

هاي کارگري اي بین اتحادیهترتیب اتحاد نامقدس و ناگفتهاینگیرد و بهاشتغال شکل می
دارهاي کنند و سرمایهراه و تدافعی را نمایندگی میکه نیروي کار شاغل نسبتا سربه

کننده شکل گرفته است. مطابق آمار و ارقام اخیر سازمان سراسري متعرض و تهدید
درصد از 50ي کارگري در دانمارك، بازندگان اصلی این تبدیل و تغییر، تقریباً هاتحادیها

ي کسانی که دهند. همهي کارگر را تشکیل میبیانی اقشار وسیعی از طبقهجامعه یا به
روز نیست، شان بههايي کسانی که مهارتدهند، همهکارهاي ماهر و ناماهر انجام می

سپاري و انتقال به فراسوي مرزهاي ملی شان در معرض برونشاغلي کسانی که مهمه
هاي خود مجبورند اخراج ي کسانی که از ترس از دست دادن شغلکشور است، همه

ن ترین بازندگان ایشان را تاب بیاورند و نوبت خود را انتظار بکشند. شوربختکارانهم
ي کارگرند که براي دریافت حداقل امکانات ي طبقهشدهراندهحاشیهتبدیل و تغییر، اقشار به

جمعی در گفتمان هاي تلویزیونی و محاکمات فردي و دستهزندگی باید تن به نمایش
ها بدهند و شهرداري» سازيفعال«هاي رژوایی و برنامههاي رایج بومداران و رسانهسیاست

تاثیر جامعه تحتوضعیت زندگی خود را به معرض دید همگانی بگذارند تا شاید وجدان 
از نو بیدار شود و به اصطالح شهروندان به حماقت گراییدهقرار بگیرد و آگاهی اجتماعی به

سرنوشت همگانی بیندیشند.
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هاي کارگران تحلیل طبقاتی اعتصاب
پتروشیمی ماهشهر

محمد مالجو

ي نبردي عمیقاً نابرابر میان کار و دو نما از صحنه1391ماهشهر و تهران در چهاردهم آبان 
هاي پتروشیمی ماهشهر کمابیش از دو مجتمعسرمایه بودند، نبردي که کارگران موقتیِ 

اند. در ماهشهر، متعاقب انداختهکاري واسطه راههاي پیمانسال پیش براي حذف شرکت
اي را با کارگران نامه، کارفرما توافق1391ماه اعتصاب کارگران شرکت فراورش در نهم آبان

هاي الزم ن تعهد که پیگیرياعتصابی در چهاردهم آبان به امضا رساند از جمله حاوي ای
کاري واسطه و عقد قرارداد مستقیم با کارگرانی که هنوز هاي پیمانبراي حذف شرکت

هاي عمل آید. در تهران اما استمرار فعالیت شرکتاند در اسرع وقت بهل وضعیت نشدهتبدی
تصویب ماهِ مجلس شوراي اسالمی به کاري واسطه در نشست علنیِ چهاردهم آبانپیمان

ها ضمن عرض ترین انجمن صنفیِ پشتیبانِ این شرکتي مهممدیرهیس هیأتیرسید و ر
کنیم از این دیگر حرکتگام با یکاگر ما هم«کار چنین گفت: کارانِ همتبریک به پیمان

1»دست خواهیم آورد.ها بسیار بهپیروزي

شود: کارگر براي کارفرماي وجه اصلی نزاع بر سر چیزي است که اشتغال مثلثی نامیده می
نقش کاريِ تأمین نیروي انسانی کهکند اما به استخدام یک شرکت پیماندولتی کار می

ي کارفرماي اصلی و کارگر مطابق معمول بر اشتغال مثلثی، رابطهآید. بنادالل را دارد درمی
زان مرخصی، هایی چون تعیین کار، میي مؤلفهاست، یعنی کارفرماي اصلی است که درباره

گیرد، اما حقوق و مزایاي کارگر را ساعات کار، اخراج و اعمال مقررات انضباطی تصمیم می
رو اگر کارگر در اثر اختالف با کارفرماي کند. ازاینکاريِ واسطه پرداخت میشرکت پیمان

ي دعوا در دادگاه یا رجوع به مرجع حل اختالف برآید، شرکت اصلی درصدد اقامه
ي اي که در بودجهگیرد. هزینهريِ واسطه است که طرف حساب کارگر قرار میکاپیمان
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شود که کاري واسطه پرداخت میپیمانشود به شرکتدولت براي نیروي انسانی منظور می
زنی طرفین به کارگر درصدي از این مبلغ نهایتاً بر حسب نوع قرارداد کار و توانایی چانه

ي مبارزه با این شکل از اشتغال در بازار کار که از اوایل دههگام ترین پیشرسد. مهممی
هاي پتروشیمی تدریج باب شد همین کارگران موقتیِ مجتمعهفتاد شمسی در ایران به

از انعقاد قرارداد مستقیم با استبودهي کارگران عبارتترین مطالبهصلیاند. اماهشهر بوده
کاري واسطه در بخش خصوصی.هاي پیمانخود کارفرماي دولتیِ اصلی و حذف شرکت

اي وهاي درگیر در چنین منازعهي تحلیلی طبقاتی از آرایش نیردر این مقاله با ارائه
اهاي سیاسی در سطح کالنِ کشور گونه بخش بزرگی از دعوهکوشم نشان دهم چمی
است. براي بندر امام انعکاس یافتهطرزي فشرده در کانون مبارزات کارگران پتروشیمیبه

ترین مراحل مبارزات کارگران شرکت سهامی پتروشیمی کوشم ابتدا اصلیاین منظور می
ترین مشکل تاکنون روایت کنم. سپس نشان خواهم داد مهم1388بندر امام را از سال 

لحاظ تاریخی کاري واسطه، بههاي پیمانکارگران، یعنی قراردادهاي موقت با شرکت
گیري برخی از ي موضعه است. این تالش خصوصاً به شناخت نحوهگونه تکوین یافتهچ

ترین بازیگرانی کمک خواهد کرد که مستقیم یا غیرمستقیم در شکل توازن قوا در مهم
مبارزات کارگران پتروشیمی بندر امام مؤثر هستند: کارگران موقتی پتروشیمی ماهشهر، 

دولت، مجلس شوراي اسالمی، مدیران کاري تأمین نیروي انسانی، هیأت هاي پیمانشرکت
هاي جنبش سبز. نهایتاً با هاي پتروشیمی ماهشهر، اقتصاددانان نولیبرال، و رسانهمجتمع

کوشم از ها و عملکردهاي همین مجموعه از بازیگران میگیريها و موضعبررسی دیدگاه
اش در از احتمالیاندشکل توازن قوا در نزاع جاري میان کار و سرمایه در ماهشهر و چشم

دست دهم.مدتْ برآوردي مقدماتی بهافق کوتاه
دادها در یک نگاهروي

ي اقتصادي پتروشیمی ماهشهر وقتی در هشتم ي ویژهشوراي موقت کارگران منطقه
ي بحران سیاسی پساانتخاباتی تقریباً اعالم موجودیت کرد در بحبوحه1388اسفندماه سال 

تصمیم به تشکیل شوراي موقت …ما«بخشی از بیانیه آمده بود که به هیچ گرفته شد. در 
. به این امید که روزي با مجمع …ایمهاي پتروشیمی ماهشهر گرفتهکارگران مجتمع

هاي زندگی کارگران، شاهد هاي کارگري و محلهاي صدها و هزاران نفره در محیطعمومی
رچه نزدیک به گ2»روز دیر نیست.گیري شوراهاي علنی در منطقه باشیم. قطعاً آنشکل

ورد نیز نبوده آسه سال پس از چنین اظهار امیدي هنوز آن روز فرا نرسیده اما بدون دست
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ي اقتصادي ماهشهر و هم مشخصاً در شرکت سهامی ي ویژهاست، هم در کل منطقه
پتروشیمی بندر امام، مجتمعی شامل شش شرکت بسپاران، آب نیرو، خوارزمی، کیمیا، 

ي شرکت مادر و ستادي که در زمینی به مساحت حدود منزلهرش و خود بندر امام بهفراو
160ي غربی خلیج فارس در استان خوزستان به فاصلههکتار در ضلع شمال270

ي بندر امام خمینی کیلومتري شرق آبادان در منطقه84شرقی اهواز و کیلومتري جنوب
قرار دارد.

کاري و هاي پیمانکارگران موقتی شرکت فریمکو، یکی از شرکتاولین موج اعتراضات را
راه انداختند. اعتراض 1389ي ماهشهر، در بهمن ي ویژهي منطقهايِ زیرمجموعهواسطه

پایان رسید د که پس از پنج روز با موفقیت بهشان بواین کارگران به شش ماه حقوق معوقه
1390وج بعدي اعتراض در اواخر فروردین م3.و به برکناري مدیرعامل شرکت نیز انجامید

ي محوري هاي پتروشیمی منطقه گسترش یافت. مطالبهآغاز شد و تقریباً به تمامی شرکت
کاري و عقد قرارداد اي پیمانهاي واسطهاین موج از اعتصابات عبارت بود از حذف شرکت

امام. این اعتصاب کمابیش هاي تابعه یا شرکت مادرِ پتروشیمی بندر مستقیم با خود شرکت
راي تحقق خواست محوري کارگران والن بهفته با دادن سه ماه مهلت به مسوپس از دو

هاي موعود هیچ پاسخی داده نشد، موج وقتی پس از سه ماه به وعده4پایان رسید.به
نیافت و از شرکت خوارزمی آغاز شد اما چندان گسترش1390دیگري از اعتصاب در تیر 

کاري شرکت دور بعدي اعتصاب را کارگران پیمان5پایان رسید.یازده روز نیز بهپس از
مدت بود و به1390سهامی پتروشیمی بندر امام راه انداختند. شروع اعتصاب در سوم مهر 

گران کماکان عبارت بود از مهر ادامه داشت. خواست محوري کار16دو هفته تا 
قرارداد میان کارگران و خود کاري واسطه و انعقاد هاي پیمانشدن شرکتبرچیده
6هاي تابعه و شرکت مادر.شرکت

ي اي را از تصویب گذراند که همههیأت دولت مصوبه1390چند ماه بعدتر در یکم بهمن 
کرد ظرف پانزده ي وزارت نفت را مکلف میهاي تابعههاي اجرایی از جمله شرکتدستگاه

ي دنبالِ مصوبههب7کاري تأمین نیروي انسانی مبادرت ورزند.پیمانروز به فسخ قراردادهاي 
ها و ي اعتصابواسطهوالن نفتی بهوهیأت دولت از سویی و فشارهاي وارده بر مس

ماه سال در اردیبهشتهاي منطقه از دیگر سوهاي کارگران موقت در پتروشیمیاعتراض
اجرا درآورد. مطابق هاي کارگران را بهخشی از خواستهکارفرما موافقت کرد که ب«1391

ي هاي پتروشیمی ماهشهر که بیش از ده سال سابقهي کارکنان مجتمعاین موافقت، کلیه
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صورت رسمی استخدام خواهند شد و از حالت قراردادي بیرون خواهند آمد و کار دارند به
کارفرما پذیرفت که با عالوه،اهد شد. بهزمینه کوتاه خواینرکاري دهاي پیماندست شرکت

جمعی منعقد ي زیر ده سال نیز در صورت تشکیل تعاونی قرارداد دستهکارکنان با سابقه
ه و کار بودکاري مشغول بههاي پیمانچنین در مورد افرادي که در شرکتکند. هم

8»گیري شود.کار گرفته شده بودند در آینده تصمیمشان بههايغیرمرتبط با تخصص

هاي ي مصوب دولت به مجلس و چندین ماه بحث در برخی کمیسیونارسال الیحهپس از
جمهور یسیاي از رطی نامه1391مجلس نهایتاً علی الریجانی در آخرین روز خردادماه 

بر » هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین«ي خواست تا برخی ایرادات وارده
بدیهی است «مجلس تأکید شده بود که یسیي رمهر ناد9ي دولت را برطرف کند.مصوبه

قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته پس از انقضاي یک هفته مهلت مقرر در 
حال، دقیقاً از فرداي همین روز بود که روند تبدیل ااینب10»االثر خواهد بود.است، ملغی

سهامی پتروشیمی بندر امام و سایر کاري در شرکت هاي پیمانوضعیت کارگران شرکت
1391ماه که تا پایان مهري ماهشهر آغاز شد، گواینهاي دولتی در منطقهپتروشیمی

طور رسمی و عملی تبدیل وضعیت شدند و کاري بهدرصد از کارگران پیمان30حداکثر 
ه به شان در شهریورماسال که سیاههي هشت در مورد کارگران با سابقههنوز این امر

11اجرا درنیامده است.وزارت نفت ارسال شده بود به

ي هیأت نزاع میان مجلس و دولت خیلی شدید شده بود. اما فقط مجلس نبود که با مصوبه
کرد. خواست هیأت دولت عمل نمیسو با دولت به مخالفت برخاست. وزارت نفت نیز هم

کاري هاي پیمانامام و شرکتدنبالِ کارشکنی مدیریت شرکت سهامی پتروشیمی بندربه
کاري، ي کارگران پیمانهاي واسطه و عقد قرارداد مستقیم با کلیهدر حذف شرکت

هاي اند دوباره موج جدیدي از اعتصاب در شرکتکارگرانی که هنوز تبدیل وضعیت نشده
کت در شر1391ماه انداختند، ابتدا در ششم آباني پتروشیمی بندر امام را راه مجموعه

هاي فراورش و بسپاران. در واکنش به همین تحرکات کیمیا و از نهم همان ماه در شرکت
اعتصابی در چهاردهم اي را با کارگران نامهناگزیر توافقبود که مدیران شرکت فراورش به

کاري و عقد قرارداد هاي پیمانبراي حذف شرکتبر پیگیريرساندند مبنیآبان به امضا 
12اند.رگرانی که هنوز تبدیل وضعیت نشدهمستقیم با کا

فوریتی از سوي دیگر، نمایندگان مجلس در همان روز چهاردهم آبان با کلیات طرح یک
، 13مخالفت کردند» هاي اجراییتعیین تکلیف قراردادهاي تأمین نیروي انسانی در دستگاه«
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لس براي دگان مجدست برخی نمایني هیأت وزیران بهپس از رد مصوبهطرحی که مدتی 
کاري بلکه با این هدف ارائه شده هاي پیمانقصد حذف شرکتبهبررسی در صحن علنی نه

ي دولت و وضعیت نیروهاي شرکتی مشخص شود. آخرین پرده از این بود که زوایاي مصوبه
کانون«ي مدیرهیس هیأتپیام تبریک ری1391دادها تا ابتداي آذرماه سلسله روي

هاي خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر صنفی کارفرمایان شرکتهاي انجمن
کاري واسطه هاي پیمانشدن شرکتدر همان روزِ اعالم مخالفت مجلس با برچیده» کشور
تر هاي خدماتی مجدداً با قدرت و همت بیشکنیم شرکتامروز با سربلندي اعالم می«بود: 

داشتن هدف ما روشن نگه«ار همیشگی را که به کار خود ادامه خواهند داد و همان شع
14»کنیم.تکرار و به آن عمل می» ي کارگر استچراغ خانه

تکوین تاریخی اشتغال مثلثی
ترین موضوع نزاع کارگران موقتی شرکت سهامی پتروشیمی بندر اشتغال مثلثی که اصلی

سو طی کمابیش اي بخش خصوصی از دیگرکاري واسطههاي پیمانامام از سویی و شرکت
ي هایی ساختاري در شکل اشتغال طی دورهدو سال اخیر بوده است محصول دگرگونی

هاي نهم و دهم طی حدوداً ولتي حاکمیت دي پس از جنگ بود که در دورهسالهشانزده
ي گذشته نیز برقرار مانده است.سالههشت
، نیروي کار صنعت نفت در معرض اجراي دو نوعِ 15اماي دیگر نشان دادهکه در نوشتهچنان

اجرا هاي پس از جنگ بهدست دولتاي بوده که بههاي پردامنهپروژهمتمایز اما مرتبط از 
رو سازي و ازاینبه موقتیاي اقتصادي معطوفسو پروژهشده است: از یکگذاشته می

گ براي حل ي پس از جنسالهي شانزدهسازي نیروي کار صنعت نفت که در دورهارزان
اجرا گذاشته شد و از هاي سازندگی و اصالحات بهت دولتدسمعضل انباشت سرمایه به

هاي نهم و دهم استمرار یافته است، و از ي هشتاد خورشیدي نیز با دولتي دوم دههنیمه
عت ي سالیان پس از انقالب براي مماني سیاسی پرفراز و نشیبی که در همهدیگر سو پروژه

که از هاي وقت قرار داشته است چندانلتیابی کارگران در دستور کار دواز تشکل
هایی متمرکز براي هدایت توان و صداي جمعی نیروي کار گیري کانون یا کانونشکل

کرده است. تداول اشتغال مثلثی در صنعت نفت فقط یکی از صنعت نفت ممانعت می
ي اقتصادي و سیاسی بوده است.ژهزمان این دو پرومدهاي اجراي همآپی

هاي الزم براي تحقق این نوع اشتغال در صنعت نفت مشخصاً طی سومین تمهید زمینه
جمهوري اکبر وزارت نفتِ دومین دوره از ریاسترضا آقازاده دردوره از صدارت غالم
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یر وزدستبه1376کارِ دولت اصالحات در سال بهمی رفسنجانی آغاز شد اما با شروعهاش
هاي یافته در پیوند با قوانین باالدستی برنامهشکلی سازماننفت وقت، بیژن زنگنه، به

بر برآوردي که جایی دیگر بنابار نشست. طی این دوره،ساله استمرار یافت و بهي پنجعهتوس
نفر از کارگران رسمی صنعت نفت 67000تا 45000، احتماالً بین 16امعمل آوردهبه
نفر از این بخش 50000هاي گوناگون یا بازنشسته شدند یا بازخرید. احتماالً حدود شکلبه

1384تا 1376هاي ي اصالحات طی حدفاصل سالسالهي هشتاز نیروي کار در دوره
ي موازات تعدیل تدریجی نیروي کار که دامن بخش عمدهمشمول تعدیل قرار گرفتند. به

ت نفت و گاز طی همین دوره رشد صنعبهرویت کارگران صنعت نفت را گرفت، فعال
هاي ي شرکتگونهکارگیري نیروي کار جدید نیز بود. ظهور قارچحال مستلزم بهعیندر

کاري تأمین نیروي انسانی در نقش دالل نیروي انسانی در صنعت نفت دقیقاً پاسخ به پیمان
همین نیاز بود.

کاري تأمین نیروي انسانی در پیوندي تنگاتنگ هاي پیماني شرکتبنابراین، رشد و توسعه
ي امور اجتماعی طی دورهبا ساختار قدرت خصوصاً در وزارت نفت و وزارت کار و

ابی نظام سهاي انتي پس از جنگ بوده است. گرچه نیروهاي متصل به بخشسالهشانزده
حاکمیت امااند، گیر در هر نوع فعالیت اقتصادي داشتهي چشماواره سهمسیاسی هم

ي پس از جنگ بهسالهي شانزدهرهاصطالح سازندگی و اصالحات در دوهاي بهدولت
هاي هاي مزبور میان شرکتتبط با دولتگیري پایگاهی قوي براي نیروهاي سیاسیِ مرشکل
ي اخیر البته نیروهاي سالهي هشتکاري تأمین نیروي انسانی منجر شد. در دورهپیمان

اند. اي محسوس دست یافتههاي نظامی نیز در این مجموعه به سهممنتسب به نهاد
کاري تأمین نیروي انسانی امروزه میان بخش خصوصیِ فعال در صنعت هاي پیمانشرکت

هاي ساختاري در ساختار نفت اصوالً وزنی سنگین دارند، وزنی که عمیقاً مدیون دگرگونی
ي پس از جنگ است.هسالي شانزدهنیروي انسانی و اشتغال طی دوره

بازیگرانِ نزاع میان کار و سرمایه در ماهشهر
ن منازعه فقط به نزاع در ماهشهر میان کار و سرمایه برقرار است اما نیروهاي درگیر در ای

شوند. شکل توازن قوا در هر مقطع از چنین معناي خاص منحصر نمیکار و سرمایه به
ي بازیگران تعیین لکردهاي همهها و عمگیريموضعها و اي از دیدگاهنزاعی را آمیزه

کند.می
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برآوردهاي مختلفی از تعداد نیروي : هاي پتروشیمی ماهشهرموقتی مجتمعکارگران
بر اعالم تارنماي عمل آمده است. بنارکت سهامی پتروشیمی بندر امام بهکار شاغل در ش

نفر است. این 3385حدود رسمی این شرکت، تعداد کارکنان این مجتمع بزرگ صنعتی 
بخشی از «ضافه شده است که که بالفاصله نیز ااصالً برآورد درستی نیست، کمااین

بندي و خدمات اداري از طریق ها از جمله کارهاي تعمیراتی، خدمات فنی بستهفعالیت
هنگی براي کمک به ایجاد آي همکمیته«تر را برآوردي دقیق» شود.کاران انجام میپیمان
بر داند. بنانفر می6500اً دهد که این تعداد را حدوددست میبه» کارگريهاي تشکل

کاري و هاي پیماننفر از این تعداد نیز تحت قرارداد شرکت4300همین برآورد، حدود 
کاري واسطه مستقیماً هاي پیمانبنابراین، حذف شرکت17صورت موقتی هستند.به

اولین شکاف میان کارگران در درصد از نیروي کار این مجموعه است. 66ي حدوداً مطالبه
دهد: شکاف میان نیروي کار رسمی و نیروي کار موقتی. کارگران جا خود را نشان میهمین

اند نیروي کار رسمی را به جریان مبارزات خودشان موقتی در این منطقه هنوز نتوانسته
کننده در اعتصاب از جمع کارگران موقتی مشارکتي کارگرانکه همهاینملحق کنند، کما

اند. البته این شکاف در آن حد هم گسترده نبوده است که مثالً نیروي کار رسمی را بوده
شکنی بکشاند.وسیعاً به اعتصاب

نمونه، در خالل باباند. ازپارچه نبودهدا و یکصوانگهی، خود کارگران موقتی نیز چندان یک
نفري 4300پایان رسید از جمع مهر به16آغاز شد و در 1390سوم مهر اعتصابی که در

نفر یعنی فقط حدوداً هشت درصد از کارگران 400تا 300نیروي کار موقت فقط حدود 
کاري در کردند. روزانه تعدادي از کارگران پیمانموقتی در اعتراض مستقیماً شرکت می

طراف ساختمان مرکزي شرکت تجمع در اپیمایی و سردادن شعار چند نوبت با راه
ي پیرامون دفتر مرکزي متحصن هاي چندنفري در محوطهکردند و سپس در دستهمی
18کشیدند.شدند. تعدادي از کارگران نیز در محل کار دست از کار میمی

خوریم: شکاف ماه به یک شکاف غیرطبقاتی نیز برمیي اعتصاب مهرایضاً در همین فقره
اند و تمامی از مردان بودهي حاضران در تحصن و اعتصاب بهرسد همهنظر میبهجنسیتی.

اند.ها مشارکت نداشتهزن شاغل در این شرکت در اعتصاب300یک از هیچ
آن خویش گونه تشکل مستقلی ازصابی نه هیچرسد کارگران اعتنظر میحال، بهعیندر

اعتصاب و تحصن خویش. ردپاي روشنی از دهی خاصی در رأس اند و نه سازمانداشته
هاي دو سال هاي پتروشیمی ماهشهر نیز در اخبار و گزارششوراي موقت کارگران مجتمع
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ي اعتصاب فقط گویا به تشکیل موقتیِ کمیته1390اخیر در بین نیست. اعتصاب مهرماه 
کارگران مجتمع پتروشیمى ماهشهر منجر شد.

ي کارگران ي مبارزات حدوداً دوسالهخبرهایی که دربارهها وعالوه، در خالل گزارشبه
هاي یک از انواع شیوهي عمومی راه یافته است از هیچصهموقتی پتروشیمی ماهشهر به عر

چشم صابات کارگري هستند هنوز اثري بهبسیج اعتراضات که منبع استحکام و قوت اعت
هاي کارگري در سطح محالت آید. کارگران اعتصابی هنوز نه به بسیج خانوادهنمی

هاي قومی و ملی در منطقه ی اقلیتآفرینهاي نقشاند، نه به ظرفیتکارگرنشین پرداخته
وار با سایر همتایان در کلیت صنعت نفت در سایر مناطق اند، نه پیوندي انداممتوسل شده
اقتصاد ایران هاي اند، و نه پیوندي مشابه با همتایان کارگري در سایر بخشبرقرار کرده

رو هستند.هنظیر خودروسازي و آب و برق و مخابرات که با معضلی مشابه روب
هاي تأمین نیروي انسانی در شرکت:کاري تأمین نیروي انسانیهاي پیمانشرکت

گونه ي هفتاد شمسی متولد شدند اما در دوران اصالحات به رشدي قارچي اول دههنیمه
ها نه تولیدي یا اجرایی بلکه فقط استخدام نیروي کار به کتدست یافتند. کارکرد این شر

ها در حقیقت دولتی است. این شرکتهاي دولتی یا خصوصی یا شبهنمایندگی از بخش
ها در اي از صاحبان این شرکتزنی در روابط کار هستند. بخش عمدهمتخصصان چانه

والن ارشد و ا مسوپیوند استوار بانحا درازنحوياند که بهنفت اصوالً کسانی بودهصنعت 
اعی در ادوار گوناگون قرار هاي قدرت در وزارت نفت و وزارت کار و امور اجتمکانون
اعتبار هاي گوناگون وزارت کار و بهبخشاند. خصوصاً به اتکاي پیوندهاي مستحکم باداشته

اعال دحخصوصیت بهماري نیروي کار از این گکاروقت بر صرفاً فرایند بهتمرکز تمام
دارك بهترین نوع قرارداد کاري اند که به نمایندگی از کارفرماهاي اصلی به تبرخوردار بوده

هاي باالسري را دارند و ترین هزینهزیان کارگران مبادرت ورزند. کمنفع کارفرمایان و بهبه
هاي الً با شرکتگاه اصالً چند نفر هستند و چند خط تلفن. کارگران در خیلی از موارد اص

تأمین نیروي انسانی هیچ مناسبات رودررویی ندارند و قراردادشان را نیز عمالً با خود 
هاي لحاظ حقوقی همین شرکتشان بهکنند اما طرف حسابعقد میکارفرماي اصلی من

ولیت نه با کارفرماي اصلی ونظر برسد مستأمین نیروي انسانی هستند و اگر کار به اختالف
ها بهترین ارتباطات را دارند. در هاست که با وزارت کار و قضات دادگاهبا این شرکتبلکه 

ناگون هاي گوزیان ردهاي تأمین نیروي انسانی کامالً بههآفرینی شرکتاین میان البته نقش
که براي مهندسان متالوژي درحالی«ها بر یک ارزیابی، این شرکتنیروي کار است. مثالً، بنا
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دادند، اما تنها حدود دو میلیون و پانصد میلیون تومانی به کارفرما صورت میحقوق هفت
ها نیز متناسب با همین مبالغ از کردند و در سایر زمینههزار تومان به آنان پرداخت می

19»گرفتند.نظر میان و متخصصان براي خودشان سود درحقوق کارگر

عمیقاً نامتشکل هستند، رو و ازاینیابی برخالف کارگران که محروم از حق تشکل
ترین اند. مهمیافتهکاري تأمین نیروي انسانی کامالً متشکل و سازمانهاي پیمانشرکت

کانون «کاري تأمین نیروي انسانی نیز در آن عضویت دارند هاي پیمانتشکلی که شرکت
سراسر هاي خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی هاي صنفی کارفرمایان شرکتانجمن
است با تشکیالتی بسیار قوي در سراسر کشور. این کانون، برخالف کارگران، با » کشور

در پیوندي مستحکم قرار دارد. گذاريگیري و سیاستسطوح گوناگون نظام تصمیم
هایی که با ما کار کانون در موقعیت بسیار خوبی است. ارگان«، مدیرهیس هیأتیي رگفتهبه

ان تأمین اجتماعی، وزارت کار و امور اجتماعی، ادارات کار استانی، کنند، مثل سازممی
نظام، و کمیسیون وزارت دارایی، سازمان مالیات بر ارزش افزوده، تشخیص مصلحت 

توانند با راحتی میهاي استانی به. انجمن…شناسندخوبی کانون را میاجتماعی مجلس به
ي تبریک ر نامهد20»ها وارد مذاکره شوند.با آني مجلس آن استان تماس بگیرند و نماینده

ي ارتباط اعضاي کانون با ي کانون خطاب به اعضا مشخصاً از نحوهمدیرهیس هیأتیر
کاري واسطه گفته هاي پیماني جلوگیري از حذف شرکتنمایندگان مجلس در زمینه

ضاي هیأت بار شرکت در کمیسیون اجتماعی مجلس با جمیع اع23بیش از «شود: می
نفري آزادي و 12000هاي خدماتی در استادیوم یش بزرگ شرکتآمدیره و با توجه به هم

یش شرکت نمودید و آک در این همي شما که از دور و نزدیکاري همهیاري و همهم
والن ومقابلِ اعضاي محترم مجلس حضور خود را خاطرنشان کردید و باعث شدید تا مسدر

را با تمام اعضاي آن احساس کنند و در جلسات بعدي توجیه مملکتی وجود تشکل ما
گزاران قشر سوزان و خدمتکامل شدند که این کار قانونی است و اعضاي این صنف از دل

جا بنده یندر ا. …ضرر کارگر، دولت و ملت خواهد بودباشند که تعطیلی آن بهکارگر می
هاي دور و نزدیک به مجلس ین نوبت از راهمدیره که واقعاً در چندي اعضاي هیأتاز کلیه

کنم و در این موفقیت بزرگ از گاه کانون را تنها نگذاشتند تشکر میمراجعه کرده و هیچ
ها هاي خود مراجعه کرده و آنهاي سراسر کشور که به وکالي استانتک اعضاي انجمنتک

امروز بود که مجلس از ي آن آراي بسیار باالي آن در مجلسرا توجیه نمودند که نتیجه
یس یشرکت خدماتیِ خود ر21»نمایم.اعالم تعداد آن خودداري نمود، نیز تشکر می

کاري تأمین نیروي انسانی است: ي پیمانها در زمینهتریني کانون از فعالمدیرههیأت
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مدت ، کارخانجات پارس الکتریک به1390تا 1372سال از 18مدت دادگستري شیراز به«
تا 1379مدت شش سال از ي دادگستري خانواده به، اداره1378تا 1374چهار سال از 

، حرم حضرت امام خمینی 1381تا 1380مدت یک سال از جم به، فروشگاه جام1385
22.»1387تا 1382مدت پنج سال از ، و ایران خودرو به1385تا 1382مدت سه سال از به

کاري تأمین نیروي انسانی در گرو استمرار اشتغال مثلثی است. هاي پیمانسودآوري شرکت
هایی برخوردارند که کارگران ي ویژگیها در دفاع از اشتغال مثلثی از همهاین شرکت

هاي نافذ در گريگیري، امکان البیي سطوح نظام تصمیمندارند: پیوندي ارگانیک با همه
فکري در ور، مکان مشترك براي همبستگی جغرافیایی در سراسر کشسطح وسیع، هم

ي جمعی، شأن قانونی براي اي، مالکیت رسانهجمعی، پشتیبانی رسانهراستاي عمل دسته
هاي صنفی.هاي صنفی، و توانایی مالی براي فعالیتآفرینینقش

کاري تأمین نیروي هاي پیمانگري شرکتي البیامکانات بسیار گسترده:هیأت دولت
ماه سال ي اول بهمنگیري هیأت دولت اصالً مؤثر نبوده است. مصوبهر جهتانسانی البته ب

شکل به هررارداد تأمین نیروي انسانی بههیأت دولت مقرر کرد که انعقاد ق1390
ي نحو در همههرکارگیري نیروي انسانی بهباشد و هرگونه بهکاري ممنوعهاي پیمانشرکت

مدیریت و ياجرایی صرفاً با مجوز معاونت توسعههاي هاي دستگاهمشاغل و فعالیت
جمهوري میسر باشد.ي انسانی ریاستسرمایه

علت قطع ارتباط مستقیم بخشی از شاغالن در بازار کار بهبر استدالل هیأت دولت،بنا
هاي واسطه عمیقاً متضرر شرکتحقوقی با کارفرماي اصلی و انعقاد قرارداد کاري با

کارفرماي کهجاییکه ماهیت دائمی دارند و درهیأت دولت، در مشاغلیشوند. از نگاه می
کاري واسطه هاي پیمانصورت مستمر نیازمند است نباید شرکتدولتی به نیروي کار به

نقش داشته باشند و کارفرماي دولتی با نیروي کار باید مستقیماً قرارداد ببندد.
در «جمهوري، نی ریاستي انساریت و سرمایهي مدیي معاون حقوقی معاونت توسعهگفتهبه

ي دستگاه تنها هزینهي شرکتی این نتیجه حاصل شد که نهشده از نیروهابررسی انجام
وي شرکتی نیز چنین پرداختی به نیراجرایی کاهش نیافته، بلکه افزایش پیدا کرده و هم

نیروي شرکتی در دستگاه حضور داشته که 100مثال اگر عنوانکاهش یافته است. به
شود، اما در نهایت پنج یا شش میلیون ها پرداخت میمیلیون تومان براي آن10ماهانه 

.…گیردهاي واسط تأمین نیرو قرار میرسد و بقیه در جیب شرکتتومان به آن افراد می
کردند و یروها تهیه میکه فقط ماهانه لیستی از نبودتأمین نیرو کارشان اینهايشرکت
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کردند و بقیه را ها را از دستگاه دریافت کرده و درصدي به نیرو پرداخت میحقوق آن
مقابل اند، امروز درمنافع کالنی رسیدهگذر به هایی که از این رهشرکت. …زدندجیب میبه

خواهد میکنند، اما دولت ي دولت براي تبدیل وضعیت نیروهاي شرکتی مقاومت میمصوبه
23»این اجحاف به نیروي انسانی برچیده شود.

گیري براي حذف وجه با این نوع جهتهیچي مسائل کارگري بهي دولت در زمینهکارنامه
ها یارانهمندسازيي هدفهکاري واسطه سازگار نیست. بند سیزدهم الیحهاي پیمانشرکت
ي قانون کار از جمله شامل همزد رسمی، اصالحیافزایش حداقل دستبر عدممبنی
نویس اصالحی قانون تأمین دست کارفرمایان، پیشترسازي اخراج کارگران بهسهل

کارگران، تهیه و ي اجتماعی از جمله شامل افزایش سن بازنشستگی و افزایش سهم بیمه
اند. گري دولت داللت داشتهکارشاگردي، جملگی، بر مواضع ضدّ -تصویب طرح استاد

کاري تأمین نیروي انسانی را هاي پیمانحساب، تالش دولت براي حذف شرکتاینبا
توان توضیح داد؟گونه میهچ

هاي که شرکتتوان مطرح کرد. اول، نظر به ایندو فرضیه را در پاسخ به چنین پرسشی می
هاي خدماتی تا حد زیادي در مالکیت نیروهاي کاري تأمین نیروي انسانی و شرکتپیمان
طلب و نیز نیروهاي وابسته به نظامیان هستند، تالش دولت دهم براي حذف یا حاصال

ي است که با ظهور دولت نهم بر ضدّ ااي از مبارزهتضعیف این بخش از بورژوازي اصوالً رگه
دست دولت اصطالح سازندگی و اصالحات بهبههايآن بخش از بورژوازي وابسته به دولت

هاي مهمی از این اواخر نیز با شقاقی که میان دولت دهم و بخشنهم راه افتاده بود و در
هایی از بورژوازي وابسته به بخشباالي نظامی شکل گرفته به سوگیري بر ضدّوالن ردهومس

کاري واسطه و هاي پیمانسپاه نیز تسري یافته است. دوم، دولت دهم با حذف شرکت
ي هایی از بدنهرخوردار خواهد شد که بخشي اشتغال مثلثی از این امکان بتضعیف پدیده

ي مانده از دورههاي گوناگون نیروي کار طی مدت باقیخود را در ردهبهاجتماعی وابسته
مدد هم بههاي اجرایی بفرستند، آناهي دستگتر به مجموعهتصدي دولت با آهنگی شتابان

واسطه که غالباً در مالکیت کاريهاي پیمانستاندن نقش استخدام نیروي انسانی از شرکت
هایی از نیروهاي سیاسی رقیبِ دولت هستند و متقابالً سپردن چنین نقشی به بخش

ي دولت که طبق تعریف باید تابع اوامر هیأت دولت باشند.زیرمجموعه
گرا و خاطر شکاف عمیق پدیدارشده میان نیروهاي اصولفقط به:مجلس شوراي اسالمی

از جمله بخش اعظم نمایندگان مجلس از سویی و هیأت دولت از دیگر سو و بنابراین تالش 
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ي دولت نیست که مجلس با قوت در برابر گفتهبراي ممانعت از تحقق دو هدف پیش
کاري واسطه ایستادگی کرده است، هاي پیماني هیأت دولت براي حذف شرکتمصوبه

هاي گوناگون شوراي اسالمی از منافع و مصالح فراکسیوني مجلسجانبهموضوع دفاع همه
بخش خصوصی نیز در بین هست.

ي دولت براي حذف با بیان هفت ایراد بر مصوبه1391خرداد 31علی الریجانی در 
کاري واسطه یک هفته به دولت براي تصحیح موارد مغایر با قانون وقت هاي پیمانشرکت

شده را به مجلس اعاده نکرد اما از فرداي اي تصحیحمصوبهداد. گرچه هیأت دولت اصوالً 
ي خود از جمله وزارت نفت براي اجراي مصوبه هاي اجرایی تابعههمان روز به دستگاه

دستور داد.
ي دولت، طرحی یک کمیسیون اجتماعی مجلس، ملهم از مصوبه1391در سوم مهرماه 

شدن این قانون، الجرااز تاریخ الزم«لی که فوریتی را به مجلس ارائه داد با این مضمون اص
منظور تأمین هاي اجرایی بهدولتی توسط دستگاهها و مؤسسات غیرانعقاد قرارداد با شرکت

هاي نهاد دستگاهخدمات مورد نیاز خود، فقط در فعالیت و کارهایی مجاز است که با پیش
ها به جمهور، عناوین آنیسیي انسانی ري مدیریت و سرمایهعهذیربط و یا معاونت توس

24»رسد.ي انسانی میي مدیریت و سرمایهتصویب شوراي توسعه

ولت در ي هیأت دداري از دولت درصدد تصویب خواستهکمیسیون اجتماعی به طرف
ي شکل ارائهکاري واسطه بلکه بههاي پیمانصورت حذف شرکتبهکه نهمجلس بود، گواین

تر با مخالفت شدید تر از دو ماه قبلبرخورد با این موضوع. اما کمسازوکاري جدید براي 
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس مواجه شده بود. در گزارش این کمیسیون به 

اول، «دو دلیل براي مخالفت با این طرح ذکر شده بود: 1391مرداد 24مجلس در تاریخ 
جمهوري اسالمی ایران است؛ و ثانیاً، طرح ي پنجمسالهي پنجمفاد طرح خالف برنامه

75داراي بار مالی است که محل تأمین آن مشخص نشده است و بنابراین خالف اصل 
25»قانون اساسی است.

هاي مجلس نیز ضمن تأیید مواضع کمیسیون برنامه و بودجه از سوي دیگر، مرکز پژوهش
اعالم کرد که مشکل طرح و محاسبات در مخالفت شدید با طرح کمیسیون اجتماعی

دارد و وانگهی نهادي در این است که با قانون مدیریت خدمات کشوري مغایرتپیش
ي جذب هم به تقلیل کارآیی و علت اتخاذ رویکرد نادرست در نحوهاجراي این طرح به
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ي تعداد کارکنان دولت و ستهانجامد و هم به افزایش ناخواوري نیروي انسانی دولت میبهره
26ترشدن حجم تشکیالت دولتی.بزرگ

ي دولت وارد بر مصوبه» هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین«هم ایرادهایی که 
هاي مجلس براي دانسته بودند و هم دالیلی که کمیسیون برنامه و بودجه و مرکز پژوهش

بود که هاییتمامی مثل استداللبهرد طرح کمیسیون اجتماعی اقامه کرده بودند
اي حاوي این در نامهکاريهاي پیمانکارفرمایان خدماتی براي مخالفت با حذف شرکت

ي مجلس و ذکور از دستور جلسهخروج طرح م«کردند: مجلس مطرح مییستوصیه به ری
حذف بلکه فقط انهادي کمیسیون اجتماعی که نه حتطرح پیش27»رأي به این طرح.عدم

1391کرد در چهاردهم آبان کاري واسطه را مطرح میپیمانهاينوعی ساماندهی شرکت
با آراي اکثریت قاطع نمایندگان رد شد. مجلس شوراي اسالمی موفق شده بود رضایت آن 

کاري واسطه هستند جلب کند.هاي پیمانقسمت از بخش خصوصی را که پایگاه شرکت
میان دولت و مجلس بر در نزاعی که از سویی:هاي پتروشیمی ماهشهرمدیران مجتمع

کاري واسطه و از دیگر سو در سطحی کامالً متفاوت میان هاي پیمانسر حذف شرکت
کاري تأمین نیروي هاي پیمانهاي پتروشیمی ماهشهر و شرکتکارگران موقت مجتمع

هاي پتروشیمی ماهشهر انسانی در جریان بوده است اصوالً کارفرمایان دولتیِ مجتمع
سویی اند. در نزاع میان دولت و مجلس عمالً با مجلس همطرف نبودهوجه بیهیچبه

کاران بخش خصوصی نیز قویاً طرف بخش اند و در نزاع میان کارگران و پیمانداشته
اند.خصوصی را گرفته

ي دولت اظ سازمانیْ زیرمجموعهلحهاي پتروشیمی ماهشهر گرچه بهتمعمدیران مج
ي هیأت دولت نیز مین صادرهي فراوپابستهمطیع دستآیند اما ضرورتاًحساب میبه

سویی از همان اوان حاکمیت دولت نهم آشکارا رخ داده بود. دو اظهارنظر اند. این ناهمنبوده
ي ات انتخاباتی نهمین دورهي نفت در دوران تبلیغنژاد دربارهاز محمود احمدي

هاي مردم آورده بر سر سفرهپول نفت«ترین برجستگی را داشت: جمهوري بیشریاست
ي یکی از گفتهبه» اي نفت را سرنگون خواهد کرد.نژاد مافیدولت احمدي«و » خواهد شد

جمهوري ها این بود که نامزد ریاستگفتهگیريِ تحلیلی از این ترین نتیجهکم«گران، تحلیل
ایی را در آن نهاد به ساختار آن زمانِ وزارت نفتْ اعتماد نداشته و وجود یک ساختار مافی

جمهورِ منتخب به دستگاه نفت تا حدي بود که یسریاعتمادي بی.…دانستمحتمل می
ها از تغییر تمام مدیران عالی و میانی تا تغییر وزیر و برخی بینیي پیشدر آن زمان دامنه



محمد مالجو|406

ي اول رد صالحیت علی سعیدلو در مجلس که گزینههم28»شد.معاونان را شامل می
نژاد براي وزارت نفت بود، هم متعاقباً انصراف صادق محصولی از نامزدي براي این احمدي
آفرینی مدیرانخانه، هم سپس رد صالحیت محسن تسلطی در مجلس و نقشوزارت

دست نهایتاً احراز پست وزارت نفت بهزمینه، و هماینخیز جنوب درشرکت مناطق نفت
ي وزارت نفت هحسین نوذري که از خود بدنسپس غالمابتدا سید کاظم وزیري هامانه و

جمهور بر دستگاه اجرایی یسیهاي فقدان تسلط رهمه، احتماالً از نشانهوآمده بودند، همه
رفتند. وزارت نفت در دومین شمار میاش بهجمهوريي اول ریاستی دورهوزارت نفت ط

دست ابتدا مسعود میرکاظمی و بهحراز این پستنژاد با اجمهوري احمديدوره از ریاست
دنبال ت دهم قرار گرفت اما خیلی زود بهسپس رستم قاسمی در دست مؤتلفان نظامی دول

اش رخ داد وزارت نفت نظرهاي سیاسیِ عمیقی که میان دولت و مؤتلفان قبلیاختالف
پتروشیمی هاي تمکین مدیران مجتمعدولت خارج شد. عدمیسیي کنترل ردوباره از حیطه

کاري نیز یکی از هاي پیمانماهشهر از مصوبه و فرمان هیأت دولت براي حذف شرکت
اري که خواهد آمد، این مدیران ها بوده است. به قرسوییجدیدترین قرائن همین ناهم

اند.سهم خویش تا سر حد توان در تحقق خواست هیأت دولت کارشکنی کردهبه
ي کارگران موقتی بر ضدّ برد مبارزهماهشهر در پیشهاي مدیران پتروشیمی کارشکنی

تر است. اوالً این مدیران با فهمکاري واسطه به دو دلیل البته قابلهاي پیمانشرکت
ي بسیار تنگاتنگی دارند. ثانیاً مدیران با کاري واسطه مناسبات حسنههاي پیمانشرکت

و تراشیدن یک واسطه میان خود و کاري تأمین نیروي انسانی انعقاد قراردادهاي پیمان
خالی به کارگران دارند شانهولیتی که نسبتواند با سهولت از زیر بار مسکارگر توانسته

کاري تأمین نیروي انسانی به زوال امنیت هاي پیماني شرکتگونهکنند. درواقع رشد قارچ
که، در فقدان انانجامد چندجمعی نیروي کار میزنی فردي وشغلی و کاهش قدرت چانه

شود زیرا هر کدام از کارگران که نه با یک بستگی کارگران تضعیف میامنیت شغلی، هم
کاري تأمین نیروي انسانی و نه تحت یک هاي پرشمار پیمانکارفرماي واحد بلکه با شرکت

داد نوع مشخص از قرارداد کاري بلکه ذیل انواع متفاوت قراردادهاي کاري به عقد قرار
شوند. تر مستعد برساختن یک هویت جمعی مینسبت نیز کمهمینورزند بهمبادرت می

کاري واسطه هم منافع مادي و مصالح اجتماعی مدیران هاي پیمانبنابراین، حذف شرکت
دهد.شان بر نیروي کار را افزایش میهاي تسلطاندازد و هم هزینهدولتی را به مخاطره می
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دست ي کارگران پتروشیمی بندر امام بههاي آزاد کارگران از گفتهدیهبر روایتی که اتحابنا
ي کاري در کندکردن پروسههاي پیمانها و مافیاي شرکتمدیریت پتروشیمی«دهد، می

ها نقشی اساسی کاري در این پتروشیمی و سایر پتروشیمیتبدیل وضعیت کارگران پیمان
ن بحث بوده است که روند تبدیل وضعیت ها ایدر میان مدیریت پتروشیمی. …دارند

پایان دولت دهم مانده بهپیش برده شود تا چند ماه باقیبهلحاظ اداري آهستهکارگران به
گویند با پایان عمر دولت دهم، کاران میها و پیماناتمام برسد. مدیریت پتروشیمینیز به

کاري نیز ملغی خواهد پیمانهاي بر حذف شرکتي هیأت وزیران این دولت مبنیوبهمص
ها از رو است که مدیریت پتروشیمیشد و وضعیت به روال سابق بر خواهد گشت. ازاین

اند و از طرف دیگر مانده را کند کردهکاري باقیسویی روند تبدیل وضعیت کارگران پیمان
ر شده به انحاي مختلف سعی در تأمین حضودر رابطه با امور کارگران تبدیل وضعیت

کار ترین ربطی به پیمانکه شرایط کار و حقوق این کارگران کمکار دارند، بدون اینپیمان
29»داشته باشد.

کاري واسطه قرارداد داشتند از آغاز هاي پیمانروند تغییر وضعیت کارگرانی که با شرکت
تا چهار ماه پس از این تاریخ فقط شامل حداکثر سی درصد از کارگران 1391تیر 

ي پتروشیمی شهید تندگویان، ي کارگري کارخانهي نمایندهگفتهکاري شد. بهپیمان
مغایرت بسیاري میان هدف هیأت دولت و اهداف مجریان طرح (کارفرمایان) وجود دارد. «

تحصیلی اقدام به جذب نیرو کردند و چنان براي اجراي این طرح ابتدا بر اساس مدارك 
کار ي کثیري از پرسنل هنوز تحت قرارداد پیمانشرایط را سخت و پیچیده کردند که عده

، 31دهددست میي آزاد کارگران بهتی که اتحادیهبر روایبنا30.»کارنددر سیستم مشغول به
جویی مشترك نتقامشده نیز مشمول اهمین درصد قلیل از کارگرانِ تبدیل وضعیت

اند، از جمله: اجبار در استفاده از دو کاري واسطه قرار گرفتهکارفرماي اصلی و شرکت پیمان
کار تعلق دارد و دیگري نیز به نوع کارت ساعت ورود و خروج که یکی کماکان به پیمان

مالك رسدکار براي ورود و خروج کارگران میها اما ساعتی که به تأیید پیمانپتروشیمی
دست عیین سرپرست کارگران بهکار؛ تنظر پیمانر حتساب حقوق است؛ تعیین مرخصی زیا

ي کار؛ ممانعت از استفاده از امکانات پرسنل رسمی پتروشیمی؛ جلوگیري از تسویهپیمان
ها؛ دست مدیران پتروشیمیکار بهشده با پیمانحساب سنوات کارگران تبدیل وضعیت

کار واسطه محفوظ بود؛ اي که سابقاً نزد پیمانشدهذخیرههايکردن مرخصیسوخت
کاري؛ و غیره.ازاي اضافهپرداخت بهممانعت از
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نهادي اقتصاددانان ي اقتصادي پیشي اصلی در برنامهدو مؤلفه:اقتصاددانان نولیبرال
سازي دولت و از یکی کوچکاستبودهسالیان پس از جنگ عبارتي نولیبرال در همه

دست بخش خصوصی. گسترش اشتغال مثلثی هاي انباشت سرمایه بهمهید زمینهدیگري ت
هاي تحقق همین دو مؤلفه بوده است. خود یکی از شیوهينوبهي بازار کار نیز بهپهنهدر

کاري تأمین نیروي انسانی از سویی هاي پیماندهی به شرکتهدف از تأسیس و میدان
استخدام نیروي انسانی در دولت براي کاهش ابعادگیري سازي براي جهتزمینه

هاي اجرایی بوده است و از دیگر سو سپردن چنین نقشی به بخش خصوصی و دستگاه
امکان انباشت فواید حاصل از چنین نقشی در دستان بخش خصوصی. اقتصاددانان نولیبرال 

پذیرسازي بازار کار عطافهاي انترین مدافعان فکريِ اشتغال مثلثی و سایر شیوهواره مهمهم
اند.بوده
فقط دهد رواج اشتغال مثلثی نهشان میهاي مجلس نحال، گزارشی از مرکز پژوهشبااین

تري را اهداف موردنظر اقتصاددانان نولیبرال را تحقق نبخشیده است بلکه مشکالت فزون
انسانی مضاعف حجم نیروي م، افزایشاکه: یکت از جمله ایننیز پدید آورده اس

کارگیري نیروي انسانی از طریق گونه نظارتی بر بهاي اجرایی کشور زیرا هیچهدستگاه
وز فساد در ي برشود؛ دوم، تمهید زمینههاي تأمین نیروي انسانی اِعمال نمیشرکت
کاري در جذب تعداد هاي پیمانجهت رابطه بین کارفرما و شرکتهاي اجرایی بهدستگاه

کاري؛ هاي پیمانیین حجم کار، مبلغ قراردادهاي کار و انتخاب شرکتنیروي انسانی، تع
جهت تالش نیروهاي شرکتی براي هاي اجرایی بهمتعدد براي دستگاهسوم، بروز مشکالت 

پذیرش اي؛ چهارم، عدمبراي مدیران حرفهرو بروز مشکالتی جذب در دستگاه متبوع و ازاین
کارکنان آنان و ایجاد نوعی رخوت و سرخوردگی در ها و نیروهاي شرکتی از سوي دستگاه

ها در شرایط کاري و مشاغل مشابه و بین کارکنان شرکتی؛ پنجم، تفاوت در پرداخت
م، ایجاد حس اعدالتی شدید و ناکارآمدي نظام اداري و نارضایتی افراد؛ ششرو بروز بیازاین
اقص حق و حقوق نیروي کار کشی از نیروي کار در اثر سوءاستفاده از پرداخت نبهره

رو ایجاد ي نیروي کار و ازاینرسیدنِ امنیت شغلی براحداقل م، بهااستخدامی؛ و هفت
ي ظهور نرسیده است، ها به منصهگرچه اهداف ادعاییِ نولیبرال32انگیزگی در نیروي کار.بی

سازي زمینهگیري و نفع بخش خصوصیْ جهتنولیبرالی کماکان با قوت تمام بهایدئولوژي 
ترین هاي مهممهر خود را بر رسانهاي حتای سوگیري که از جهات عدیدهکند، نوعمی

هاي اخیر نیز زده است.جنبش اعتراضی سال
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ي اخیر با سالهي سههاي جنبش سبز در چارچوب مناقشه: رسانههاي جنبش سبزرسانه
بر تمایل به اند مبنیود بروز دادهیی را از خهاانحا گرایشازنحويهیأت حاکمه هرازگاه به

توان رفته میهمحال، گرچه جنبش سبز را رويبرقراري پیوند با جنبش کارگري. بااین
قدر که به نوعی جنبش مدنی لیبرال دانست اما ضرورتاً کلیتی همگن و واحد نیز نیست. آن

توان در را میکم سه گرایشگردد، دستي کارگر بازمیمواضع جنبش سبز در قبال طبقه
رو، و چپ لیبرال.افراطی، میانهتهاي جنبش سبز از هم متمایز کرد: راسرسانه

افراطی در جنبش سبز توان یکی از نمایندگان راستمیرانداي سبز آزاديتارنماي
اي کارگران پتروشیمی ماهشهر. هي اعتصابترین پوشش خبري دربارهدانست با کم

در یکی از ي علل وقوع اعتراضات کارگري در ماهشهر این تارنما دربارهقولی از ارزیابینقل
سو به اعتراض اخیر کارگران هم از یک: «زمینه فراهم شدهاینفقط سه خبري که در

و رونق در این صنعت کار واسطه و از سوي دیگر نبود نقدینگیهاي پیمانمدیریت شرکت
ي انواع همه33»کار شدن کارگران شده است.اندن حقوق و بیمبه عقباست که منجر

افراطی که در جنبش سبز نیز جمله آن مجموعه از نیروهاي راستافراطی در ایران ازراست
رانی و نیز فقدان شرایط مساعد براي رشد هستند اصوالً مشکالت کارگران را از ضعف حکم

گیري از تقویت جهتتاسکنند عبارتحلی نیز که عرضه میهدانند و رااقتصادي می
هاي کارگران بازارگرایانه براي تقویت رشد اقتصادي. اعتراضات کارگري و از جمله اعتصاب

افراطی از قضا شاهدي است از سوءمدیریت در وشیمی ماهشهر از نگاه جریان راستپتر
گونه تمایلی براي پیوند با این هاي فعال کارگري هیچهاي نهم و دهم. نه جریاندولت

گرایش در جنبش سبز دارند و نه این گرایش اصوالً تقویت جنبش کارگري را مگر براي 
هاي کارگران ي اعتصابمیلیِ دوسویه در قضیهتابد. این بیصالحیتی دولت برمیاثبات بی

پتروشیمی ماهشهر نیز نمود داشته است.
حساب جنبش سبز بهروها درندگان میانهتوان یکی از نمایرا میخواهیجمهوريتارنماي

ي جنبش کارگري و از جمله گاه و کامالً گزینشی دربارهبهآورد با پوشش خبري گاه
دادهاي رسد مالك پوشش خبري روينظر میهاي کارگران پتروشیمی ماهشهر. بهاعتصاب

محوري، یعنی آن کارگري در این تارنما غالباً عبارت بوده باشد از تعلق به استراتژي مطالبه
یرو در نیروهاي کارگري هی و بسیج ننوع استراتژي که معطوف است به گسترش آگا

شده مخاطب قرار طرزي قانونی تا حکومت را در مقام کارگزار تحقق مطالبات مطرحبه
موازاِت ورزي انتخاباتی. بهتي مدنی و اتخاذ سیاساي از تقویت جامعههم با آمیزهدهند، آن
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طلب هاي اصالحروي جریانالیِ مجراي مشارکت انتخاباتی بهمشدن احتترچه بستههر
محوري را تلویحاً در رنگی از بازنگري در استراتژي مطالبهي ولو بسیار کمتوان اخیراً رگهمی

ي سیاستِ کالن مشاهده کرد از روِ متعلق به جنبش سبز از حوزههاي میانهارزیابی جریان
حال، هنوز این نوع بازنگري در نگاه چنین ااینب34.اهیخوجمهوريجمله در همین تارنماي

کلید هم نخورده است.ي مسائل کارگري حتاهایی به حوزهجریان
گرایش چپ لیبرال در جنبش سبز توان یکی از نمایندگانرا نیز میکلمهنهایتاً تارنماي

ي دربارهبز هاي جنبش سترین پوشش خبري میان رسانهحساب آورد با بیشبه
طور خاص. کارگران پتروشیمی ماهشهر بههاي طور عام و اعتصابدادهاي کارگري بهروي

ي کلمهي بخشِ بردي که اخیراً در دستور کار این تارنما قرار گرفته خصوصاً در سرمقالهراه
ي متوسط در طبقه«بازتاب یافته است: » نه انزوا نه ائتالف نابجا«عنوان تحت کارگري

هاي اقتصادي توجه چندانی عدالتیي کار و بیها در حوزهقانونیها به بیي این سالهمه
خود را تنها به مبارزه با استبداد در شکل سیاسی آن معطوف ي تالشنداشته است و همه

عدالتی اقتصادي یکی از دالیلی است که مانع ي متوسط به بیتوجهی طبقهکرده است. بی
35»شود.هاي حاکم میقانونیي متوسط در مبارزه با بیارگر با طبقهي کاز ائتالف طبقه

ي متوسط و برد ائتالف طبقاتی میان طبقهدر شرایطی به راهکلمهرسد تارنماينظر میبه
زبان مناسب براي در سطح گفتمانی نیز هنوز بهاي کارگر روي آورده است که حتطبقه

ي جامعه«ست. اصرار بر استفاده از اصطالحاتی چون دعوت به چنین ائتالفی دست نیافته ا
هاي از سیادت فکري گرایش» ري کارگطبقه«جاي به» قشر کارگر«و » يکارگر
رو بر گرایش چپ لیبرال در جنبش سبز داللت دارد. همین نوع از افراطی و میانهراست

ان پتروشیمی هاي کارگري اعتصابي پوشش خبري دربارهسیادت فکري است که بر نحوه
هاي مشکل اصلی که از شناسایی و تصدیق ریشههر نیز مهر خود را زده است چندانماهش

رو اتخاذ زبانی ي پس از جنگ و ازاینسالهي شانزدهکارگران ماهشهر خصوصاً در دوره
کاري خدماتی و تأمین هاي پیمانطلب و از جمله شرکتحانتقادي در قبال بورژوازي اصال

شود.انسانی که بخشی از مدافعان و مؤتلفان جنبش سبز هستند قویاً پرهیز مینیروي 
رو در جنبش سبز از آن بخش از جنبش رغم هم پشتیبانی گرایش میانهرسد علینظر میبه

گنجد و هم استقبالی که گرایش محوري میي استراتژي مطالبهکارگري که در محدوده
آورد، عمل میمیان طبقات متوسط و کارگري بهفچپ لیبرال در جنبش سبز از ائتال

افراطی در قبال کارگران است که در ناسی و زبان و رویکرد گرایش راستشکماکان روش
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ي مشکالت باال را دارد. بر طبق این نگاه، اوالً ریشههاي جنبش سبز دستکلیت رسانه
بلکه عمدتاً در دوران ي پس از جنگسالهي شانزدهي شصت یا دورهکارگران نه در دهه

هاي رانی دولتشود؛ ثانیاً، عمدتاً ضعف حکمجو میوهاي نهم و دهم جستحاکمیت دولت
ي کند نه ساختارهاي برساختهسازي مینهم و دهم است که براي کارگرانْ مشکل

برد مشکالت کارگري نیز پیشحلاصطالح سازندگی و اصالحات؛ و ثالثاً، راههاي بهدولت
شود که بر سرِ نه ساختارهاي سیاسی و اقتصادي و ن سطح از نزاع سیاسی تلقی میآ

افراطی در . این رویکردي است که گرایش راسترانی استي حکماجتماعی بلکه صرفاً شیوه
جنبش سبز براي حفاظت و حمایت از منافع اقتصادي و مصالح اجتماعی بورژوازيِ 

که همین نگاه در جنبش سبز از ده است. مادامیس از جنگ اتخاذ کري پسالهشانزده
محوري در هاي مطالبهرو از استراتژيسیادت برخوردار باشد نه پشتیبانی گرایش میانه

تواند پایگاه اجتماعی جدیدي براي جنبش سبز فراهم کند و نه جنبش کارگري می
گري به سیاستی استقبال گرایش چپ لیبرال از ائتالف طبقاتی میان طبقات متوسط و کار

عملی منجر خواهد شد.
هاي جنبش سبز از قضا چهار ها در سطح سیاست کالن رسانههمین مجموعه از پیچیدگی

میان کار و سرمایه در ماهشهر رقم زده شان در منازعهآفرینیویژگی را براي نوع نقش
ماهشهر؛ دوم، دالنه در قبال کارگران پتروشیمی هاي هماست: اول، تالش براي خبررسانی

هاي پتروشیمی ماهشهر که حامیان خوانی آشکار با مجلس و مدیران مجتمعمخالف
ت آشکار با هیأت دولت که کاري واسطه هستند؛ سوم، ضدیّهاي پیمانحکومتیِ شرکت

کاري واسطه است؛ چهارم، سکوت مطلق هاي پیمانترین مخالفِ حکومتیِ شرکتمهم
کاري واسطه که اصل موضوع نزاع هستند.پیمانهاي ي خود شرکتدرباره

آرایش نیروها
هاي آرایش نیروها در نزاعی که میان کارگران موقتی پتروشیمی ماهشهر و شرکت

کاري واسطه و انعقاد هاي پیمانکاري تأمین نیروي انسانی بر سر حذف شرکتپیمان
دهد درگرفته است نشان میقرارداد مستقیم کار میان کارفرماي دولتی و کارگران موقتی 

نفع زیان کار و بهیا غیرمستقیم در این نزاع بهاتفاق بازیگرانِ مستقیمبهاکثریت قریب
کاري تأمین نیروي هاي پیماناند: شرکتسرمایه با هم در اتحادي مستحکم قرار گرفته

، کاري، مجلس شوراي اسالمیهاي پیمانهاي صنفیِ پشتیبان شرکتانسانی، انجمن
هاي پتروشیمی ماهشهر، اقتصاددانان نولیبرال و مؤسسات تحقیقاتی و مدیران مجتمع
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اي از همه اما بخش عمدهاه همین اقتصاددانان هستند، و نههایی که پایگها و دانشگاهرسانه
رو شده در سالیان پس از جنگ و ازاینهاي جنبش سبز. استراتژي اقتصادي اتخاذرسانه

نفع ون بهقوانین مصوبِ باالدستی نیز در دفاع از همین اتحادِ ظاهراً ناهمگاي از بخش عمده
کنند.سرمایه حکایت می

اتژي و قوانین اش بر اجراي همین استرسالهي حدوداً هشتاما هیأت دولت که کارنامه
تمایز از اهداف کارگران موقتی کند با مقاصدي مزیان کار داللت میمصوبِ باالدستی به

ترین نهادي که در مخالفت با کاري واسطه بوده است. مهمهاي پیماندنبال حذف شرکتبه
کند کاري واسطه ممانعت میهاي پیمانگیري هیأت دولت از حذف شرکتهمین موضع

چه حادترشدن نزاع سیاسی میان هیأت دولت و به هرجلس شوراي اسالمی است. نظرم
جمهوري ي انتخابات ریاستیازدهمین دورهبادادهاي مرتبط ي رويمجلس که در آینه

هاي رسد که هیأت دولت بتواند بر سر حذف شرکتنظر میفهم است، بعید بهقابل
ي مصوبات قانونی مجلس کاري واسطه چندان پافشاري کند. هیأت دولت الي منگنهپیمان

به احتمال هاي پتروشیمی ماهشهر از سویی و نافرمانی پنهان و آشکار مدیران مجتمع
اش ندارد.بسیار قوي هیچ شانسی براي تحقق خواسته

هاي جنبش سبز در حکم پرسروصداترین جنبش اعتراضیِ ي از رسانهاتوجهبخش قابل
اند و گرچه با مشکالت قوت حفظ کردهکماکان گفتمان لیبرالی خود را بهموجود نیز 

براي رفع چنین مشکالتی ارائه حلی کهدهند اما راهدلی نشان میکارگران تا حدي هم
ي سالیان پس از حل بلکه بخشی از خود مشکل کارگران طی همهدهند اصوالً نه راهمی

هاي جنبش سبز که گرایش چپ لیبرال دارند گرچه از جنگ بوده است. آن بخش از رسانه
ئتالف کنند اما، نگران از تضعیف اي پیوند با مبارزات کارگري قویاً استقبال میایده

ل تا حد زیادي ي پس از جنگ، نه در کالم بلکه در عمسالهشان با بورژوازي شانزدهسیاسی
مین یکی از اند و هافراطی را در گفتمان کارگري خویش پذیرفتهراستسیادت گرایش

ي ائتالف طبقاتی از سطح گفتمانی به سطح مقابل عروج ایدهترین موانع را درمهم
گیري میان گرایش چپ لیبرال در ه است. با استمرار همین موضعتشکیالتی پدید آورد

رسد.نظر میمدت مطلقاً منتفی بهکم در کوتاهي ائتالف دستجنبش سبز اصوالً ایده
، کارگران موقتی پتروشیمی ماهشهر در نزاع میان کار 1391پس از شکست چهاردهم آبان 

سازي سه هایی براي برطرففقدان زمینهتنها هستند. در و سرمایه مثل همیشه عمالً دست
اي و منابعِ غنیِ اقتصادي ي لجستیکیِ پشتیبانی قويِ سیاسی و پوشش وسیعِ رسانهنقیصه
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هایی حال، هنوز نشانهرسد عجالتاً فقط باید روي نیروي خودشان تکیه کنند. باایننظر میبه
ترین مطالبات کارگري ر اصلیدشود. نهبستگی درون خود کارگران دیده نمیاز تقویت هم

هاي پتروشیمی طرزي بازنگري شده که امکان یارگیري از نیروي کار رسمیِ مجتمعبه
هاي غیرطبقاتی میان خود کارگران موقت تضعیف شده، نه بر ماهشهر پدید آید، نه شکاف

هاي تکیه شده و نه بر ظرفیتهاي کارگري در سطح محالت کارگرنشینخانواده
وار با سایر همتایان هاي قومی و ملی در منطقه، نه پیوندي اندامینیِ احتمالیِ اقلیتآفرنقش

عمل آمده و نه پیوندي مشابه با همتایان کارگري کلیت صنعت نفت در سایر مناطق بهدر
یک از این که در هیچان که معضلی مشابه دارند. مادامیهاي اقتصاد ایردر سایر بخش

ندهد شکست چهاردهم آبان استمرار خواهد داشت.ها تغییري رخمؤلفه
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ي چه کسانی؟ریاضت، به هزینه
پرویز صداقت|امانوئل والرشتاین 

تردید در چند کشور ـ چین، برزیل، کشورهاي ي روز است. بدونا ریاضتْ مطالبهجدر همه
موقت استثناهایی وجود دارد. اما این طور س و احتماالً چند کشور دیگر ـ بهخلیج فار

اي است که بر سیستم جهانی امروز سایه افکنده است. تاحدودي، این استثنا بر مطالبه
مطالبه کامالً ساختگی است. تاحدودي، بازتاب یک مشکل واقعیِ اقتصادي است.

استمرار داري در سیستم سرمایهسبب ناتوانی بالفعللی هست؟ از سویی، بهچه مسائ
جا که سطح مطلق مصرف ویژه از آنمصرف جهانی در سطحی که در جهان حاکم بوده، به

یابد، اسراف باورنکردنی سیستم واقعاً به بروز وضعیتی انجامیده که آن را در ماً رشد میئدا
ي اي که شالودهگراییمعرض تهدید قرار داده است. در حقیقت با توجه به مصرف

کنیم.اي بقاي انسانی را نابود میمان است عناصر پایهدي و سوداگرانههاي تولیفعالیت
کشورها و هم شدّتْ نابرابر است، هم در میاندانیم که مصرف جهانی بهاز سوي دیگر، می

ماً رشد دیدگان جاري دائدگان جاري و زیانبرناین، شکاف بین سودبردرون کشورها. عالوه
لحاظ اقتصادي تنها بهدي سیستم جهانی ما را نهشدن بنیاقطبیهاگرایییابد. این ناهممی

زند.لحاظ سیاسی و فرهنگی رقم میکه به
آمدهاي آن، کمبود خوراك و آب این دیگر بر مردم جهان پوشیده نیست. تغییر جوّي و پی

یج تدرشود، بسیاري از آنان بهتري از مردم آشکار میبیشش، بر شمار هرچهاآمدهايو پی
گرایی ـ هستند.هاي تمدنی ـ دورشدن از مصرفخواهان دگرگونی ارزش

یابند دیگر موضع سیاسی درمیداري که ترین تولیدکنندگان سرمایهبراي برخی از بزرگ
روایی بر منابع و ثروت شان در فرماندوامی ندارند و بنابراین با پایان ناگزیر قدرتقابل

کننده است. درخواست جاري براي سیاسی واقعاً نگرانآمدهايشوند، این پیمواجه می
ها براي فرونشاندن بحران ساختاري سیستم جهانی است.نوعی واپسین تالش آنریاضت به
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تر مردم جهان تحمیل هاي ضعیفشود ریاضتی است که بر بخشریاضتی که اعمال می
ها ها و اَبَرشرکترشکستگیانداز واند که خودشان را از چشمها در پی آنشده است. دولت

)ي رفتهدستا) را از پرداخت هزینه (درآمد ازهها و البته نه صرفاً آنویژه اَبَربانک(به
اند نجات دهند. روش انجام هایی که خود بر پیکرشان وارد کردههاي فاحش و زخمحماقت

اظ تاریخی لحهاي ایمنی است که بهامل) پوششاین کار اساساً کاهش (اگر نه حذف ک
ي مسکن و دیگر کاري، بیماري جدّي، مصادرهبراي محافظت از افراد در برابر عواقب بی

اند، ایجاد شده است.شان با آن مواجههايل مشخصی که مردم و خانوادهئمسا
می بازار ئچنان درگیر بازي در مبادالت سریع و دااند هممدتدنبال مزایاي کوتاهآنانی که به

مدت منوط به پیداکردن خریدارانی براي محصوالتِ در اما این بازي در میاناند.سهام
ر خاطر کناشود، هم دقیقاً بهتر میم کمئطور دامعرض فروش است. و تقاضاي مؤثر به

تري هاي بیشکه کاهشاز آني هراس گستردهواسطههاي ایمنی و هم بهگذاشتن پوشش
در شرف وقوع است.

زودي بهبود یابد یا بهاند که وضعیت بهبود میمان کردهتدریج مجاببهمدافعان ریاضت 
خواهد یافت و تجدید حیاتِ رفاه عمومی بازخواهد گشت. اما در حقیقت این بازگشتِ 

شده هرچه بینیتر و زمان پیشرنگي احیا هرچه کماي رخ نداده است و وعدهافسانه
شود.تر میطوالنی

جاي دموکراتیک وجود دارد. بهسوسیالحلیکنند راهکه گمان میچنین کسانی هستندهم
مندتر جامعه مالیات هاي ثروتریاضت، باید مخارج دولتی را افزایش دهیم و از بخش

حلّ بحران کنونی است؟ پذیر باشد، آیا راهلحاظ سیاسی امکاناگر این کار بهبگیریم. حتا
اند تري از افراد مایلبیشچهکه شمار هررند. مادامیاي داکنندهلیل قانعمدافعان ریاضت د

ند اکنندگان باالتر جاي گیرند، براي حفظ سطح مصرفی که همگان مایلدر گروه مصرف
قدر منابع جهانی وجود ندارد.داشته باشند، آن

طور موقت پیوندد. آنانی که بهقوع میونتظاراتی که به آن اشاره کردم بهجاست که ادر این
کنندگان باال را دهند، صرفاً مکان جغرافیایی مصرفکنندگان باال را افزایش میشمار مصرف

اقتصادي را تشدید ، معماهاي»انتظارات«دهند. بنابراین کشورهایی برخوردار از تغییر نمی
رفت از این معماي واقعی که بحران ساختاري که آن را حل کنند. براي برونکنند نه آنمی

داري کل داده تنها دو راه هست. یکی ایجاد سیستم جهانی غیرسرمایهکنونی ش
تقویت توزیع شدن وپذیراز سرکوب و فریب براي امکانکه » بازار«اي که نه از اقتدارگرایانه
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مان هاي تمدنیاي استفاده کند. دیگري دگرگون ساختن ارزشنابرابر جهانی مصرف پایه
است.

وبیش وبیش دموکراتیک و کمیستم تاریخی کمسمنظور تحقق بخشیدن به به
نیاز نداریم بلکه به چیزي نیاز داریم » رشد«اي که در آن زندگی کنیم، به خواهانهبرابري

ش درگیرشدن اشود. معنايخوانده می)buenvivir(که در امریکاي التین زندگی شایسته
تنها نحوي است که نهبهگونگی تخصیص منابع جهانیهسر چدر بحث منطقیِ مستمري بر

نحوي که این امکان را از داریم برخوردار باشیم بلکه بهچه واقعاً براي بقا نیي ما از آنهمه
هاي آتی حفظ کنیم.براي بقاي نسل

کنند » مصرف«تر شان کمش این است که فرزنداناهایی از مردم جهان، معنايبراي بخش
ي ما تر است. اما در چنین سیستمی، همهبیش» مصرف«ش اهایی معنايو براي بخش

بستگی را هم» پوشش ایمنی«زندگی برخوردار باشیم. این » پوشش ایمنی«توانیم از می
شود تضمین کرده است.پذیر میاجتماعی که در چنین سیستمی امکان

بیست تا چهل سال آینده شاهد یک نبرد سیاسی سهمگین خواهیم بود، نه بر سر بقاي 
یک سیستم از دست داده است) بلکه بر سر نوع يمثابهش را بهاداري (که امکاناتایهسرم

کنیم: مدلی اقتدارگرایانه که می» انتخاب«سیستمی که ما همگی براي جایگزینی آن 
وبیش دموکراتیک و کند یا سیستمی کمشدن مستمر (و فزاینده) را تحمیل میقطبی

طلبانه.وبیش برابريکم
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شکسته؟بهار درهم
پرویز صداقت|سامی رمضانی 

ها ي خیزشدرباره» بعد از بهار«با عنوان 2011ي من در ژوئن ي مقالهاین یادداشت ادامه
هاي ناگواري بینیپیشکه کننده است چرااین مقاله ناراحتنگارش	1در جهان عرب است.

مدت، در شماري از کم در کوتاهها، دستشود و تحلیلی بدبنیانه از شورشدر آن می
ها نیز شورشي اینآمدهاي بالقوهآمدهاي بالفعل و پیکشورهاي عربی داده شده است. پی

هاي پیچیده آمدها شامل درگیريجدیدي نمایان شده است. این پیدر ابعاد بسیار مهم
اي گرایانهي مسموم و فرقهي احتمالی به ایران و جنبهراه تدارکی پرشتاب براي حملههمهب

گسیختگی سوریه و خاورمیانه باشد.ي ازهمتواند نتیجهاست که می
یابم. شورش مردم مصر هنوز ي خبرها بد نیست تسلّا میکه همهبرآن با اعالم ایناما عالوه

هاي بنیادگرا براي فرونشاندن خشم و هاي سازمانرغم تالشبهوراه درازي تا پایان دارد 
امان براي حذف اي بیمطالبات عمومی، کارگران و دانشجویان و فعاالن زن درگیر مبارزه

هاي یابی به حقوق واقعاً دموکراتیک هستند. در تونس، اتحادیهحاکمیت نظامیان و دست
و هر روز درگیر مبارزات سیاسی و مندند هاي چپ هنوز قدرتکارگري و سازمان

دست آوردند و با اند آراي مهمی در مجلس بهفق شدهچنین موها هماند. آناجتماعی
گرا به ناتو مخالفت کنند. جنبش حماسی مردم در ي اسالمشدهگرایش دولت تازه انتخاب

فشار تهاي عربستان سعودي را تحرحم سلطنتی و تانکي بیچنان خانوادهبحرین هم
هاي سعودي و ایاالت متحده براي سرکوب شورش رغم تالشقرار داده است. در یمن به
ها گزارش نشده باشد اما ها را در اختیار دارند. و شاید در رسانهصدها هزار نفر هنوز خیابان

مندي در عراق علیه استمرار حضور ایاالت متحده و فساد رژیم جنبش اعتراضی قدرت
حکومتی در اردن و مراکش و عربستان سعودي را ترتیب، اعتراضات ضدّهمینهوجود دارد. ب

گیرند.نادیده می
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مند و هاي قدرتانقالب در رویارویی با شورشسال گذشته، گزارش کردم نیروهاي ضدّ
فارس عیار از اقیانوس اطلس تا خلیج امهاي تمتهدیدات جدّي به بنیادهاي دیکتاتوري

شان را هايشود که تانکاند. این واکنش شامل خاندان سعودي میتهاي داشواکنش سبعانه
ي ناتو که براي براي سرکوب به بحرین فرستادند و هواپیماهاي جنگی و نیروهاي ویژه

نظامیان به لیبی گسیل شدند تا دیکتاتوري قذافی را سرنگون کنند و نظم پشتیبانی از شبه
چنین شان باشد. همتر باب طبعر سازند که بیشاي را مستقگسیختهسیاسی ضعیف و ازهم

هایی براي تکرار سناریوي لیبی در سوریه که مناطقی از آن در اشغال م کوششاگفت
اسراییل است، وجود داشته است.

آهنگ حاکمان عرب و ي زیرکی سیاسی و واکنش کامالً همدهندهدادها نشانزمان، رخازآن
ي شوك، سردرگمی و تردید گذر کردند و است. آنان از دورهشان پشتیبانان امپریالیست

اند ابتکار عمل را از چپ سکوالري که در سطح وسیعی حضور کم موفق شدهاکنون دست
ي دموکراتیک و در راستااش را براي رهبري مبارزههايداشت بگیرند و تالش

شان اند و پشتیبانیردهچنگ آورند. طبقات حاکم، گذشته را فراموش کضدّامپریالیستی به
اند: شان کردهحاکمیتهاي ضدّهاي بسیار فعال در شورشرا صرف یکی از جریان

امپریالیستی با نیروي شبه نیروهاي سکوالر، دموکراتیک و ضدّهاي بنیادگرا. یکسازمان
رو شدند، نیرویی که از نفوذ و پشتیبانی مردمی برخوردار است، نیرویی از مهیبی روبه

هاي تونس و مصر را دربرگرفت و دو ن، که بخشی از امواج خروشانی بود که خیاباندرو
دیکتاتور نیرومند خاورمیانه را سرنگون کرد.

ي زمان در تجمعات گستردهي نیروهاي سکوالر و مذهبی که هماکنون ائتالف گسترده
تر هاي بزرگانشکسته است. رهبران سازمتونس و قاهره گردآمده بودند درهماي در توده

ي دالرهاي نفتی عریستان و قطر و ها، به پشتوانهالمسلمین و سلفیبنیادگرا، ازجمله اخوان
ي تلویزیونی الجزیره و پشتیبانی استراتژیک ایاالت متحده، فتواهاي مذهبی و شبکه

تااند. در لیبی، حشین را پذیرفتههاي پیهاي نظامی رژیمکاري و تقسیم قدرت با جناحهم
اند هاي شکنجه در خلیج گوانتانامو فارغ شدهکار القاعده که از سلولهاي کهنهبا تروریست

جا بپیوندند.هاي آنفرستند تا به گروهجویانی به سوریه میکاري شده است. آنان جنگهم
توطئهپردازاننظریه
هاي توطئه بپردازیم که در خاورمیانه جریان دارد. براساس جا الزم است به نظریهدر این

ها براي مهار کردن نفرت ي امپریالیستبخشی از نقشه» بهار عربی«اصطالح این نظرات، به
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حال که از طریق آن نفوذ خود را در منطقه تحکیم ها از دیکتاتورها است، درعیندهتو
ناتو براي هاي ایاالت متحده و هاي انگیزههاي رسمی تمایل دارند ریشهکنند. رسانهمی

هاي توطئه است نادیده انگارند. مثالً عنوان که بخشی از نظریهاینمداخله در منطقه را به
هاي بشردوستانه بوده، نه سبب انگیزهي ناتو در لیبی تنها بهه مداخلهاند باور کنیم کمایل

شان در منطقه.دنبال کردن منافع
ي نحوهکنم باید به کنم، گمان میرد میهاي توطئه راحال که قاطعانه نظریهمن درعین

هاي قطر و سعودي، و ویژه دیکتاتورياش در منطقه، بهپیمانانواکنش کشورهاي ناتو و هم
شدن خودي و نظامیهاي خودبهریزي از پیش که به مداخله در شورشعنصر برنامه

تري داشته باشیم.ت در لیبی و اکنون سوریه انجامیده است توجه دقیقاعتراضا
ي ایاالت متحده که موردتوجه قرار گرفته تشکیل گروهی از ي مداخلهیک جنبه

ها براي بررسی امکانات تغییر در مصر و دیگر کارشناسان ایاالت متحده پیش از شورش
از آن » باثبات«هاي ودي و سلطنتداشتن عربستان سعهاي منطقه، اما دور نگهجمهوي

اي محرمانه تشکیل شد. اداره2010ي است. بر اساس دستورات باراك اوباما در ژانویه
هاي از برخی گروهاند که حمایت گستردهلیکس و نیویورك تایمز افشا کردهاسناد ویکی

جمله شامل گردد. این حمایت ازبازمی2005اپوزیسیون مصر به زمان دولت بوش در سال 
ها بر شود. حمایت ایاالت متحده از برخی از این گروهجنبش مخالف مشهور شش آوریل می

بوك و توییتر متمرکز اي اجتماعی مانند فیسهاي شبکهها در استفاده از سایتآموزش آن
شده بود.

ي هري ناتو در لیبی، استمرار حاکمیت حامیت نظامیان در مصر، استقرار چهدر پی مداخله
عربستان سعودي برخوردار است، انتخاب -دیگري در یمن که از پشتیبانی از ایاالت متحده

کاري امپریالیستی داشت و اکنون با ناتو همگرا در تونس که مدّعاي ضدّیک گروه بنیاد
ناتو، یعنی ترکیه، بر شمار رتش آزاد سوریه توسط یک کشور عضو کند و مسلح ساختن امی

هاي مبارك، شود. اما چرا امریکا باید رژیمن توطئه در جهان عرب افزوده میپردازانظریه
سازد؟ پاسخ مدافعان این نظریه ثبات هاي وفادار به خود را بیعلی و دیگر رژیمبن
جهت دادها دراالت متحده با مهندسی رخي انقالب بودند و ایکه این کشورها آمادهاستآن

منافع خود مانع آن شد.
کنند. بنابراین داد را از دالیل آن جدا میآمدهاي یک رخپردازان توطئه اغلب پینظریه

خواست از گویند که حمالت تروریستی یازده سپتامبر را امریکا مهندسی کرد چون میمی
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ي ناتو در ي نظامی در افغانستان و عراق بهره ببرد؛ بنابراین مداخلهآن براي توجیه مداخله
دانند که امریکا پشت سر بهار مرار حاکمیت نظامیان در مصر را اثبات آن میلیبی و است

معناي آن نیست که حقیقتی در کنند بهگرایان اشتباه میتوطئهعربی است. این واقعیت که
کند اختالفات در میان چپ و نیز شان نیست. درك این مساله به ما کمک میپس ادعاهاي
ي امروز را بهتر درك کنیم.ر لیبی و سوریهویژه بر سها بهسایر گرایش

مسالهدو
ي طور خاص باید دو مساله را بررسی کرد. شناسایی یکی و نادیده گرفتن دیگري ریشهبه

ي سوریه است.نظرها در زمینهاختالف
هاي عربی تحت که هنوز باید روشن ساخت که شماري از دولتاستي نخست اینلهمسا

شدّت ها بهکه اکثریت فراگیر مردم از آنهستندرحم و فاسديهاي بیريحاکمیت دیکتاتو
ها طی اي، فعاالن زنان و انواع و اقسام دموکراتنفرت دارند. آزاداندیشان، فعاالن اتحادیه

اند. شکنجه، زندان، اعدام و تبعید ابزارهاي ها بودهچند دهه همگی قربانیان این رژیم
طور کلی بوده است. مقاومت در برابر چنین سرکوبی نیز مردم بهخاموش کردن مخالفان و 

ها ادامه داشته است. بهار عربی در سال گذشته هرچند دامنه و مقیاس طی دهه
اش جدید نبود.هايفردي داشت اما انگیزهمنحصربه

شود که مبارزه براي دست منجر میاین جنبه به اظهارنظرهایی ازایننادیده گرفتن 
هاي سی و آزادي در کشورهاي عربی مانند لیبی یا سوریه صرفاً تجلی توطئهدموکرا

ي مردم در مثالً عربستان سعودي یا بحرین مشروعیت امپریالیستی است و تنها مبارزه
دارد.

منظور ي نخست براي تالش بهلهاندازه مهم و مرتبط با مساهماني دومی نیز بهلهاما مسا
که تمامی استله اینخاورمیانه و شمال افریقا وجود دارد. مساي مهمدادهادرك بهتر رخ

هاي منازعه با دنبال استقالل یا دورهرغم برخی اصالحات بهاي عربی، بههساختارهاي دولت
ي امپریالیستی هاي امپریالیستی، حاصل حاکمیت استعمار است که با سلطهقدرت

نواستعماري دنبال شد.
ها و شود که تمامی نزاعتصویر ناقصی منجر میي دوم بهشناخت روشن جنبهعدم
داند. این دیدگاه را صرفاً محصول تضادها و اختالفات داخلی میدادهاي منطقهرخ
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کم برخی از منازعات ولیت دربرابر دستوهاي امپریالیستی را از هرگونه مداخله و مسقدرت
کند.مبرا می
رغم اینبه«جنبش اسالمی منطقه نوشتم که ترینرگي بزام در مشاهدهي قبلیدر مقاله

هایی هستند که موج بخشی از ائتالف گروه]المسلین[تر اخوان واقعیت که اعضاي جوان
ي معامله با شان آمادهور ساختند، بخش اعظم رهبراننخست تظاهرات اعتراضی را شعله

اش برگزید، رژیم مبارك بودند و وقتی مبارك، عمر سلیمان، آدم خودش را به جانشینی
هاي اخوان شد و به به شورشی گسترده در ردهین کار را انجام دادند. این منجرعلناً ا
شان انجامید.زدهنشینی شتابعقب

اند و اغلب در تبلور برخی مطالبات فقیرترین مردم عمل کردهيمثابهواره بهاخوان هم«
و دوران سادات این 1970ي برابر مقامات محلی و مرکزي قرار داشتند. اما از اوایل دهه

مند حاکم که ایاالت متحده از آنان غایت ثروتنقش دوچندان شد و آنان علیه محافل به
»شدند.اي براي بروز خشم خروشان مردم شمرده میچون دریچهکرد همحمایت می

هاي خودشان را در بخش اعظم جهان عرب دارند. هرچند ها در مصر معادلاخوان و سلفی
کرد که با آن را نمایندگی میحزب اسالمیتر بوداخوان در عراق ضعیفمثالً حضور

سیاق سلفی در وهایی از سبککاري کرد. گروهي نظامی ایاالت متحده هممداخله
هاي شیعه شدت رشد کردند و به حمالت تروریستی علیه جماعتهایی از عراق بهبخش

دارد که طی چند دهه علیه رژیم سکوالر اقدام کردند. در سوریه اخوان یک پیرو بزرگ 
جنگیده است.

اخوان و دیگر ي مهمداري است، یک جنبهسرمایهها که مدافعنظر از ایدئولوژي آنصرف
هاي که غرب و رژیماستهه بعد از جنگ دوم جهانی اینهاي بنیادگرا طی چهار دجنبش

دانستند. نخست عربستان می» کمونیستکافران «پیمانان سودمندي علیه عربی آنان را هم
ي سعودي بود که از حماس در فلسطین حمایت مالی کرد و اسراییل در برابر رشد اولیه

ي ي خلق و جبههاي در برابر فتح و جبههها را جبههها چشمان خود را بست زیرا آنآن
ا در مصر و ي قودانست که گرایش چپ داشتند. در پی تغییر وازنهدموکراتیک خلق می

برتري اخوان پس از انقالب سال گذشته، اکنون بحث سیاسی شدیدي درون حماس 
پیمان شوند.سرگرفته که آیا باید با اخوان در مصر و سوریه هم

رسد به حماس وعده نظر میکند و بهمین مالی اخوان بازي میقطر نقش اصلی را در تأ
ش را از دمشق بیرون بیاورد و از ایران اتادهايکرده که اگر با رژیم سوریه مخالفت کند و س
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گیرد. ترکیه نیز با اخوان و حماس جدا شود تأمین مالی بازسازي غزه را برعهده می
کاري کرده و با تجهیز نظامی ارتش آزاد سوریه و حمایت لجستیک از آن پشتیبانی هم

ی سعودي که به خاندان اي از اخوان سوریه ارائه کرده است. رهبران مذهبی وهابفعاالنه
ها ل اجتماعی به سلفیشان در مورد مسائرحمانهمیز و بیآاند با نگرش تعصبحاکم نزدیک
ترند.بسیار نزدیک

ترین خطري که نیروهاي دموکراتیک و هاي مردمی، بزرگدر میان منازعات و خیزش
سعودي و قطر که از هاي سلطنتی که خانداناستایناندضدّامپریالیستی با آن مواجه

ي خودشان را علیه ایران گرایانهحمایت ایاالت متحده برخوردارند کارزار نژادپرستانه و فرقه
اند. آنان براي این کار بخش اعظم رهبران هاي شیعه در منطقه شتاب بخشیدهو جماعت

آن بروهبنان، اردن، عراق و ظاهراً عالهاي اسالمی در مصر، لیبی، تونس، سوریه، لسازمان
اند. این کارزار ناقوس تهدیدات ایاالت خدمت گرفتهها را با موفقیّت بهاز فلسطینیبرخی

آورد. آنان سوریه را مانع اصلی براي صدا در میسراییل براي حمله به ایران را بهمتحده و ا
بینند.هاي منطقه علیه ایران و حزب اهللا در لبنان میمتحد ساختن دولت

گرایانههفرقکارزار
که یکی از رهبران روحانی مخالف رژیم سوریه در یک ایستگاه استگرایانه چنانکارزار فرقه

قتل به«رژیم را » ي پشتیبانان علويههم«تلویزیونی سعودي ظاهر شد و تهدید کرد که 
که رژیم سوریه درگیر حالیو در» قیمه خواهند کردخواهند رساند و اجسادشان را قیمه

ها مورد آمیز است، زنان سکوالر، مسیحیان، کردها و دیگر اقلیتمعترضان مسالمتقتل 
هایی از جنس القاعده در سوریه هستند.تهاجم تروریست

منطقه شده است. متأسفانه ل و تضادهاي مهمي کانونی تمامی مسائسوریه نقطه
آمیز را مسالمتهاي دموکراتیک و ضدّامپریالیستی که در آغاز جنبش اعتراضی سازمان

ي ملی سوریه و ارتش آزاد سوریه گراي اتحادیهرهبري کردند تحت شعاع نیروهاي فرقه
ي خارجی شدیدي از طرف ترکیه، کند. مداخلهاند که ناتو از آن پشتیبانی میقرار گرفته

هاي لبنان، اردن و عراق و منابع مالی از خاندان حاکم بر عربستان سعودي و قطر و نمایش
متعلق به قطر در جریان است. ي خبري الجزیره وقفه از جانب شبکهي بیگرایانهرقهف

ي ایاالت متحده تاکنون در سوریه چنین افشا کرده که نیروهاي ویژهلیکس همویکی
اند.عملیات داشته
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که بدیل جاري براي دیکتاتورهاي سوریه، در غیاب یک جنبش دموکراتیک روشن است
ي رنگارنگ نیروهاي اي است که مجموعهمند، کشمکش خونین فرقهمتحد و قدرت

نشین و معاون پیشین ر پاریسهاي رژیم پیشین مانند میلیاردگرا، مزدوران و چهرهفرقه
جمهور عبدالحلیم خدام و میلیاردر سعودي نشین عموي بشار اسد رفعت اسد آن را رییس

کنند.هنگ میآهم
اي در ترکیه-قطري- ي امپریالیستی و سعوديمداخلهالزم است چپ تشخیص دهند که

سوریه صرفاً خطري مربوط به آینده نیست بلکه اکنون چند سالی است که جریان دارد.

سامی رمضانی استاد دانشگاه و فعال سیاسی است. وي در دوران حکومت صدام 
داشت. وي در تبعید بود اما فعاالنه در کارزار علیه جنگ امریکا در عراق مشارکت 

.ل خاورمیانه در گاردین استمسائياز نویسندگان فعال در زمینه

یادداشت
1.Sami Ramdani, After the Spring, Red Pepper, http://www.redpepper.org.uk/after-

the-spring

:اي است ازي باال ترجمهمقاله
Sami Ramdani, Broken Spring, Red Pepper, http://www.redpepper.org.uk/broken-
spring
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